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הקדמה
חברתנו עושה כל מאמץ לוודא שהמידע במסמך זה מלא ,מדויק ומעודכן .היצרן לא יישא באחריות
לתוצאה של טעויות הנובעות מגורמים שאינם בשליטתו .כמו כן ,אין באפשרות היצרן לערוב לכך שלא
תה יה כל השפעה על ישימות המידע המוכל במסמך זה בשל שינויים שיוכנסו בתוכנה או בציוד מתוצרת
יצרנים אחרים ומסמך זה מכיל התייחסויות אליהם .אזכור מוצרי תוכנה המיוצרים על ידי חברות אחרות
אינה מהווה בהכרח המלצה של היצרן.
אף כי נעשה כל מאמץ סביר על מנת לוודא שמסמך זה מדויק ומועיל ככל שניתן ,איננו ערבים בכל צורה
שהיא ,מפורשת או מרומזת ,לגבי מידת הדיוק של המידע הכלול במסמך זה או לגבי היותו מלא.
מנהלי התקנים ומדריכים המעודכנים ביותר זמינים להורדה מהאתר:
www.oki.co.il
©  2011כל הזכויות שמורות לחברת Oki Data
 Okiהוא סימן מסחרי רשום של Oki Electric Industry Ltd.
 Okiהוא סימן מסחרי .Oki Data Corporation
 Energy Starהוא סימן מסחרי של הסוכנות לשמירה על הסביבה האמריקאית.
 Microsoft , Windows, Windows Server, Windows Vistaו Internet Explorer-הם סימנים מסחריים
רשומים של חברת .Microsoft Corporation
 Apple, Macintosh, Macו Mac OS-הם סימנים מסחריים רשומים של חברת .Apple, Inc.
שמות מוצרים ומותגים אחרים הם סימנים מסחריים רשומים וסימנים מסחריים של בעליהם.
כחברה המשתתפת בתכנית  ,Energy Starהיצרן קבע שמוצר זה עומד בהגדרות Energy
 Starבכל הנוגע לניצולת אנרגטית.
מוצר זה עומד בדרישות של הנחיות המועצה האירופית ) 2004/108/EC (EMCו-
) 2006/95/EC (LVDכפי שתוקנו במקומות המתאימים בנוגע לקירוב של חוקי המדינות
החברות הקשורים לתאימות אלקטרומגנטית ,מתח נמוך ,ציוד קצה לשידורי רדיו ותקשוב
ומוצרים הצורכים אנרגיה.
נעשה שימוש בכבלים הבאים על מנת להעריך עמידת מוצר זה בהנחיית ה 2004/108/EC EMC-וכל
תצורה שונה מאלה המפורטות להלן עשויות להשפיע על מידת עמידה זו.
סוג הכבל
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עזרה ראשונה
יש להיזהר בשימוש באבקת הטונר ובטיפול בה:
במקרה בליעה ,יש להגיש כמויות קטנות של מים ולהפנות לקבלת טיפול רפואי .אסור לנסות
להביא לידי הקאה.
במקרה של שאיפה ,יש להעביר את הנפגע לשטח פתוח לקבלת אוויר צח ולהפנות לקבלת
טיפול רפואי.
במקרה של חדירה לעיניים ,יש לשטוף בכמויות גדולות של מים למשך לפחות  15דקות כאשר
העפעפיים פתוחים ולהפנות לקבלת טיפול רפואי.
במקרה של מגע בעור ,יש לטפל עם מים קרים וסבון על מנת להפחית את סכנת הכתמת העור
והבגדים.

יצרן
Oki Data Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku
Tokyo 108-8551
Japan
בכל נושא הקשור למכירות,תמיכה ופניות כללית ,יש לפנות למפיץ המקומי שלנו.

יבואן /נציג מוסמך
שר אלקטרוניקה ( )1988בע"מ
ברוך הירש  ,22בני ברק 5120216
ת"ד 2326
073-2299999
טלפון ראשי:
073-2299998
פקס ראשי:
073-2299977
שרות :
אתר אינטרנטWWW.OKI.CO.IL :
דואר אלקטרוני sher@oki.co.il:
בכל נושא הקשור למכירות,תמיכה ופניות כללית ,יש לפנות למפיץ המקומי שלנו.

מידע סביבתי
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הנחיות בטיחות
לבטיחותך ,יש לקר וא את מדריך השימוש המהיר (מדריך זה) ואת מדריך המשתמש (הבסיסי) לפני שימוש
במוצר.

אזהרות הקשורות לבטיחות
אזהרה

סימון זה מציין את קיומה של סכנה שאם לא תטופל לפי ההנחיות המפורטות עלולה
להוביל לפציעה קשה או למוות.

זהירות

סימון זה מציין את קיומה של סכנה שאם לא תטופל לפי ההנחיות המפורטות עלולה
להוביל לפציעה.

התראות כלליות
על מנת להימנע מסכנת
התחשמלות בשל מתח
גבוה ,אין לגעת במתג
הבטיחות שבתוך
המכשיר .בנוסף,
גלגלים מסתובבים
עלולים להוביל לפציעה.

במקרה שנוזל יחדור
לחלקיו הפנימיים של
המכשיר ,יש להוציא את
תקע החשמל מהשקע
וליצור קשר עם שירות
לקוחות.
כל ניסיון לפעול בניגוד
להנחיה זו עלול להוביל
לשריפה.
במקרה של נפילת
המכשיר או של נזק
לכיסויו ,יש להוציא את
תקע החשמל מהשקע
וליצור קשר עם שירות
לקוחות .כל ניסיון
לפעול בניגוד להנחיה זו
עלול להוביל
להתחשמלות ו/או
לשריפה שעלולה לגרום
לפציעה.
אין להכניס חומר
כלשהו לפתחי האוורור.
הדבר עלול להוביל
להתחשמלות ו/או
לשריפה שעלולה לגרום

אזהרה
אין להשתמש
בתרסיסים דליקים
בקרבת המכשיר .הדבר
עלול לגרום לדליקה
בשל החום שמתפתח
בתוך המכשיר.

יש להוציא את תקע
החשמל מהשקע
ולהוציא חומר זר כגון
מהדקים שעלולים ליפול
לתוך המכונה.
כל ניסיון לפעול בניגוד
להנחיה זו עלול להוביל
להתחשמלות ו/או
לשריפה שעלולה לגרום
לפציעה.
יש להוציא את כבל
החשמל בצורה
תקופתית על מנת
לנקות את הדקי התקע
ואת האזור שבין
ההדקים .השארה של
התקע במקומו לאורך
זמן ממושך עשוי לגרום
לאזור שבין ההדקים
להיות מאובק דבר
שעלול לגרום לקצר
שעלול להוביל לשריפה.
אין להציב מיכלי נוזל
כגון מים על גבי
המכשיר .הדבר עלול
להוביל להתחשמלות
ו/או לשריפה שעלולה
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במקרה של התחממות
קיצונית של מעטפת
המכשיר או אם זה
מפיק עשן ,ריחות
חריגים או קולות
שאינם רגילים ,קיים
סיכון של שריפה .יש
לכבות את המכשיר
ולנתקו מרשת החשמל
וליצור קשר עם המפיץ.
אין להפעיל או לפרק
את המכשיר אלא
בהתאם לאמור במדריך
המשתמש.
כל ניסיון לפעול בניגוד
להנחיה זו עלול להוביל
להתחשמלות ו/או
לשריפה שעלולה לגרום
לפציעה.
אין לנקות טונר שנשפך
באמצעות שואב אבק.
הדבר עלול להוביל
לדליקה בשל הניצוצות
החשמליים .יש לנגב
באמצעות מטלית
רטובה טונר שנשפך על
הרצפה.

אין לגעת ביחידת
החימום וחלקים אחרים
בעת פתיחת המכשיר.
הדבר עלול לגרום
לכוויות.

לפציעה.
אין להשליך מחסניות
טונר או תוף לתוך אש.
הדבר עשוי להוביל
לפיצוץ אבק שעלולות
לגרום לכוויות.

אזהרה
לגרום לפציעה.
אין להשתמש בפתילי
הזנת חשמל ,כבלים
וקווי הארקה שאינם
כמפורט במדריך
המשתמש .הדבר עלול
לגרום לשריפה.

אי אפשר להבטיח את
פעולתם של יחידות אל-
פסק או מעגלי היפוך.
לפיכך אין להשתמש
ביחידות אל-פסק או
במעגלי היפוך .הדבר
עלול לגרום לשריפה.

זהירות
אין להתקרב לאזור יציאת הנייר
כאשר המכשיר פועל ומדפיס .הדבר
עלולה לגרום לפציעה.

אין לגעת במסך  LCDשניזוק .במקרה
של מגע של נזילה של נוזל (גבישים
נוזליים) מתוך המסך עם עיניים או פה,
יש לשטוף בכמויות גדולות של מים
ולהפנות לקבלת טיפול רפואי.
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אודות המדריך
המונחים בשימוש במדריך זה
המונחים הבאים נמצאים בשימוש במדריך זה:

מציין מידע חשוב הנוגע להפעלה .יש לקרוא מידע זה.

מציין מידע נוסף הנוגע להפעלה .מומלץ לקרוא מידע זה.

מציין את המקום בו לעיין כאשר יש צורך במידע מפורט יותר או קשור.
אזהרה
מציין את קיומה של סכנה שאם לא תטופל לפי ההנחיות המפורטות עלולה להוביל לפציעה קשה או למוות.

זהירות
מציין את קיומה של סכנה שאם לא תטופל לפי ההנחיות המפורטות עלולה להוביל לפציעה.

סמלים בשימוש במדריך זה
הסמלים הבאים נמצאים בשימוש במדריך זה:
סמלים

תיאור

[]

מציג שמות תפריטים על גבי הצג.
מציג שמות תפריטים ,חלונות ותיבות דו-שיח במחשב.
מציג שמות חלקי מכונה או חלקים מסופקים.

" "

מציין שמות קבצים במחשב.
מציג שמות ייחוס.

מקש < >

מציין מקש חומרה בלוח הבקרה או במקלדת המחשב.

>

מציין כיצד להגיע אל התפריט המבוקש בתפריטי המכשיר או המחשב.
מציין כיצד להגיע אל סעיף בו מתואר המידע המיוחס.
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סימון שבשימוש במדריך זה
.הסימונים הבאים עשויים להופיע במדריך זה
PSE, POSTSCRIPT3  אמולציית PostScript3 אמולציית
*) סיביות64  (גרסתWindows 7  Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition מערכת הפעלה
*) סיביות64  (גרסתWindows Vista  Microsoft® Windows® Vista 64-bit Edition מערכת הפעלה
*Windows Server 2008  Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition מערכת הפעלה
 (גרסתWindows Server 2008  Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition מערכת הפעלה
*) סיביות64
*)x64  (גרסתWindows XP  Microsoft® Windows® XP x64-bit Edition מערכת הפעלה
Windows Server 2003  Microsoft® Windows Server® 2003 x64-bit Edition מערכת הפעלה
*)x64 (גרסת
*Windows 7  Microsoft® Windows® 7 מערכת הפעלה
*Windows Vista  Microsoft® Windows® Vista מערכת הפעלה
*Windows Server 2008  Microsoft® Windows Server® 2008 מערכת הפעלה
*Windows XP  Microsoft® Windows® XP מערכת הפעלה
*Windows Server 2003  Microsoft® Windows Server® 2003 מערכת הפעלה
Windows - וWindows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP שם גנרי של
Windows  Server 2003
WSD  Web Services on Devices
Windows 7, Windows Vista, Windows Server - סיביות נכללת ב64  גרסת,* כאשר אין תיאור מיוחד
Windows Server 2008 R2- סיביות ו64  גרסת.Windows Server 2003- ו2008, Windows XP
.Windows Server 2008-נכללות ב
,Mac OS X- תשמש כWindows, Mac OS X 10.7- תשמש כWindows 7 ,כאשר אין תיאור מיוחד
. ישמש כדוגמה במסמך זהMB491 ומכשיר מדגם
.התיאורים במסמך זה עשויים להיות שונים בהתאם למערכת ההפעלה שלך או לדגם המכשיר שלך

-9-

 .1הגדרת המכשיר
פרק זה מסביר את ההגדרה הראשונית של המכשיר,כולל שמות רכיבי המכשיר ,כיצד לפרוק אותו
ולהתקינו ,כיצד להפעילו ולכבותו וכיצד לטעון נייר למגש מס' 1

שמות רכיבי המכשיר
חלק זה מפרט את שמות רכיבי המכשיר ולוח ההפעלה.

המכשיר
האיור הבא והטבלה שאחריו מציגים את שמות
רכיבי המכונה.

מס'
1
2
3
4

שם
כיסוי עליון
מתג הפעלה
מגש מס' 1

מס'
13

שם
זכוכית לסריקת מסמכים

מס'
14
15
16
17

שם
יחידת חימום
מחסנית טונר התחלתית
תוף
ראש לד

מזין נייר ידני (רק בדגמי  MB441ו-
)MB461
מגש רב-תכליתי (( )MPרק בדגמי
 MB471w ,MB471 ,MB451ו)MB491-

5
6
7
8
9
10
11
12

כפתור פתיחת הכיסוי העליון
לוח הפעלה
כיסוי מזין מסמכים אוטומטי ()ADF
מגש מסמכים
יחידת סריקה
כיסוי זכוכית לסריקת מסמכים
פתחי אוויר

מס'
18
19
20
21

יציאת USB

שם
פתח יציאת מסמכים (פנים כלפי מעלה)
שקע חשמל
פתחי אוורור
חיבור קו טלפון (רק בדגמי ,MB451
 MB471w ,MB471ו)MB491-

22

חיבור מכשיר טלפון (רק בדגמי MB451,
 MB471, MB471wו.MB491-
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שם
חיבור ממשק רשת

מס'
23
24

חיבור ממשק USB

25

חריץ כרטיס זיכרון ( SDרק בדגם
)MB491
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לוח הפעלה
חלק זה מפרט את שמות רכיבי לוח ההפעלה.

לפרטים על תפקוד של כל אחד מהרכיבים ,יש לעיין במדריך המשתמש (בסיסי) >  .1הגדרות > לוח
הפעלה.

מס'
1
2

שם
צג
מקשי פונקציה עיקריים
מקש <>COPY
מקש <>SCAN
מקש <>PRINT
מקש <>FAX/HOOK
(בדגמי  MB451, MB541w, MB471, MB471w, MB491ו)ES4191 MFP-

3

מקש <)>START (MONO

4

מקש <)>START (COLOR

5

מקש <>STOP

6

מקש <>STATUS

7

מקש <>SETTING

8

מקש <>REDIAL/?HELP
(בדגמי  MB451, MB541w, MB471, MB471w, MB491ו)ES4191 MFP-
מקש <>?HELP
(בדגמי  MB441ו)MB461-

9

מקש <>Reset/log out

10
11

לוח עשרת המספרים
מקש <>UP

12

מקש <>DOWN

13

מקש <>LEFT

14

מקש <>RIGHT

15

מקש <>OK

16

מקש <>BACK
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>CLEAR< מקש

17

>POWER SAVE< מקש

18

>MEMORY IN DATA< מחוון

19

)MB491- וMB451, MB471, MB471w (בדגמי
לוח מקשי קיצור
>MACRO JOB< מקש

20
21

)MB491- ו,MB471, MB471w (בדגמי
QWERTY מקלדת
)MB471, MB471w, MB491 (בדגמי
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22

התקנת המכונה שלך
חלק זה מסביר כיצד לפרוק את המכשיר ולהתקין אותו.

דרישות התקנה



חלק זה מסביר את תנאי הסביבה והמרחב
הדרושים להתקנת המכשיר.



סביבת ההתקנה



יש להתקין את המכשיר שלך בתנאים סביבתיים
כמפורט להלן:

חלל ההתקנה

טמפרטורה:
לחות:
טמפרטורת נורה
רטובה מרבית:

יש להתקינו הרחק משדות מגנטיים חזקים
וממקורות רעש.
יש להתקינו הרחק מצגים וממקלטי
טלוויזיה.
בהעברת המכשיר ,יש להחזיקו בשני צדדיו
ולהזיזו תוך הטיה קלה לאחור.

יש להתקין את המכשיר שלך על גבי משטח ישר
רחב דיו להכיל את המכשיר.

 10עד  32מעלות צלזיוס
 20%עד ( 80%לחות
יחסית)
 25מעלות צלזיוס

יש לאפשר מספיק מרחב סביב המכשיר בהתאם
לאיורים הבאים:
מבט עילי

יש להיזהר עם נושא ההתעבות .זו עלולה לגרום
לתקלות.
בהתקנת המכשיר במקום בו הלחות היחסית של
האוויר נמוכה מ ,30%-יש להשתמש במלחלח
אוויר או מחצלת אנטי-סטאטית.
מבט צד

אזהרה










אין למקם את המכשיר במקומות חמים או
בקרבת אש.
אין להתקינו במקומות בהן מתקיימות
תגובות כימיות (כגון מעבדות).
אין למקמו במקומות בהם יש תכשירים
דליקים כגון אלכוהול ומדללים.
אין למקמו בהישג ידם של ילדים.
אין להתקינו בסביבות לא יציבות (מעמד
רעוע ,משטח משופע וכד').
אין להתקינו במקומות בהם ייחשף ללחות
או לאבק ברמה גבוהה או לאור שמש ישיר.
אין להתקינו בסביבות חשופות לאוויר מלוח
או לגזים קורוזים.
אין להתקינו במקומות רוויי רעידות.
אין להתקינו במקומות בהן יחסמו פתחי
האוורור שלו.

זהירות




אין למקם את המכשיר על גבי שטיח או
מרבד עם גדילים ארוכים.
אין להתקינו בחלל עם אוורור דל או תנועה
דלה של אוויר.
בשימוש במכשיר בחדר קטן למשך זמן
ממושך ,יש לוודא אוורור נאות של החדר.
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האלחוטית .המוצר אינו תומך במצב אד הוק בו
התקשורת מבוצעת ישירות עם המחשב.

סביבת רשת תקשורת אלחוטית
(דגם )MB471w
מוצר זה על ידי התחברות אלחוטית לנקודת
גישה אלחוטית מסוגל לשמש ברשת.

אמצעי בטיחות לשימוש בסביבת רשת
מוצר זה אינו מסוגל להתחבר לרשת תקשורת
קווית ואלחוטית בעת ובעונה אחת.
יש לבדוק את הגדרות נקודת הגישה האלחוטית
לפני הגדרת ה SSID-והאבטחה .מוצרי זה לא
יוכל להתחבר לרשת התקשורת אם נתונים אלה
שגויים.
מוצר זה תומך במצב חיבור מבוסס תשתית.
מצב חיבור לתקשורת אד הוק אינו נתמך.

מינוח
SSID
קוד זיהוי המשמש לזיהוי רשת יעד החיבור.
ניתן להשתמש בתקשורת אלחוטית על ידי
הגדרת מוצר זה עם ה SSID-של נקודת הגישה
האלחוטית של יעד החיבור.
הגדרות אבטחה
כאשר משתמשים ברשת נתונים אלחוטית ,ניתן
להגדיר הגדרות אבטחה על מנת למנוע שהמידע
הנשלח מלהיות מיורט או שמפני גישה לא חוקית
לרשת .יש להגדיר את הגדרות האבטחה באותן
הגדרות של נקודת הגישה האלחוטית.
WPS
שיטת הגדרת רשת תקשורת אלחוטית באמצעות
 ,Wi-Fi Allianceקבוצה בתחום ה .Wi-Fi-ישנן
שתי שיטות זמינות .שיטת כפתור הלחיצה
ושיטת קוד ה .PIN-בשיטת כפתור הלחיצה,
ניתן להגדיר את הגדרות רשת התקשורת
האלחוטית פשוט על ידי לחיצה על כפתור ה-
 WPSבנקודת הגישה האלחוטית .בשיטת קוד
ה ,PIN-ניתן להגדיר את הגדרות רשת התקשורת
האלחוטית פשוט על ידי הזנת מספר בן  8ספרות
המוקצה למוצר זה בנקודת הגישה האלחוטית.
מצב חיבור מבוסס תשתית
מצב זה משדר באמצעות נקודת הגישה
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פריקת המכשיר והתקנתו
חלק זה מסביר כיצד לפרוק את המכשיר
ולהתקינו.

התוף עדין במיוחד .יש לנהוג בו בזהירות.
אין לחשוף את התוף לאור שמש ישיר או
לתאורת פנים חזקה במיוחד (למעלה מכ-
 .)1500luxאף בתנאי תאורה פנים רגילה ,אין

 .3יש להסיר את סרטי ההגנה ( )2בחלקים
העליון והצדדים של המכשיר ולהוציא
את חומרי הריפוד (.)3

להשאירו חשוף למעלה מחמש דקות.
חומרי האריזה והריפוד נחוצים להעברת
המכשיר .אין להשליכם.

 .1יש להוציא את המכשיר מהקופסה
ולסלק את חומרי הריפוד ואת עטיפת
הפלסטיק מהמכשיר (.)1
האביזרים (כבל החשמל ,כבל הטלפון ודיסק ה-
 DVDשל התוכנה הנלווית) ארוזים בתוך חומרי
הריפוד.



 .4יש להסיר את סרטי המגן ( )4ולפתוח
את המגש הרב-תכליתי.

במדינות מסוימות ,כבל הטלפון אינו
מסופק.

 .5יש להסיר את סרטי המגן ( )5ולמשוך
את הנייר כלפי מעלה.

 .2יש להרים את המכשיר ולהניח אותה
במקום ההתקנה.



אין לפתוח את הסורק אלא לאחר השלמת
צעד מס' .9

 .6יש לסגור את המגש הרב-תכליתי.
 .7יש לפתוח את כיסוי זכוכית הנחת
המסמכים.
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 .8יש להסיר את סרטי המגן (.)6
יש לפתוח את מזין המסמכים האוטומטי
ולהסיר את סרטי המגן.

 אין לחשוף את התוף לתאורה במשך
למעלה מחמש דקות.
 אין לגעת במשטח המבריק שבתחתי
התוף.
 .13יש להסיר את החומר המייבש לפני
ההתקנה.

 .9יש לסגור את מזין המסמכים האוטומטי.

 .14יש להתקין את התוף מחדש במכשיר:
יש להוריד אותו אל תוך מקומו במכשיר
תוך הכנסת היתדות ( )8לחריצים שבכל
צד של חלל המכשיר (.)9

עתה ניתן לפתוח ולסגור את הסורק.

 .10יש לפתוח את יחידת הסורק.

 .11יש ללחוץ על כפתור פתיחת הכיסוי העליון
( )7ולפתוח את הכיסוי העליון.
 .15יש לסובב את הידית בכיוון המתואר למטה.

 .12יש להרים את התוף מתוך המכונה.
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אופציות אפשריות
האפשרות הבאה זמינה למכשיר שלך:

 על החץ שעל גבי הידית להתיישר עם
החץ שעל גבי התוף.
 כאשר מחסנית הטונר אינה מותקנת
בצורה מושלמת ,תתכן הפחתה באיכות
ההדפסה.
 .16יש לסגור את הכיסוי העליון.



יחידת מגש נייר נוספת (מגש מס' )2



הוספת יחידת מגש שנייה אפשרית רק
במכשירים מדגמי MB461, MB471,

 .17יש לסגור את יחידת הסורק.



 MB471w, MB491וב.ES4191 MP-

למידע אודות הדרך להזין נייר
למכשיר ,מומלץ לעיין בעמוד 21
"הזנת נייר".
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לפרטים אודות התקנת האופציה ,יש
לעיין במדריך המשתמש (בסיסי) > .1
הגדרות > "אופציות התקנה".

הפעלת המכשיר וכיבויו

סכנת התחשמלות
ו/או דליקה

חלק זה מסביר כיצד להפעיל את המכשיר
ולכבותו.


תנאי אספקת חשמל
על אספקת החשמל לעמוד בתנאים הבאים:
זרם:



( 110-127 VACבטווח 99-104
)VAC



( 220-240 VACבטווח 198-264
)VAC
תדר:








50/60 Hz  2%




במידה ואספקת החשמל אינה מיוצבת,
יש להשתמש במייצב מתח.
ההספק המרבי של מכשיר זה היא 950
ואט .יש לוודא שאספקת החשמל
מספיקה להפעלת מכשיר זה.
אין באפשרותנו להבטיח את פעולתם
של יחידות אל-פסק או מעגלי היפוך.
לפיכך אין להשתמש ביחידות אל-פסק
או במעגלי היפוך.











אזהרה
יש לוודא לכבות את אספקת החשמל כאשר
מחברים או מנתקים את כבל החשמל ואת
ההארקה.
יש לוודא לחבר את ההארקה להדק האדמה
הייעודי.
אסור לחבר את ההארקה לצינור מים או גז,
להארקה של קו טלפון ,לכליא ברק או לאמצעים
דומים.
יש לוודא חיבור של ההארקה לפני חיבור כבל
החשמל לשקע החשמל.
יש לוודא לחבר ולנתק את כבל החשמל כאשר
מתחברים לשקע החשמל.
יש להכניס את תקע החשמל בצורה הדוקה לתוך
השקע בקיר.
אין להכניס את התקע לשקע או להוציאו בידיים
רטובות.
אין לכרוך את הכבל לחבילה.
אין להשתמש בכבל חשמל פגום.
אין להשתמש במפצל שקעים.
אין לחבר את המכשיר לשקע חשמל בשיתוף
מכשירים אחרים .חיבור של המכשיר ביחד עם
מזגן אוויר ,מכונת צילום ,מגרסה וכד' עלול
להפריע לפעולת המכשיר .במידה שאין מנוס
מחיבור המכשיר בשיתוף עם מכשיר אחר לשקע,
יש להשתמש במסנן רעשים מסחרי או בשנאי
מבטל רעשים.
יש להשתמש בכבל החשמל המצורף ולהכניסו
ישירות לקיר עם הדק הארקה .אין להשתמש
בכבל חשמל של מכשירים אחרים לשימוש עם
מכשיר זה.
אין להשתמש בכבל הארכה .במידה ואין
ברירה,יש להשתמש בכבל בסיווג  15Aומעלה.
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שימוש בכבל הארכה עלול לגרום לפעולה
בקיבולת נמוכה יותר של המכשיר בשל ירידת
מתח חשמלי.
במהלך הדפסה ,אין לכבות את אספקת המתח או
לנתק את תקע החשמל.
כאשר המכשיר אינו צפוי להיות בפעולה למשך
תקופות ארוכות (חופשים עוקבים או נסיעה
ארוכה) ,יש לנתק את כבל החשמל מהשקע.
אין להשתמש בכבל החשמל המצורף לחיבור
מכשירים אחרים.

הפעלת המכשיר שלך
 .1יש לחבר את כבל החשמל לשקע החשמל
של המכשיר.

הודעה שתציג [ Shutdown in progress.
Please wait. The machine turns off
 ]automatically.תופיע בלוח ההפעלה ומחוון

 .2יש לחבר את כבל החשמל לשקע החשמל
שבקיר.

מתג החשמל יהבהב כל שנייה .לאחר מכן
המכשיר ייכבה אוטומטית ומחוון מתג החשמל
ייכבה.

 .3יש לוודא שאין מסמכים על גבי זכוכית
קריאת המסמכים או במזין המסמכים
האוטומטי ושמזין המסמכים סגור.
 .4יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך
כשנייה על מנת להפעיל את המכשיר.



למכשיר שלך מצב חיסכון בחשמל
ומצב שינה ופונקצית כיבוי אוטומטי.
לפרטים יש לעיין במדריך המשתמש
(בסיסי) >  .1הגדרות > "אופציות
התקנה" > "הפעלת המכשיר שלך
וכיבויו" > "מצב חיסכון בחשמל ומצב
שינה"" /כיבוי אוטומטי".

מסך השהיית צילום יופיע אחרי שהמכשיר ייכנס
למצב הכן.





יש להמתין כמנה שניות לאחר הפעלתו
או כיבויו לפני הפעלת המכשיר או
כיבויו מחדש.

יש להמתין כמה שניות לאחר הפעלתו או
כיבויו לפני הפעלת המכשיר או כיבויו
מחדש.

כיבוי המכשיר שלך
יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך
כשנייה.
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הזנת נייר
המכשיר שלך מצויד בשני מגשי נייר (מגש מס'  1והמגש הרב-תכליתי) (בדגמי  MB441ו MB461-זהו מזין
ידני) ואפשרות למגש נוסף (מגש מס' .)2
המגש האופציונאלי (מגש מס'  )2זמין רק בדגמי  MB461, MB471, MB471wו.MB491-
חלק זה מפרט את סוגי הנייר הנתמך ,את קיבולתו של מגש מס'  1וכיצד לטעון נייר למגש מס'  .1לאחר
הזנת נייר ,יש צורך לציין במכשיר את סוג הנייר שנמצא במגש.
על מנת להשלים הליכי טעינת הנייר יש לפעול בהתאם לשני הצעדים הבאים:





"צעד מס'  - 1הזנת נייר למגש מס'  "1בעמוד 22
"צעד מס'  - 2הגדרות של מגש מס'  "1בעמוד 23

מפרט מגש מס' 1

גודל נייר נתמך


A4



*A5



B5



*A6



קווארטו ()Letter



Legal 13



Legal 13.5Legal 14



Executive



*Statement



 184( 16Kעל  260מ"מ)



 195( 16Kעל  270מ"מ)



 197( 16Kעל  273מ"מ)



התאמה אישית

קיבולת נייר
 250גיליונות
(במשקל נייר בן  80גרם למ"ר)

משקל נייר
 קל
 60עד  63גרם למ"ר
 קל בינוני
 64עד  74גרם למ"ר
 בינוני
 75עד  87גרם למ"ר
 בינוני כבד
 88עד  104גרם למ"ר
 כבד
 105עד  122גרם למ"ר

לא ניתן לבצע הדפסה דו-צדדית עם נייר המסומן ב.*-

למפרטים ולפרטים בנוגע לדרך להזנת נייר למגש מס' ( 2אופציה) ,למגש הרב-תכליתי ולמגש הידני ,יש
לעיין במדריך המשתמש (בסיסי) >  .1הגדרות > "הזנת נייר ומסמכים" > "נייר" > "הזנת נייר".
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צעד מס'  - 1הזנת נייר למגש מס' 1
 .1יש למשוך החוצה את מגש מס' .1

 .6יש להחליק את מגש הנייר עד שייעצר.
 .2יש להחליק את מגביל הנייר ( )1לפי רוחב
הנייר שמיועד לטעינה.

 .3יש להחליק את מעצור הנייר ( )2לפי אורך
הנייר שמיועד לטעינה.

 .4יש לכופף את הנייר קדימה ואחורה ולאחר
מכן לאוורר אותו .יש ליישר את קצות
חבילת הנייר על גבי משטח ישר.

 .5יש להניח את הנייר כשהצד המיועד
להדפסה מופנה כלפי מטה.



אין לטעון נייר מעבר לקו המסומן.
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צעד מס'  - 2הגדרות של מגש מס' 1
 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ PAPER
.

 ]SETUPולאחר מכן יש ללחוץ

 .3יש לבדוק ש[ ]Tray 1נבחר ולאחר מכן
ללחוץ על כפתור

.

 .4יש לבדוק ש[ ]Paper Sizeנבחר ולאחר מכן
ללחוץ על כפתור

.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור את גודל
.

הנייר הנטען ולאחר מכן יש ללחוץ

אם בסעיף [ ]Paper Sizeנבחר [ ,]Customעליך להגדיר את
הגודל המותאם אישית .לגבי הדרך בה יש לבצע את הגדרת
גודל הנייר המותאם ,יש לעיין > "רישום גודל הנייר".במדריך
המשתמש (בסיסי) >  .1הגדרות > "הזנת נייר ומסמכים" >
"נייר" > "הזנת נייר"

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Media
 ]Typeולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור את סוג
.

המדיה הנטענת ולאחר מכן יש ללחוץ
 .8יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Media
 ]Weightולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .9יש ללחוץ על  על מנת לבחור את משקל
הנייר הנטען ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .10יש ללחוץ על  עד שראש המסך יוצג.
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תצורת הדפסה
חלק זה מסביר כיצד להדפיס את תצורת המכשיר על מנת לבדוק את המידע המפורט של המכשיר שלך
כגון ההגדרות ומצבו של המכשיר.
כאשר מסיימים את ההגדרה הראשונית ,יש לפעול בהתאם להליך שלמטה על מנת לוודא שהמכונה מותקנת
כראוי.

הליך הדפסה
 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

 .2יש לבחור [ ]Reportsולאחר מכן ללחוץ על
כפתור

.

 .3יש לבחור [ ]Configurationולאחר מכן
ללחוץ על כפתור
.4

.

כאשר מופיעה הודעת אישור ,יש לבחור
[ ]Yesולאחר מכן ללחוץ על כפתור

.

כאשר התצורה מודפסת כראוי ,ההגדרה הראשונית
הושלמה.
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 .2צילום מסמכים
פרק זה מסביר את ההפעלה הבסיסית של פונקצית העתקת המסמכים של המכשיר שלך.

התחלת עבודת העתקת מסמכים


ההליך הבא משתמש בהגדרות היצרן.
 .1יש ללחוץ על כפתור < >COPYבלוח
ההפעלה על מנת לפתוח את מסך
ההמתנה לצילום.



 .2יש להניח את המסמך שלך במזין
המסמכים האוטומטי או על גבי זכוכית
המסמכים כמתואר למטה:




מזין מסמכים אוטומטי

יש לטעון את המסמכים כשפניהם כלפי מעלה וכשהשפה
העליונה של הגיליון מופנה אל תוך המזין.

אין להפעיל לחץ רב על משטח זכוכית המסמכים.

במהלך העתקת מסמכים ,המכשיר נותן למזין
המסמכים האוטומטי עדיפות על פני משטח הזכוכית.
לכן ,כאשר מבקשים להעתיק מסמכים ממשטח
הזכוכית ,יש לוודא שאין מסמכים במזין המסמכים
האוטומטי.

 .3יש ללחוץ על
בהעתקה.

יש לכוון את מגבילי רוחב המסמך לרוחב המסמכים שלך.



זכוכית המסמכים

על מנת להתחיל

.



לא ניתן להשתמש בכפתור



באפשרותך לבטל את הפעולה על ידי לחיצה על מקש
< >STOPבלוח ההפעלה עד שתוצג הודעה לגבי
השלמת ההעתקה.

יש להניח את המסמך כשפני כלפי מטה והשפה העליונה שלו
לכיוון הפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
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על מנת להזין נייר בכיווניות נוף ( ,)Landscapeיש
לקרוא את ההוראות במדריך המשתמש (בסיסי) > ".1
הגדרות" > "הזנת נייר ומסמכים" > "מסמכים" >
"טעינת מסמכים".



באפשרותך לשנות את הגדרות העתקת המסמכים כגון
גודל הסריקה ,כיווניות המסמכים והעתקת מסמכים
דו-צדדית בהתאם הצורך .לשם כך ,יש לעיין במדריך
המשתמש (בסיסי) > " .2העתקת מסמכים" > הגדרת
תצורה העתקה".
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 .3משלוח וקבלת פקסים (רק בדגמי MB471w ,MB471 ,MB451
או )MB491
פרק זה מסביר את ההגדרה הראשונית ,כגון כיצד לקבוע את קוד המדינה ,לחבר את קו הטלפון ולהגדיר
את ההגדרות הראש וניות וההליך הבסיסי למשלוח פקסים וקבלתם מהמכשיר ומהמחשב.
סקירה

פונקציה
"משלוח פקסים וקבלתם"

סריקת מסמכים ושידורם כפקסים וקבלת פקסים באמצעות קו טלפון .יש צורך להשלים את
ההגדרה הראשונית על מנת לבצע פעולות פקס באמצעות פונקציה זו.

"משלוח פקסים וקבלתם
ממחשב"

משלוח פקסים מהמחשב המחובר באמצעות ממשק  USBאו רשת .הפקסים יישלחו ישירות

סריקה לשרת הפקסים

מהמחשב שלך ליעד באמצעות המכשיר תוך שימוש בקו טלפון .יש להתקין את התקן הפקס
במחשב שימוש בפונקציה זו .כמו כן ,יש צורך להשלים את ההגדרה הראשונית על מנת לבצע
פעולות פקס באמצעות פונקציה זו.
סריקת מסמכים ושליחתם כתמונות כקובצי  TIFFהמצורפים להודעות דוא"ל הנשלחות לשרת
פקסים באמצעות הרשת .שרת הפקסים ישלח את קובצי ה TIFF-שמתקבלים לפקס .להגדרה
הראשונית של פונקציה זו יש לעיין במדריך המשתמש (בסיסי) > " .1הגדרות" > הגדרות רשת" >
הגדרת סריקה לדוא"ל ולפקס אינטרנטי".
לשימוש בפונקציה ,יש לעיין במדריך המשתמש (בסיסי) > " .3משלוח וקבלת פקסים (רק בדגמי
 MB451, MB471, MB471wאו  > ")MB491הליך בסיסי לסריקה לשרת פקסים".

משלוח פקסים דרך האינטרנט

סריקת מסמכים ושידורם כפקסים וקבלת פקסים באמצעות רשת תקשורת.
להגדרה הראשונית של פונקציה זו יש לעיין במדריך המשתמש (בסיסי) > " .1הגדרות" > הגדרות
רשת" > הגדרת סריקה לדוא"ל ולפקס אינטרנטי".
לשימוש בפונקציה ,יש לעיין במדריך המשתמש (בסיסי) > " .3משלוח וקבלת פקסים (רק בדגמי
 MB451, MB471, MB471wאו " > ")MB491הליך בסיסי משלוח פקסים דרך האינטרנט".

קבלה אוטומטית (רק בדגם
)MB491

קידום אוטומטי של פקסים נכנסים וקבצים מצורפים ליעדי תיבות דוא"ל מוגדרות .באפשרותך
להגדיר כתובות דוא"ל ותיקיות רשת כיעדים.
להגדרה הראשונית של פונקציה זו יש לעיין במדריך המשתמש (בסיסי) > " .1הגדרות" > הגדרות
רשת" > הגדרת סריקה לדוא"ל ולפקס אינטרנטי"| /הגדרת סריקה למחשב ברשת".
לשימוש בפונקציה ,יש לעיין במדריך המשתמש (מתקדם) > " .9הגדרות עבור קבלה אוטומטית
ופונקציות שמירת נתונים שהתקבלו (רק בדגם " > ")MB491קידום נתונים שהתקבלו כנתונים
דיגיטאליים (קבלה אוטומטית)".



פונקציה זו תפעל רק אם יותקן כרטיס .SD
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הגדרה בסיסית למשלוח פקסים וקבלתם
חלק זה מסביר את ההגדרה הנחוצה על מנת ליישם את פונקציות הפקס והשימוש בפקס מתוך מחשב .על
מנת להגדיר את המכשיר לפונקציות הפקס והשימוש בפקס מתוך מחשב ,יש לבצע את שלושת הצעדים
להלן:


"צעד מס'  1הגדרת קוד ארץ" עמ' 28



"צעד מס'  2חיבור קו טלפון" עמ' 29



צעד מס'  3הגדרות בסיסיות" עמ' 33

צעד מס'  1הגדרת קוד ארץ
חקל זה מסביר כיצד לקבוע את קוד המדינה .יש
לוודא בחירה של קוד ארץ מתאים לפני חיבור קו
הטלפון.
 .4יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.
סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa


הגדרה של קוד ארץ שגוי עשויה למנוע משלוח פקסים
וקבלתם .במקרה כזה ,אף אם החיבור הפיזי של קו

א.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר

הטלפון בוצע כראוי ,יש לבדוק שהגדרת [ Country
 ]Codeבוצעה כראוי.

מכן יש ללחוץ

.

 .1בעת הדלקת המכשיר ,יש להחזיק לחוץ את
מתג ההפעלה למשך שנייה.

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש
< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.
 .2יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

ב.
ג.
 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Admin
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

.

.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Fax
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ
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.

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Fax
 ]Settingולאחר מכן יש ללחוץ




.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Country
 ]Codeולאחר מכן יש ללחוץ



.

אין לחבר כבל  USBאו רשת בנקודה זו.
יש לוודא לקבוע את קוד הארץ הנכון לפני חיבור לקו
הטלפון.
לא ניתן לחבר לקו  ISDNישירות .לחיבור ישיר לקו

 ,ISDNיש להשתמש במתאם ולחבר את חיבור LINE

 .8יש ללחוץ על  או על  על מנת לבחור
את שם הארץ שלך ולאחר מכן יש ללחוץ

למכשיר.



.

פרט למדינות מסוימות ,כבל טלפון מסופק עם
המכשיר.

אם שם ארצך אינו מופיע ,יש לבחור את הערך הבא.

 אם ארצך היא צ'כיה או סלובקיה ,יש



על מנת לבדוק את מצב הקליטה בהתאם לסביבת
המכשיר שלך ,יש לעיין ב"צעד  3-6הגדרת מצב קבלה"
בעמ' .38



על מנת לבדוק את הגדרות סוג החיוג ,יש לעיין ב"צעד
 3-1הגדרה לכל סוג חיוג" בעמ' .33

לבחור [.]Czech/Slovakia
 אם ארצך היא קנדה ,יש לבחור
[.]U.S.A

חיבור לקו ציבורי (פקס בלבד)

 אם ארצך נמצאת באמריקה הלטינית,
יש לבחור [.]Latin America
 אם ארצך היא נמצאת באירופה או
במזרח התיכון ,יש לבחור



אין לחבר כבל  USBאו רשת בנקודה זו.

 .1יש לוודא שהמכשיר כבוי.

[.]International

אם המכשיר פועל ,יש ללחוץ על מתג ההפעלה כשנייה
אחת עד שהמתח מתנתק.

קודי ארץ הניתנים לקביעה

 .9כשהודעת האישור מופיעה ,יש לוודא
שפריט [ ]Yesנבחר ולאחר מכן יש ללחוץ
 .2יש לחבר קצה אחד של כבל הטלפון אל
חיבור הקו של המכשיר שלך ואת קצהו
השני לשקע הטלפון בקיר.

.
המכשיר יאתחל את עצמו באופן אוטומטי ומסך ברירת
המחדל יוצג מספר שניות לאחר מכן.



אם הערך [ ]Country Codeמשתנה ,ערכי []PBX Line
ו ]MF(Tone)/DP(Pulse)[-ישתנו לערכי ברירת
המחדל בהתאם לקוד הארץ.

צעד מס'  2חיבור קו טלפון
חלק זה מסביר כיצד לחבר את קו הטלפון
לטובת משלוח פקסים וקבלתם .לפני משלוח
פקסים או קבלתם ,יש לוודא שחיבור הקו בוצע
בהתאם לסביבה שלך.



יש לוודא שכבל הטלפון מחובר ל .]LINE[-אין לחבר
לעולם ל.]TEL[-

שיטת חיבור קו הטלפון תלויה בסביבה שלך.
יש לבצע את החיבור המתאים לסביבה שלך
בהתאם לאיורים הבאים.
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תקשורת תתרחש על ידי הרמת הטלפון
המקביל.

חיבור לקו ציבורי (פקס וטלפון
במשותף)
o


פונקצית משלוח הפקס לא תתאפשר
מהטלפון החיצוני.

אין לחבר כבל  USBאו רשת בנקודה זו.

 .1יש לוודא שהמכשיר כבוי.
אם המכשיר פועל ,יש ללחוץ על מתג ההפעלה כשנייה
אחת עד שהמתח מתנתק.

 .2יש לחבר קצה אחד של כבל הטלפון אל
חיבור הקו של המכשיר שלך ואת קצהו
השני לשקע הטלפון בקיר.



 .3יש להוציא את כיסוי שקע הטלפון.

 .4יש לחבר את כבל הטלפון החיצוני לשקע
[ ]TELשל המכשיר.

הטלפון המחובר למכשיר נקרא "טלפון חיצוני".



ניתן לחבר רק טלפון אחד למכשיר.



אין לחבר למכשיר קו טלפון המחובר בצורה מקבילה.
בחיבור מקבילי ,הבעיות הבאות יתעוררו וישבשו את
פעולת המכשיר.
o

בעת משלוח או קבלה של פקס ,תמונת
הפקס עלולה להיות שבורה או שתקלת
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במקרה של חיבור ישיר ,יש צורך במבנה מפריד .יש
ליצרו קשר עם חברת הטלפונים למקרה כזה.

חיבור לסביבת ADSL


חיבור לטלפון IP

אין לחבר כבל  USBאו רשת בנקודה זו.



אין לחבר כבל  USBאו רשת בנקודה זו.

ראשית ,יש לוודא שהמכשיר כבוי .אם המכשיר
פועל ,יש ללחוץ על מתג ההפעלה כשנייה אחת
עד שהמתח מתנתק.

ראשית ,יש לוודא שהמכשיר כבוי .אם המכשיר
פועל ,יש ללחוץ על מתג ההפעלה כשנייה אחת
עד שהמתח מתנתק.

יש לחבר קצה אחד של כבל הטלפון שמחובר

יש לחבר קצה אחד של כבל הטלפון שמחובר

למודם ה ADSL-אל [ ]LINEשל המכשיר שלך.

למודם ה ADSL-אל [ ]LINEשל המכשיר שלך.

יש להסיר את כיסוי שקע הטלפון.

יש להסיר את כיסוי שקע הטלפון.

יש לחבר את כבל הטלפון החיצוני לשקע []TEL

יש לחבר את כבל הטלפון החיצוני לשקע []TEL

של המכשיר.

של המכשיר.



יש לבדוק באמצעות זיהוי קו החיוג שאין אפשרות
לחייג .יש לעיין במדריך המשתמש (מתקדם) > ".6
הגדרות דרך לוח ההפעלה" > "רשימת פריטי התפריט
של הגדרות ההתקן" > "רשימה של כל תפריט הגדרה"
> הגדרות מנהל מערכת" > "התקנת משתמש".



אם לא עולה בידך לשלוח או לקבל פקסים בצורה



יש לבדוק באמצעות זיהוי קו החיוג שאין אפשרות
לחייג .יש לעיין במדריך המשתמש (מתקדם) > ".6
הגדרות דרך לוח ההפעלה" > "רשימת פריטי התפריט
של הגדרות ההתקן" > "רשימה של כל תפריט הגדרה"
> הגדרות מנהל מערכת" > "התקנת משתמש".



אם לא עולה בידך לשלוח או לקבל פקסים בצורה
טובה ,יש להגדיר את [ ]Super G3למצב [ .]OFFיש
לעיין בתשומת לב ב"צעד  3-5הגדרות ל"Super G3-
בעמ' .37

טובה ,יש להגדיר את [ ]Super G3למצב [ .]OFFיש
לעיין בתשומת לב ב"צעד  3-5הגדרות ל"Super G3-
בעמ' .37
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חיבור למרכזיה ,לטלפון ביתי או לטלפון
עסקי

חיבור לטיונר  CSאו לטלוויזיה
דיגיטאלית




אין לחבר כבל  USBאו רשת בנקודה זו.

אין לחבר כבל  USBאו רשת בנקודה זו.

יש לוודא שהמכשיר כבוי.
אם המכשיר פועל ,יש ללחוץ על מתג ההפעלה
כשנייה אחת עד שהמתח מתנתק.

יש לוודא שהמכשיר כבוי.
אם המכשיר פועל ,יש ללחוץ על מתג ההפעלה
כשנייה אחת עד שהמתח מתנתק.

יש לחבר את כבל הטלפון המחובר לשקע

יש לחבר את כבל הטלפון המחובר לשקע

הטלפון אל [ ]LINEשל המכשיר שלך.

הטלפון אל [ ]LINEשל המכשיר שלך.

יש להסיר את כיסוי שקע הטלפון.

יש להסיר את כיסוי שקע הטלפון.

יש לחבר את כבל הטלפון החיצוני לשקע []TEL

יש לחבר את כבל הטלפון החיצוני לשקע []TEL

של המכשיר.

של המכשיר.



טלפון ביתי

באופן כללי ,מכשירים רבים מחוברים לקו טלפון
אחד או שניים ויש אפשרות לקשר פנים
ולתקשורת עם דלת הכניסה .זה אפשרי
באמצעות ציוד מיתוג ביתי פשוט.


טלפון עסקי

באופן כללי ,קו זה יכול לשמש שני קווי טלפון בו
זמנית והם יכולים לשמש בשיתוף עם טלפונים
אחרים .ישנה אפשרות לתקשורת פנים .זה
אפשרי באמצעות ציוד מיתוג פשוט.
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חיבור כטלפון פנימי


צעד  3הגדרות בסיסיות
חלק זה מסביר כיצד להגדיר את ההגדרות
הבסיסיות של פונקצית הפקס של המכשיר.
לשם כך ,יש לפעול בהתאם לששת צעדי המשנה
למטה:
"צעד  3-1הגדרה לכל סוג חיוג"  -עמוד 33

"צעד  3-2הגדרת שעה ותאריך"  -עמוד 34

"צעד  3-3הגדרת פרטי השולח"  -עמוד 35

"צעד  3-4חיבור למרכזיה"  -עמוד 36

"צעד  3-5הגדרות ל - "Super G3-עמוד 37

"צעד  3-6הגדרת מצב קבלה"  -עמוד 38


אין לחבר כבל  USBאו רשת בנקודה זו.

יש לוודא שהמכשיר כבוי.
אם המכשיר פועל ,יש ללחוץ על מתג ההפעלה
כשנייה אחת עד שהמתח מתנתק.
יש לחבר את כבל הטלפון המחובר ליחידת
בקרה ,כולל מרכזיה וכד' אל [ ]LINEשל המכשיר
שלך.



לפני פעולה לפי הליך זה ,עליך להשלים את
הגדרת קוד הארץ ולחבר את קו הטלפון
בהתאם לסביבה שלך.



בכפוף לסוג הסביבה שלך ,באפשרותך
לדלג על צעדים  3-4ו .3-5-לפרטים נוספים
יש לעיין בכל תיאור צעד.

צעד  3-1הגדרה לכל סוג חיוג
יש להגדיר את סוג החיוג לשידור לפי הסביבה
שלך .הגדרות ברירת המחדל של היצרן הן כש-


[) ]MF(Tone)/DP(Pulseמוגדרות כ.]Tone[-

יש לקבוע את [ ]PBX Lineל .]ON[-יש לעיין בתשומת
לב ב"צעד  3-4חיבור למרכזיה" בעמוד .36



עבור טלפונים המצוידים בלחצנים ,אם
כשמחייגים נשמעים צלילי "ביפ ,בופ ,באפ",
יש לקבוע את [) ]MF(Tone)/DP(Pulseל-
[.]Tone



עבור טלפונים המצוידים בלחצנים ,אם לא
נשמעים צלילי "ביפ ,בופ ,באפ" ,יש לקבוע
את [) ]MF(Tone)/DP(Pulseל.]Pulse[-



עבור טלפונים המצוידים בחוגה ,יש לקבוע
את [) ]MF(Tone)/DP(Pulseל.]Pulse[-

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Admin
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ
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.

צעד  3-2הגדרת שעה ותאריך
להגדרת השעה והתאריך של האזור שלך.
 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.
 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.
סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

א.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר
מכן יש ללחוץ

.

 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

.

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את

סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

הערך הנכון.

א.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר
מכן יש ללחוץ

ב.
ג.

.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

.

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ User
 ]Installולאחר מכן יש ללחוץ

הערך הנכון.

.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ MF
) ](Tone)/ DP (Pulseולאחר מכן יש ללחוץ
.
 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור את סוג
החיוג ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .7יש ללחוץ  עד שראש המסך יופיע.
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ב.
ג.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש לבדוק שפריט []Date/Time Setting
נבחר ולאחר מכן ללחוץ .
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור את אזור
הזמן המתאים ולאחר מכן יש ללחוץ
 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור בין שעון

.
.

קיץ לשעון חורף ולאחר מכן יש ללחוץ
 .7יש לבדוק שפריט [ ]Manualנבחר ולאחר

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.

מכן ללחוץ .
 .8עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור את
התאריך הנוכחי ולאחר מכן יש ללחוץ

סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

א.

.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר

על מנת להמשיך לתיבה הבאה ,יש ללחוץ .

מכן יש ללחוץ

.

 .9עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור את
השעה הנוכחית ולאחר מכן יש ללחוץ

.

על מנת להמשיך לתיבה הבאה ,יש ללחוץ .
 ,תופיע הודעה שתבשר שהליך
כאשר לוחצים
הגדרת התאריך והשעה הסתיים.

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

 .10כאשר יופיע מסך תפריט ההגדרות ,יש
ללחוץ  על מנת להשלים את ההגדרה.

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.

 .11כשהודעת האישור מופיעה ,יש לוודא
שפריט [ ]Yesנבחר ולאחר מכן יש ללחוץ
.

צעד  3-3הגדרת פרטי השולח
להגדרת מספר הפקס ושם השולח במכשיר שלך.
המידע המפורט כאן יודפס בראש הפקסים
שיישלחו ממכשיר זה.

ב.
ג.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ
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.

צעד  3-4חיבור למרכזיה

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור []Enter
ולאחר מכן על .

כאשר מתחברים לשירות ( PBXמרכזיה
פנימית) ,יש לקבוע את [ ]PBX Lineל.]ON[-
 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.



כאשר פונקצית ( FaxServerשרת הפקסים) פעילה,
פריט [ ]Fax Settingלא יוצג בתפריט [.]Easy Setup
במקרה זה ,יש לקבוע את [ ]FaxServer Functionל-
[ .]OFFלפרטים נוספים יש לעיין במדריך המשתמש
(מתקדם) > " .2משלוח פקסים וקבלתם" > "סריקה ל-
 > "FaxServerאפשור סריקה ל."FaxServer-

 .5יש ללחוץ  על מנת לבחור בתיבת הזנה

 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Admin

[.]Fax Number

 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

 .6יש להזין את מספר הפקס של המכשיר שלך
באמצעות לוח מקשי הספרות.

.

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.
סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

א.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר
מכן יש ללחוץ

.

 .7יש לוודא שפריט [ ]Enterנבחר ולאחר מכן
.
יש ללחוץ
 .8יש ללחוץ  על מנת לבחור בתיבת הזנה
[.]Sender ID
 .9יש לבחור שם שולח שרירותי בן עד 22
תווים.
 .10עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

.

הודעה תוצג ותבשר שהגדרת הפקס מושלמת.

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את

 .11כאשר יוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש ללחוץ
 על מנת להשלים את ההגדרה.

הערך הנכון.

 .1כשהודעת האישור מופיעה ,יש לוודא
שפריט [ ]Yesנבחר ולאחר מכן יש
ללחוץ

.
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ב.
ג.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

צעד  3-5הגדרות לSuper G3-
אם נתקלת בבעיה לשלוח או לקבל פקסים
בצורה נכונה בזמן שהמכשיר מחובר לסביבת
 ADSLאו לטלפון  ,IPיש לקבוע את [ Super

.

 ]G3למצב [.]OFF

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Fax
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח

.

ההפעלה.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Fax
 ]Settingולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור []PBX Line
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור []ON
ולאחר מכן יש ללחוץ

.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Admin

 .8יש ללחוץ  עד שראש המסך יופיע.

 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.
סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

א.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר
מכן יש ללחוץ

.

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש
< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.

- 37 -

צעד  3-6הגדרת מצב קבלה
מצב קבלת הפקסים האופטימאלי תלוי בסביבתו
של המכשיר ,כמפורט להלן


מצב פקס
מצב זה מומלץ כאשר המכשיר משמש
כמכשיר פקס.
מצב טלפקס
מצב זה מומלץ כאשר מחברים טלפון חיצוני
למכשיר.
מצב פקס /מענה קולי
מצב זה מומלץ כאשר מחברים מזכירה
אלקטרונית למכשיר.
מצב טלפון
מצב זה מומלץ כאשר השימוש העיקרי של
קו הטלפון ,אליו מחובר מכשיר הפקס ,הוא
לשיחות.



DRD


ב.
ג.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ



.



 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ User
.

 ]Installולאחר מכן יש ללחוץ

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Super
 ]G3ולאחר מכן יש ללחוץ

מצב זה מומלץ כאשר משתמשים בפונקצית

.

( DRDזיהוי צלצול ייחודי) המסופק על ידי

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור []OFF
ולאחר מכן יש ללחוץ

חברת הטלפונים.
 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח

.

ההפעלה.

 .7יש ללחוץ  עד שראש המסך יופיע.

 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Admin
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.
סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

א.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר
מכן יש ללחוץ
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.

ג.

עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
.

[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ
 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ User
.

 ]Installולאחר מכן יש ללחוץ
 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור

[ ]Reception Modeולאחר מכן יש ללחוץ
 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

.
 .6יש ללחוץ על  על מנת לאמת את מצב

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את

הקבלה ולאחר מכן יש ללחוץ

הערך הנכון.

.

מצבי קבלה הניתנים להגדרת משתמש
מצב פקס * מצב טלפקס
מצב פקס /מענה קולי מצב טלפון

DRD

*מציין ברירת מחדל  -הגדרת יצרן.

 .7יש ללחוץ  עד שראש המסך יופיע.

ב.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.

משלוח פקסים וקבלתם
חלק זה מסביר את ההליך הבסיסי של תפקוד הפקס.
פעולת הפקס מאפשרת לך לסרוק מסמכים ולשולחם כמסמכי פקס או לקבל פקסים באמצעות קו הטלפון.
יש לוודא השלמת ההגדרות הראשוניות לפני שימוש בפונקציה זו.

ההליך לשליחת פקסים
חלק זה מסביר כיצד לשלוח פקסים .ההליך
הבא משתמש בשיטת קלט ישירה להגדרת היעד.
יש צורך לבצע הגדרות ראשוניות לפני שימוש
בפונקצית הפקס.

ניתן להזין עד  40ספרות במספר יעד למשלוח פקס.



 .2יש להניח את המסמך שלך במזין המסמכים
האוטומטי או על גבי זכוכית משטח סריקת
המסמכים כמפורט למטה:

באפשרותך לטעון במזין המסמכים האוטומטי
גיליונות בגודל  ,A4קווארטו ( )Letterופוליו
( )Legalבלבד ועל גבי זכוכית סריקת המסמכים



גיליונות בגודל  A4וקווארטו ( )Letterבלבד.



לא ניתן לערב גדלי גיליונות בעת משלוח פקס.
ההליך הבא משתמש בהגדרות ברירת המחדל של
היצרן.

 .1יש ללחוץ על מקש ה >FAX/HOOK<-בלוח
ההפעלה.
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מזין מסמכים אוטומטי
יש להזין את המסמכים כשפניהם כלפי
מעלה כשהשפה המובילה מופנית לתוך
המזין.

 .4יש לוודא שפריט [ ]Add Destinationנבחר
במסך ההתחלה ולאחר מכן יש ללחוץ

.

יש לכוון את מגבילי רוחב המסמך לפי רוחב
המסמכים.
 זכוכית סריקת המסמכים
יש להניח את המסמך כשפני כלפי מטה והשפה
העליונה שלו לכיוון הפינה השמאלית העליונה
של משטח הזכוכית.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Direct
.

 ]Inputולאחר מכן יש ללחוץ

 .6יש להזין מספר פקס כיעד באורך של עד 40
ספרות תוך שימוש בלוח המקשים המספרי
שבלוח ההפעלה.

יש לסגור את מכסה זכוכית הסריקה בעדינות.



אין להפעיל לחץ מוגבר על זכוכית הסריקה.



במהלך העתקת מסמכים ,המכשיר נותן למזין
המסמכים האוטומטי עדיפות על פני משטח הזכוכית.
לכן ,כאשר מבקשים להעתיק מסמכים ממשטח
הזכוכית ,יש לוודא שאין מסמכים במזין המסמכים
האוטומטי.



לפונקציות חיוג כגון מקף וקידומת יש לעיין במדריך
השימוש (בסיסי) > " .3משלוח וקבלת פקסים (רק
בדגמי  MB451, MB471, MB471wאו > ")MB491
"הגדרת יעד" > "קלט ישיר" > "פונקציות חיוג".

 .7יש לוודא שפריט [ ]Enterנבחר ולאחר מכן
יש ללחוץ

 .8יש ללחוץ על
בשידור.

 .3על מנת לפתוח את מסך תפריט הפקס ,יש

.

על מנת להתחיל

לוודא שפריט [ ]Faxנבחר ולאחר מכן יש
ללחוץ

.



לא ניתן להשתמש בכפתור



אם מקש ה >STATUS<-לחוץ ומקש  נלחץ פעמיים,
המידע מוצג על מסך התצוגה.
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.

קבלת פקס


באפשרותך לבטל את הפעולה על ידי לחיצה על מקש

חלק זה מסביר כיצד יתנהג המכשיר שלך ,שמצב

< >STOPבלוח ההפעלה.

הקבלה שלו מוגדר [ ,]Fax Ready Modeבעת
קבלת פקסים והדפסתם.

להתנהגות המכשיר כאשר מצב הקבלה שלו שונה מFax [-
 ,]Ready Modeיש לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > ".3
משלוח וקבלת פקסים (רק בדגמי MB451, MB471,
 MB471wאו " > ")MB491התנהגות המכשיר בקבלת
פקסים" > "התנהגות בקבלה".


התנהגות בקבלה

בנוסף להזנה של יעדים ישירות ,ניתן להגדיר יעדי
משלוח באמצעות רשימת החיוג המהיר ,המשלוח
הקבוצתי ,רשימת השידורים האחרונים ,רשימת
הקבלות האחרונות או לוח לחצני היעדים .לשם כך יש
לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > " .3משלוח וקבלת

המכשיר שלך מוגדר בהגדרות ברירת המחדל
בעת הייצור ל ]Fax Ready Mode[-כך שיקבל
פקסים בצורה אוטומטית.

פקסים (רק בדגמי  MB451, MB471, MB471wאו

כאשר המכשיר מקבל פקסים ,נורית החיווי

" > ")MB491הליך בסיסי למשלוח פקס" > "הגדרת

< >DATA IN MEMORYנדלקת .אם מקש

על מנת להזין נייר בכיווניות נוף ( ,)Landscapeיש

< >STATUSנלחץ ולאחריו מקש  נלחץ

לקרוא את ההוראות במדריך המשתמש (בסיסי) > ".1
הגדרות" > "הזנת נייר ומסמכים" > "מסמכים" >
"טעינת מסמכים".

פעמיים ,המידע יוצג על גבי מסך התצוגה .אף
אם הקבלה מגיעה לסיומה ,נורית החיווי תישאר
דלוקה כל עוד יש מידע בזיכרון.

יעד".




באפשרותך לשנות את הגדרות העתקת המסמכים כגון
גודל הסריקה ,כיווניות המסמכים והעתקת מסמכים
דו-צדדית בהתאם הצורך .לשם כך ,יש לעיין במדריך
המשתמש (בסיסי) > " .2העתקת מסמכים" > "הגדרת
תצורה העתקה".



ברצונך להגדיר מספר יעדים ,יש לעיין במדריך
השימוש (מתקדם) > " .2משלוח פקסים וקבלתם" >
"פונקציות שידור שונות" > "משלוח לריבוי יעדים
(הפצה)".
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אם הזיכרון מתמלא במהלך קבלת נתונים על ידי
המכשיר ,הקבלה תתבטל .היה ודבר כזה יקרה ,יש
להדפיס את הנתונים שאגורים בזיכרון או לחכות עד
שעבודת השידור או הקבלה שבזיכרון תסתיים ולאחר
מכן לבקש משולח הפקס לשלוח אותו שוב.

הדפסת פקסים נכנסים
המכשיר מדפיס באופן אוטומטי את הפקס
המתקבל .כברירת מחדל ,ההדפסה תתבצע
מנייר שיוזן על ידי מגש מס' .1



אין למשוך את מגשי הנייר ממקומם כאשר המכשיר
מדפיס.



יש להשתמש בנייר רגיל או ממוחזר בלבד.



גודלי הנייר הזמינים הם  ,A4קווארטו ( )Letterופוליו
(.)Legal



תמנות גדולות מגודל הנייר יוקטנו ,יבוטלו או
שיודפסו על גבי מספר גיליונות נייר בכפוף
להגדרות הדפסת הקבלה .לפרטים נוספים יש
לעיין במדריך השימוש (מתקדם) > " .3משלוח
וקבלת פקסים" > "הגדרות שונות לקבלת
פקסים" > "כאשר התדמית המתקבלת גדולה
מגודל הנייר".



אם ברצונך להשתמש במגש נייר אחר על מנת
להדפיס פקסים יש לעיין במדריך השימוש
(בסיסי) > " .3משלוח וקבלת פקסים (רק בדגמי
 MB451, MB471, MB471wאו > ")MB491
"התנהגות המכשיר בקבלת פקסים" > "הדפסת
פקסים נכנסים" > "בחירת מגש נייר לשימוש".
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משלוח פקס ממחשב (בסביבת )Windows
חלק זה מסביר כיצד להתקין מנהל התקן פקס ואת ההליך הבסיסי למשלוח פקס ממחשב .מנהל התקן
הפקס מאפשר לך לשלוח פקסים ישירות מהמחשב שלך ליעד מוגדר דרך המכשיר בלי להדפיס את
המסמך.
יש לוודא שמנהל ההתקן של תוכנת הפקס עבור דגמי  MB451, MB471, MB471wאו  MB491מותקן
לפני משלוח פקס מתוך המחשב.



יש להשלים את ההגדרה הראשונית לפני שימוש בפונקציה זו.


חלק זה מפרט כיצד להתקין מנהל התקן פקס
במחשב שלך כהכנה למשלוח פקסים מתוך
המחשב שלך.

עליך להשלים את הגדרות הרשת של המחשב שלך
לפני ביצוע הליך זה.



באפשרותך לדלג על צעד מס'  1אם כתובת הIP-

 סקירה כללית



מוגדרת כבר במכשיר שלך.
באפשרותך לדלג על צעד מס'  2אם מנהל התקן הפקס
מותקן כבר במכשיר שלך.

התקנת מנהל התקן פקס

 שיטות חיבור

 צעד מס'  -1ביצוע הגדרות הרשת של המכשיר
שלך

באפשרותך לבחור שיטת חיבור מתוך הבאות:


"חיבור רשת" עמוד 43



"חיבור " USBעמוד 48

עליך לחבר את המכשיר שלך לרשת באמצעות
כבל אתרנט או באמצעות חיבור רשת אלחוטי

 דרישות מוצר

(בדגם  )MB471wולאחר מכן להגדיר את כתובת

המכשיר תומך בסביבות  Windowsהבאות:

ה IP-של המכשיר ונתוני רשת אחרים באמצעות
לוח ההפעלה .ניתן לקבוע את כתובת הIP-

( Windows 7 /Windows 7גרסת 32/64

ידנית או אוטומטית.

( Windows Vista /Windows Vistaגרסת

אם לא קיים שרת  DHCPאו  BOOTPברשת,

 32/64סיביות)

יהיה עליך להגדיר את כתובת ה IP-על המחשב



Windows Server 2008 R2

או על המכשיר.



Windows /Windows Server 2008

אם מנהל הרשת או ספק האינטרנט שלך הגדיר

( Server 2008גרסת  32/64סיביות)

כתובת  IPמסוימת למחשב ולמכשיר שלך ,יש



סיביות)




להגדיר כתובת זו ידנית.

( Windows XP /Windows XPגרסת
)x32/64



Windows /Windows Server 2003



הרשת או מספק האינטרנט שלך את הכתובת בה יש

( Server 2003גרסת )x32/64

להשתמש .אם כתובת ה IP-מוגדרת בצורה שגויה,

 חיבור רשת

הרשת עלולה ליפול או שהגישה לאינטרנט עלולה
להיחסם.

להתקנת מנהל התקן הפקס במחשב שלך
לשימוש בקישור הרשת ,יש לפעול בהתאם לשני
הצעדים הבאים:



כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש לבקש ממנהל



יש לאמת שגרסת ה IP-של המכשיר תואמת את זו של
המחשב שלך.



יש לקבוע את הגדרות ה ]TCP/IP[-ל.]Enable[-
(הגדרת היצרן היא [.)]Enable

"צעד מס'  -1ביצוע הגדרות הרשת של
המכשיר שלך" עמוד 43
"צעד מס'  - 2התקנת מנהל התקן
הפקס" עמוד 47



כאשר מגדירים רשת קטנה שכוללת רק את המכשיר
והמחשב שלך ,יש לקבוע את כתובת ה IP-כמצוין להלן
(בהתאם ל.)RFC1918-
למחשב:

- 43 -

כתובת :IP

 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לרכזת.

192.168.0.1~254

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

לא בשימוש

שרת :DNS

לא בשימוש

הגדרת כתובת :IP

ידנית

כתובת :IPv4

192.168.0.1~254

למכשיר:

(יש לבחור ערך שונה מזה
של המחשב)



מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

0.0.0.0

גודל רשת:

קטנה

 .5יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך
של כשנייה אחת על מנת להדליק את
המכשיר.

על מנת להגדיר [( ]Network Scaleגודל רשת) ,יש
ללחוץ על מקש < >SETTINGולאחר מכן לבחור
[Network [ > ]Network Menu[ > ]Admin Setup
.]Network Scale[ > ]Setup

חיבור לרשת קווית:
 .1יש להכין את כבל האתרנט ואת הרכזת.
יש להכין את כבל האתרנט (סיווג  ,5זוג מפותל ,ישר)
ואת הרכזת בנפרד.

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך
של כשנייה אחת על מנת לכבות את
המכשיר.

חיבור באמצעות חיבור רשת אלחוטי
(בדגם )MB471w
יש להשתמש בפונקצית ( WPSמתג לחיצה)
לקבוע את הרשת האלחוטית .לפרטים לגבי
שיטות נוספות לקביעת הרשת האלחוטית ,יש
לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > "חיבור רשת".
 .1יש להתחבר כמנהל מערכת.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Menuולאחר מכן על .

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל האתרנט לשקע
ה LAN-שבגב המכשיר.
 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Setupולאחר מכן על .
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 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Wireless



כאשר תוצג הודעת [successful

,]Connection

הציוד מחובר לרשת נתונים אלחוטית.

 ]Settingולאחר מכן על .



 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Set

אם תוצג הודעת [ ,]Timeoutישנה אפשרות שלא
היה ניתן למצוע את הנקודה החמה האלחוטית
של יעד החיבור במסגרת מגבלת הזמן .יש

) ]automatically (WPSולאחר מכן על .

לבחור [ ]Yesשוב בצעד  7תוך  2שניות לאחר
אתחול כפתור הלחיצה  WPSלנקודה חמה
אלחוטית.


אם תוצג הודעת [ ,]Overlapכפתור הלחיצה
 WPSמבוצע בשתי נקודות חמות אלחוטיות או
יותר .יש לחכות זמן מה ולנסות שוב.

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור [WPS-
 ]PBCולאחר מכן יש ללחוץ

הגדרת כתובת ה:IP-

.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור []Yes
ולאחר מכן יש ללחוץ

.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ



.

לאחר בחירה ב ]Yes[-במסך האישור ,יש להתחיל את
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית .לחלופין ,אם
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית מאותחל מראש,

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.

יש להתחיל את כפתור הלחיצה  WPSעבור ציוד זה.


סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

אם הבחירה הייתה [ ,]Noהמסך יחזור להיות זה
שהופיע בצעד .6

א.

 .8אם בצעד  7נבחר [ ,]Yesעל המסך יוצג

מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר

[.]Running pushbutton method...



יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מכן יש ללחוץ

לא ניתן לבצע פעולות של לוח ההפעלה בעת ביצוע
.WPS
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.

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש
< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

ב.
ג.

 .7יש להזין את מסכת תת-הרשת באמצעות
לוח המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

.
על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

.

 .8יש להזין את כתובת ברירת המחדל של
מחשב השער באמצעות לוח המקשים

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Settingולאחר מכן ללחוץ .

המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .9במידת הצורך ,יש להזין את שרת הDNS-
ואת שרת ה.WINS-
אם אין צורך לחבר את שרת  DNSאו  WINSלרשת ,יש

 .5כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש

ללחוץ על מקש
ההגדרה הסתיים.

לוודא ש ]Manual[-נבחר ולאחר מכן יש
ללחוץ

 .10כאשר מוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש
ללחוץ על  על מנת להשלים את ההגדרה.

.

אם כתובת ה IP-מושגת באופן אוטומטי ,יש לבחור  על
מנת לבחור [ ]Autoולאחר מכן ללחוץ על

עד שהודעה תצוץ ותודיע שהליך

 .11כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור

 .לאחר מכן יש

[ ]Yesולאחר מכן ללחוץ על כפתור

להמשיך לצעד מספר .10



 .6יש להזין את כתובת ה IP-באמצעות לוח

מומלץ להדפיס את המידע אודות הרשת על
מנת לבדוק שכתובת ה IP-ושאר המידע

המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

אודות הרשת מוגדר כראוי.

.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.
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.

 .2יש לוודא שפריט [ ]Reportsנבחר ולאחר
מכן יש ללחוץ

.

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור []System
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
.

 ]Informationולאחר מכן יש ללחוץ

 .7יש להקליק על כפתור  Installבשורת [ Fax

 .5כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור
[ ]Yesולאחר מכן ללחוץ על כפתור

.]driver

.

המידע אודות הרשת הודפס.

 צעד מס'  - 2התקנת מנהל התקן פקס



על מנת להשלים הליך זה יש להיות מחובר כמנהל
מערכת.

 .1יש לוודא שהמכשיר והמחשב מופעלים
ומחוברים ולאחר מכן יש להכניס את ה-
 "Software DVD-ROM" DVDלתוך
המחשב.

 .8בתיבת הדו-שיח []Pre-Installation Check

 .2יש להריץ את [ ]Run Setup.exeלאחר ש-

יש להקליק [.]Next

[ ]AutoPlayיוצג.
אם תיבת דו-שיח [ ]User Account Controlתופיע ,יש
ללחוץ על [.]Yes

 .3יש לבחור את השפה ולאחר מכן ללחוץ
[.]Next

.4

יש לבחור את ההתקן של המכשיר שלך
ולאחר מכן ללחוץ [.]Next
 .9יש להקליק על כפתור [ Easy Installation
).](Network
החיפוש אחרי התקנים קיימים מתחיל.



אם המכשיר מאותר ,הוא יותקן באופן אוטומטי.
יש להמשיך לצעד מס' .12



אם המכשיר אינו מאותר ,יופיע מסף [ Review
 .]your installation settingsיש להמשיך לצעד
מס' .10

 .10יש להקליק על [ ]Restart searchעל מנת
להתחיל את חיפוש התקנים מחדש.

 .5יש לקרוא את הסכם הרישיון ולאחר מכן
להקליק על [.]I Agree
 .6יש לקרוא את " Environmental advice for
 "Usersולאחר מכן ללחוץ [.]Next
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ולבחור אחד מפריטי התפריט ולאחר מכן לוודא
שהמכשיר מופיע בתת-התפריט.

 .16יש להוציא את הSoftware DVD-" DVD-
 "ROMמתוך המחשב.
ההתקנה הושלמה.

 חיבור USB
לחיבור כבל  USBולהתקנת התקן פקס על גבי
המחשב שלך ,עליך לפעול בהתאם להליך
המפורט למטה.

לאחר שהמכשיר יוצג ,יש לבחור אותו ולהקליק על [.]Next



יש להתחבר כמנהל מערכת על מנת להשלים פעולה זו.



אם התקן הפקס מותקן כבר במחשב שלך ,ניתן לדלג
על הליך זה.

 .1יש להכין את כבל ה.USB-
כבל  USBאינו מסופק עם המכשיר .יש להשתמש בכבל
בתקן .2.0


אם אחרי הקלקה על [ ]Restart searchהמכשיר אינו
מופיע ,יש לבחור [ ]Printer name/ IP Addressולהזין
את כתובת ה IP -שהוקצתה למכשיר ולאחר מכן
להקליק על [.]Next

 .11אם מופיעה תיבת דו-שיח [ Windows



 ,]Securityיש להקליק על [ Install this

יש להשתמש בכבל  USBמהיר בתקן  2.0להשגת
חיבור  USBמהיר.

.]driver software anyway

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך
של כשנייה אחת על מנת לכבות את
המכשיר.

 .12יש להקליק על כפתור [.]Finish

 .13יש להקליק על [ ]Exitבחלון [.]Setup
 .14יש להקליק על [Devices and [ > ]Start

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל ה USB-לשקע

.]Printers

ה USB-שבגב המכשיר.

 .15יש לוודא שצלמית )OKI MB491(FAX
מוצגת.
אם התקן מדפסת למכשיר זה מותקן כבר ,הצלמית
 OKI MB491עשויה לייצג התקנים אלה .במקרה זה,
יש ללחוץ לחיצה ימנית על צלמית OKI MB491
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 .4יש להדליק את המכשיר.

 .12בתיבת הדו-שיח []Pre-Installation Check

 .5יש להכניס את הSoftware DVD-" DVD-

יש להקליק [.]Next

 "ROMלתוך המחשב.
 .6יש להריץ את [ ]Run Setup.exeלאחר ש-
[ ]AutoPlayיוצג.
אם תיבת דו-שיח [ ]User Account Controlתופיע ,יש
ללחוץ על [.]Yes

 .7יש לבחור את השפה ולאחר מכן ללחוץ
[.]Next

.8

 .13יש להקליק על כפתור [ Easy Installation

יש לבחור את ההתקן של המכשיר שלך
ולאחר מכן ללחוץ [.]Next

).](Network
 .14אם מופיעה תיבת דו-שיח [ Windows
 ,]Securityיש להקליק על [ Install this
.]driver software anyway
 .15כאשר מוצגת הנחייה לחבר את המכשיר
למחשב ולהדליקה ,יש לחבר את קצהו השני
של כבל ה USB-לממשק ה USB-של
המחשב ולהחזיק את כפתור ההפעלה של
המכשיר לחוץ במשך של כשנייה אחת עד
להדלקתו.

 .9יש לקרוא את הסכם הרישיון ולאחר מכן
להקליק על [.]I Agree
 .10יש לקרוא את " Environmental advice for
 "Usersולאחר מכן ללחוץ [.]Next

 .11יש להקליק על כפתור  Installבשורת [ Fax
.]driver
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הליך משלוח פקס מהמחשב
חלק זה מסביר כיצד לשלוח פקס מהמחשב שלך.
עליך להתקין במחשב את התקן הפקס של
המכשיר שלך לפני שימוש בפונקצית משלוח
פקס מהמחשב.




חלק זה משתמש ב NotePad-כדוגמה .פריטי התפריט
וההליך עשויים להשתנות בהתאם לאפליקציה ולגרסת
התקן הפקס שבשימושך.
לפרטים נוספים לגבי הגדרת פריטים במנהל התקן
הפקס ,יש לעיין לעזרה של ההתקן.

 .1יש לפתוח את הקובץ שברצונך לשלוח.
 .2בתפריט [ ]Fileיש לבחור [.]Print
 .3ב ]Select Printer[-יש לבחור [ OKI
) ]MB491 (FAXולהקליק [.]Print
תיבת דו-שיח [ ]Settingsתוצג.

 .4בלשונית [ ]Recipientיש להזין את שם
היעד ב ]Name[-בגיליון [ Specifying


.]numbers

אין לחבר את כבל ה USB-לשקע הרשת .הדבר עשוי

 .5יש להזין מספר פקס של היעד בFAX [-

לגרום לנזק למכשיר.

.]number

 .16יש להקליק על כפתור [.]Finish

 .6יש להקליק [.]Add<-

 .17יש להקליק על [ ]Exitבחלון [.]Setup

 .7יש לחזור על צעדים  4עד  6להגדרת כל
היעדים.

 .18יש להקליק על [Devices and [ > ]Start
.]Printers

 .8יש להקליק על לשונית [ ]Senderולהזין את
[ ]Sender's nameואת [ Sender's

 .19יש לוודא שצלמית )OKI MB491(FAX

.]number

מוצגת.
אם התקן מדפסת למכשיר זה מותקן כבר ,הצלמית

 .9יש להקליק [ ]OKלהתחלת שליחת הפקס.

 OKI MB491עשויה לייצג התקנים אלה .במקרה זה,
יש ללחוץ לחיצה ימנית על צלמית OKI MB491
ולבחור אחד מפריטי התפריט ולאחר מכן לוודא
שהמכשיר מופיע בתת-התפריט.



יש להוציא את ה"Software DVD-ROM" DVD-

כאשר ברצונך לבטל עבודה במהלך שליחת הפקס אל
המכשיר ,יש להקליק פעמיים על צלמית המדפסת
בסרגל הכלים ,לבחור את העבודה לביטול ולבחור
[ ]Cancelבתפריט [.]Document

מתוך המחשב.
ההתקנה הושלמה.


לאחר שמירת הנתונים במכשיר ,לא ניתן לבטל את
העבודה מהמחשב שלך .לפרטים על ביטול עבודת פקס
שמורה במכשיר ,יש לעיין במדריך השימוש (בסיסי) >
" .3משלוח וקבלת פקסים (רק בדגמי MB451,
 MB471, MB471wאו " > ")MB491בדיקת שידור
פקס וביטולו" > "ביטול שידור פקס".
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 .4סריקה
פרק זה מסביר את ההגדרה הראשונית והפונקציות של ההליך הבסיסי של סריקה לדוא"ל ,סריקה למחשב
ברשת וסריקה למחשב מקומי.
המכשיר שברשותך תומך בפונקציות הסריקה הבאות.

"סריקה למחשב רשת"

סקירה
סריקת מסמכים ושליחת הקובץ הסרוק כקובץ מצורף להודעת דוא"ל לכתובת
דוא"ל מוגדרת ברשת.
סריקת מסמכים ושמירת הקובץ הסרוק לתיקיה משותפת של מחשב ברשת.

פונקציה
"סריקה לדוא"ל"

סריקה לזיכרון USB

סריקת מסמכים ושמירת הקובץ הסרוק ישירות לזיכרון .USB
להליך יישום הפונקציה יש לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > " .4סריקה" >
"שיטות סריקה" > "סריקה לזיכרון ".USB

"סריקה למחשב
מקומי"

הסרוקים לפי הצורך בעזרת פעולות בלוח ההפעלה.

סריקה למחשב מרוחק

סריקת מסמכים למחשב באמצעות חיבור רשת או  USBוטיפול בקבצים

סריקת מסמכים למחשב באמצעות חיבור רשת או  USBוטיפול בקבצים

הסרוקים לפי הצורך בעזרת פעולות במחשב.
להגדרה ראשונית של פונקציה זו ,יש לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > ".4
סריקה" > "התקנת התקני סורק (התקני .")TWAIN/WIA/ICA
להליך יישום הפונקציה יש לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > " .4סריקה" >
"שיטות סריקה" > "סריקה למחשב מרוחק".

סריקה לדוא"ל
חלק זה מסביר את ההגדרה הראשונית וההליך הבסיסי של סריקה לדוא"ל.
פונקציה זו מאפשרת לך לסרוק מסמכים ולשלוח את הקובץ הסרוק כקובץ מצורף להודעת דוא"ל לכתובת
דוא"ל מוגדרת ברשת.
יש להשלים את ההגדרה הראשונית לפני שימוש בפונקציה זו.
(בדגם  )MB471wולאחר מכן להגדיר את כתובת

הגדרה ראשונית של סריקה
לדוא"ל

ה IP-של המכשיר ונתוני רשת אחרים באמצעות
לוח ההפעלה .ניתן לקבוע את כתובת הIP-

חלק זה מסביר כיצד לבצע את ההגדרות
הראשוניות של פונקצית הסריקה לדוא"ל.


"צעד  - 1הגדרות רשת של המכשיר שלך"
עמוד 51
"צעד  - 2הגדרות דוא"ל של המכשיר שלך"
עמוד 56



עליך להשלים את הגדרות הרשת במחשב לפני ביצוע
הליך זה.



ניתן לדלג על צעד  1אם כתובת ה IP-מוגדרת כבר



ידנית או אוטומטית.
אם לא קיים שרת  DHCPאו  BOOTPברשת,
יהיה עליך להגדיר את כתובת ה IP-על המחשב
או על המכשיר.
אם מנהל הרשת או ספק האינטרנט שלך הגדיר
כתובת  IPמסוימת למחשב ולמכשיר שלך ,יש
להגדיר כתובת זו ידנית.



כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש לבקש ממנהל
הרשת או מספק האינטרנט שלך את הכתובת בה יש

במכשיר שלך.

להשתמש .אם כתובת ה IP-מוגדרת בצורה שגויה,

צעד  - 1הגדרות רשת של המכשיר שלך

הרשת עלולה ליפול או שהגישה לאינטרנט עלולה
להיחסם.

עליך לחבר את המכשיר שלך לרשת באמצעות
כבל אתרנט או באמצעות חיבור רשת אלחוטי



יש לאמת שגרסת ה IP-של המכשיר תואמת את זו של
המחשב שלך.
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יש לקבוע את הגדרות ה ]TCP/IP[-ל.]Enable[-

חיבור לרשת קווית:

(הגדרת היצרן היא [.)]Enable

 .1יש להכין את כבל האתרנט ואת הרכזת.


יש להכין את כבל האתרנט (סיווג  ,5זוג מפותל ,ישר)
ואת הרכזת בנפרד.

כאשר מגדירים רשת קטנה שכוללת רק את המכשיר
והמחשב שלך ,יש לקבוע את כתובת ה IP-כמצוין להלן
(בהתאם ל.)RFC1918-
למחשב:
כתובת :IP

192.168.0.1~254

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

לא בשימוש

שרת :DNS

לא בשימוש

הגדרת כתובת :IP

ידנית

כתובת :IPv4

192.168.0.1~254

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך
של כשנייה אחת על מנת לכבות את
המכשיר.

למכשיר:

(יש לבחור ערך שונה מזה
של המחשב)



מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

0.0.0.0

גודל רשת:

קטנה

על מנת להגדיר [( ]Network Scaleגודל רשת) ,יש
ללחוץ על מקש < >SETTINGולאחר מכן לבחור
[Network [ > ]Network Menu[ > ]Admin Setup

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל האתרנט לשקע
הרשת שבגב המכשיר.

.]Network Scale[ > ]Setup

 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לרכזת.

 .5יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך
של כשנייה אחת על מנת להדליק את
המכשיר.
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 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור [WPS-
.

 ]PBCולאחר מכן יש ללחוץ

חיבור באמצעות חיבור רשת אלחוטי
(בדגם )MB471w
יש להשתמש בפונקצית ( WPSמתג לחיצה)

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור []Yes

לקבוע את הרשת האלחוטית .לפרטים לגבי
שיטות נוספות לקביעת הרשת האלחוטית ,יש
לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > "חיבור רשת".

ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .1יש להתחבר כמנהל מערכת.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Menuולאחר מכן על .


לאחר בחירה ב ]Yes[-במסך האישור ,יש להתחיל את
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית .לחלופין ,אם
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית מאותחל מראש,
יש להתחיל את כפתור הלחיצה  WPSעבור ציוד זה.



אם הבחירה הייתה [ ,]Noהמסך יחזור להיות זה
שהופיע בצעד .6

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Setupולאחר מכן על .

 .8אם בצעד  7נבחר [ ,]Yesעל המסך יוצג
[.]Running pushbutton method...

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Wireless
 ]Settingולאחר מכן על .



לא ניתן לבצע פעולות של לוח ההפעלה בעת ביצוע
.WPS



כאשר תוצג הודעת [successful

,]Connection

הציוד מחובר לרשת נתונים אלחוטית.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Set
) ]automatically (WPSולאחר מכן על .



אם תוצג הודעת [ ,]Timeoutישנה אפשרות שלא
היה ניתן למצוע את הנקודה החמה האלחוטית
של יעד החיבור במסגרת מגבלת הזמן .יש
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לבחור [ ]Yesשוב בצעד  7תוך  2שניות לאחר
אתחול כפתור הלחיצה  WPSלנקודה חמה
אלחוטית.


אם תוצג הודעת [ ,]Overlapכפתור הלחיצה
 WPSמבוצע בשתי נקודות חמות אלחוטיות או
יותר .יש לחכות זמן מה ולנסות שוב.

הגדרת כתובת ה:IP-
 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח

ב.

ההפעלה.

ג.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Settingולאחר מכן ללחוץ .

 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

.
 .5כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש
לוודא ש ]Manual[-נבחר ולאחר מכן יש
ללחוץ

.

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.
סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

א.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר
מכן יש ללחוץ

אם כתובת ה IP-מושגת באופן אוטומטי ,יש לבחור  על

.

מנת לבחור [ ]Autoולאחר מכן ללחוץ על

 .לאחר מכן יש

להמשיך לצעד מספר .10

 .6יש להזין את כתובת ה IP-באמצעות לוח
המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ
.

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש
< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .
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 .7יש להזין את מסכת תת-הרשת באמצעות
לוח המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ
.
על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .8יש להזין את כתובת ברירת המחדל של
מחשב השער באמצעות לוח המקשים
המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .9במידת הצורך ,יש להזין את שרת הDNS-
ואת שרת ה.WINS-
אם אין צורך לחבר את שרת  DNSאו  WINSלרשת ,יש
ללחוץ על מקש
ההגדרה הסתיים.

עד שהודעה תצוץ ותודיע שהליך

 .10כאשר מוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש
ללחוץ על  על מנת להשלים את ההגדרה.

 .11כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור
[ ]Yesולאחר מכן ללחוץ על כפתור


.

מומלץ להדפיס את המידע אודות הרשת על
מנת לבדוק שכתובת ה IP-ושאר המידע
אודות הרשת מוגדר כראוי.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

 .2יש לוודא שפריט [ ]Reportsנבחר ולאחר
מכן יש ללחוץ

.

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור []System
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Informationולאחר מכן יש ללחוץ

.

כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes
ולאחר מכן ללחוץ על כפתור

.

המידע אודות הרשת הודפס.
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צעד  - 2הגדרות דוא"ל של המכשיר שלך
על מנת להגדיר את הדוא"ל במכשיר שלך ,יש לפעול בהתאם לשלושת תת-הצעדים הבאים:
" צעד  - 2-1בדיקת הגדרות הדוא"ל של המחשב" עמוד 56
" צעד  - 2-2הגדרת כתובת הדוא"ל במכשיר שלך" עמוד 57
" צעד  - 2-3קביעת הגדרות הדוא"ל של המכשיר שלך" עמוד 57
יש לבדוק את הערכים של כל פריט בטופס נתוני ההתקנה לאורך הצעדים הנ"ל.
 טופס נתוני ההתקנה
מס'

פריט

סקירה כללית

B-1

כתובת הדוא"ל של
המכשיר שלך

B-2

כתובת שרת SMTP

B-3

כתובת שרת POP3

B-4

שיטת אימות

כתובת הדוא"ל בשימוש כאשר שולחים
הודעות דוא"ל ממכשיר זה
כתובת השרת שמשמש למשלוח
הודעות דוא"ל
כתובת השרת שמשמש לקבלת הודעות
דוא"ל
אימות שרת דוא"ל יוצא

B-5

זיהוי משתמש SMTP

שם חשבון בשרת דוא"ל יוצא

B-6

סיסמת SMTP

סיסמה בשרת דוא"ל יוצא

B-7

זיהוי משתמש POP3

שם חשבון בשרת דוא"ל נכנס

B-8

סיסמת POP3

סיסמה בשרת דוא"ל נכנס

שם יעד הודעת הדוא"ל

שם המקבל אליו שולחים את הודעת ה-

ערך משתמש

דוגמה

 באפשרותך לעיין בעמודים הבאים
ולרשום הערות לגבי הפרטים שבדקת
או הגדרות שביצעת.

B-9

mb491@test.com

(עד  80תווים)

smtp.test.com
pop3.test.com
SMTP
OKIMB491
okimb491
משתמש
okimb491
משתמש

 scan-to-mailממכשירך

B-10

כתובת הדוא"ל של יעד
הודעת הדוא"ל

כתובת הדוא"ל של המקבל אליו

user@test.com

שולחים את הודעת הscan-to-mail-
ממכשירך

 צעד  - 2-1בדיקת הגדרות הדוא"ל של
המחשב



אם מנהל רשת מגדיר ערכים כדוגמת שם החשבון,
הסיסמה והכתובת הדוא"ל עבור המכשיר בשרת
הדוא"ל ,יש להזין אותם בטופס נתוני ההתקנה.



ההליך למטה מודגם באמצעות Windows Live Mail

 .4בלשונית [ ,]Generalיש להזין את תוכן

תחת  .Windows 7היה ותוכנת דוא"ל אחרת נמצאת

התאים  ]Name[ B-9וE-mail [ B-10-

בשימושך ,עליך לפנות למדריך של תוכנת הדוא"ל.

 ]addressבטופס נתוני ההתקנה.

 .1יש להקליק [ ]Startולבחור [ Windows Live
.]Mail
 .2יש לבחור בתפריט [.]Accounts[ > ]Tools
אם סרגל התפריט אינו מוצג ,יש להקליק []Menus
ולאחר מכן [.]Show menu bar

 .3יש לבחור את חשבון הדוא"ל ולהקליק
[.]Properties
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המכשיר .יש לקבוע את כתובת הדוא"ל למכשיר
בהתאם להליך הבא ,לקבוע את כתובת הדוא"ל

 .5יש להקליק על לשונית [ ]Serversולאחר
מכן לציין כל אחת מההגדרות בטור
המתאים בטופס נתוני ההתקנה.

של המכשיר ולהזין אותה ב B-1-בטופס נתוני
ההתקנה.


אם כתובת הדוא"ל של המכשיר שלך
מוגדרת על ידי מנהל רשת ,יש להזין את
כתובת הדוא"ל ב.B-1-



אם נעשה שימוש בספק אינטרנט חיצוני ,יש
לקבל את כתובת הדוא"ל עבור המכשיר
מהספק ולהזין אותה ב.B-1-



אם כתובת הדוא"ל של המכשיר אינה
נקבעת או מושגת ,עליך לקבוע אותה
בהתאם לאמור ב( B-4-שיטת אימות):



אם יש סימון בתיבת הסימון [ My

o

 ,]server requires authenticationיש

לקבוע כתובת דוא"ל ולהזין אותה

להזין " "SMTPב B-4-ולפעול לפי הליך

ב.B-1-

.6


אם הערך ב B-4-הוא " ,"SMTPיש

o

אם הערך ב B-4-הוא " ,"POPיש

אם אין סימון בתיבת הסימון [ My

להזין את כתובת הדוא"ל שבB--

 ,]server requires authenticationיש

 10ב.B-1-

להזין [ POP or not yet
 ]authenticatedב .B-4-בנקודה זו,



אימות ערכי הדוא"ל הסתיים.
 .6יש להקליק [.]Settings

אם ברצונך שהמכשיר יקבל הודעות דוא"ל ,עליך
להשיג כתובת דוא"ל למכשירך ממנהל הרשת או מספק
האינטרנט שלך.

 צעד  - 2-3קביעת הגדרות הדוא"ל של
המכשיר שלך

 .7יש לבדוק את מידע ההתחברות בתיבת
הדו-שיח [.]Outgoing Mail Server

יש לקבוע את הגדרות הדוא"ל של המכשיר שלך
באמצעות טופס נתוני ההתקנה.
 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.



אם [ Use name settings as my
 ]incoming mail serverנבחר ,יש
להזין את אותם ערכים שב B-7-וB-8-
ב B-5-וב.B-6-



אם [ ]Log on usingנבחר ,יש לציין את

 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy

תוכנם של [ ]Account nameו-

 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

[ ]Passwordב B-5-וב ,B-6-בהתאמה.
 צעד  - 2-2הגדרת כתובת הדוא"ל במכשיר
שלך
כאשר שולחים מידע סרוק מהמכשיר באמצעות
הודעת דוא"ל ,יש צורך בכתובת דוא"ל של
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.

 .9יש ללחוץ  ולאחר מכן לבחור את
הפרוטוקול לקבלת הודעות דוא"ל במכשיר

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.
סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

.I

ולאחר מכן יש ללחוץ

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר
מכן יש ללחוץ



.

אם ברצונך שהמכשיר יקבל הודעות
דוא"ל משרת  ,POP3יש לבחור

.

[ ]POP3ולהמשיך לצעד מס' .10


אם ברצונך שהמכשיר יקבל הודעות
דוא"ל בלי להשתמש בשרת דוא"ל ,יש
לבחור [ ]SMTPולהמשיך לצעד מס'
.12



אם אין ברצונך שהמכשיר יקבל הודעות
דוא"ל ,יש לבחור [ ]Disableולהמשיך

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

לצעד מס' .12
 .10יש ללחוץ על  ולאחר מכן להזין את

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את

המידע שב.B-3-

הערך הנכון.

 .11יש לבחור [ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ
.
 .12יש ללחוץ  ,לבחור את שיטת האימות
בהתאם למידע שב B-4-ולאחר מכן ללחוץ
.

.II

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.

.III

עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

אם  B-4הוא ","Do not authenticate
יש לבחור []No Authentication
ולהמשיך לצעד מס' .21



אם  B-4הוא " ,"SMTPיש לבחור
[ ]SMTP Auth.ולהמשיך לצעד מס'

.

.13

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ E-mail


 ]Settingולאחר מכן ללחוץ .

אם  B-4הוא " ,"POPיש לבחור [ POP
 ]Before SMTPולהמשיך לצעד מס'
.17

 .13יש ללחוץ על  ולאחר מכן להזין את
המידע שב.B-5-

 .5יש ללחוץ על  ולאחר מכן להזין את

 .14יש לבחור [ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

המידע שב.B-2-

.

 .6יש לבחור [ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

 .15יש ללחוץ על  ולאחר מכן להזין את

.

המידע שב.B-6-
 .16יש לבחור [ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

 .7יש ללחוץ על  ולאחר מכן להזין את
המידע שב.B-1-

.

 .8יש לבחור [ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

 .17יש ללחוץ על  ולאחר מכן להזין את
המידע שב.B-7-

.
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 .18יש לבחור [ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ
.
 .19יש ללחוץ על  ולאחר מכן להזין את
המידע שב.B-8-
 .20יש לבחור [ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ
.

יש לכוון את מגבילי רוחב המסמך לרוחב המסמכים שלך.

 .21כאשר מוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש
ללחוץ .



זכוכית המסמכים

יש להניח את המסמך כשפני כלפי מטה והשפה העליונה שלו
לכיוון הפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.

 .22כאשר מופיעה הודעת אישור ,יש לבחור
[ ]Yesולאחר מכן ללחוץ על כפתור

.

ההגדרה של סריקה לדוא"ל הושלמה.

הליך סריקה לדוא"ל
חלק זה מסביר כיצד להתחיל לסרוק לדוא"ל.
ההליך הבא משתמש בשיטת הקלט הישיר
להגדרת יעד.

יש לסגור את כיסוי הזכוכית בעדינות.

עליך להגדיר את הרשת הראשונית ואת הגדרות
הדוא"ל לפני שימוש בפונקצית הסריקה לדוא"ל.





אין להפעיל לחץ רב על משטח זכוכית המסמכים.

ההליך הבא משתמש בהגדרות היצרן.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SCANבלוח
ההפעלה.



 .3יש לוודא ש ]E-mail[-נבחר ולאחר מכן יש

 .2יש להניח את המסמך שלך במזין המסמכים
האוטומטי או על גבי זכוכית המסמכים
כמתואר למטה:


במהלך העתקת מסמכים ,המכשיר נותן למזין
המסמכים האוטומטי עדיפות על פני משטח הזכוכית.
לכן ,כאשר מבקשים להעתיק מסמכים ממשטח
הזכוכית ,יש לוודא שאין מסמכים במזין המסמכים
האוטומטי.

ללחוץ

מזין מסמכים אוטומטי

יש לטעון את המסמכים כשפניהם כלפי מעלה וכשהשפה
העליונה של הגיליון מופנה אל תוך המזין.

- 59 -

.



 .4יש לוודא ש ]Add Destination[-נבחר
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .5יש לוודא ש ]To[-נבחר ולאחר מכן יש
ללחוץ



.

 .6יש ללחוץ  על מנת לבחור []Direct Input
ולאחר מכן ללחוץ

.

 .7יש להזין כתובת דוא"ל יעד באורך עד 80
תווים.
א.

יש ללחוץ  , , , על מנת לבחור
את התו המבוקש ולאחר מכן ללחוץ
.

התו הנבחר מוכנס לשדה הטקסט.

אם הזנת תו שגוי ,יש ללחוץ על מקש < >CLEARולאחר מכן
להזין את התו הנכון.

ב.

יש לחזור על צעד א' עד שכל התווים
המבוקשים יוזנו.

ג.

יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .8במידת הצורך ,יש לבחור [ ]Ccאו []Bcc
ולחזור על צעדים  6ו.7-
 .9יש ללחוץ על  על מנת לחזור למסך
הפתיחה.
 .10יש ללחוץ



או

על מנת להזין נייר בכיווניות נוף ( ,)Landscapeיש
לקרוא את ההוראות במדריך המשתמש (בסיסי) > ".1
הגדרות" > "הזנת נייר ומסמכים" > "מסמכים" >
"טעינת מסמכים".

.

בנוסף להזנת היעד ישירות ,באפשרותך להשתמש
בספר אנשי קשר ,ברשימת קבוצות ,בהיסטורית
משלוח דוא"ל ,בחיפוש  LDAPאו בלוח לחצני לחיצה
יחידה על מנת להגדיר את היעד .לפרטים נוספים יש
לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > " .4סריקה" >
"שיטות סריקה" > "סריקה לדוא"ל" > "הגדרת יעד".
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באפשרותך לשנות את הגדרות הסריקה כגון גודל
הסריקה ,והפרדה לפי הצורך .לשם כך ,יש לעיין
במדריך המשתמש (מתקדם) > " .3סריקה" > "פעולות
מתקדמות לסריקה ,שירותי פקס באינטרנט וסריקה
לשרת פקסים".

סריקה למחשב ברשת
חלק זה מסביר את ההגדרה הראשונית וההליך הבסיסי של סריקה למחשב ברשת.
פונקציה זו מאפשרת לך לסרוק מסמכים ולשמור את הקובץ הסרוק בתיקיה משותפת של מחשב ברשת.
יש להשלים את ההגדרה הראשונית לפני שימוש בפונקציה זו.


(הגדרת היצרן היא [.)]Enable

הגדרה ראשונית של סריקה
למחשב ברשת


חלק זה מסביר כיצד לקבוע את ההגדרה
הראשונית של פונקצית הסריקה למחשב ברשת.




"צעד  - 2הגדרת המחשב והמכשיר שלך
לסריקה למחשב ברשת" עמוד 64



עליך לקבוע את הגדרות הרשת של המחשב לפני ביצוע
הליך זה.



אם כתובת ה IP-הוגדרה כבר במכשיר שלך ,ניתן לדלג

כאשר מגדירים רשת קטנה שכוללת רק את המכשיר
והמחשב שלך ,יש לקבוע את כתובת ה IP-כמצוין להלן
(בהתאם ל.)RFC1918-

יש לפעול לפי שני הצעדים הבאים:
"צעד  - 1קביעת הגדרות רשת של המכשיר
שלך" עמוד 61

יש לקבוע את הגדרות ה ]TCP/IP[-ל.]Enable[-

למחשב:
כתובת :IP

192.168.0.1~254

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

לא בשימוש

שרת :DNS

לא בשימוש

הגדרת כתובת :IP

ידנית

כתובת :IPv4

192.168.0.1~254

למכשיר:

(יש לבחור ערך שונה מזה
של המחשב)

על צעד .1


צעד  - 1קביעת הגדרות רשת של
המכשיר שלך

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

0.0.0.0

גודל רשת:

קטנה

על מנת להגדיר [( ]Network Scaleגודל רשת) ,יש
ללחוץ על מקש < >SETTINGולאחר מכן לבחור
[Network [ > ]Network Menu[ > ]Admin Setup

עליך לחבר את המכשיר שלך לרשת באמצעות
כבל אתרנט או באמצעות חיבור רשת אלחוטי

.]Network Scale[ > ]Setup

(בדגם  )MB471wולאחר מכן להגדיר את כתובת

חיבור לרשת קווית:

ה IP-של המכשיר ונתוני רשת אחרים באמצעות

 .6יש להכין את כבל האתרנט ואת הרכזת.
יש להכין את כבל האתרנט (סיווג  ,5זוג מפותל ,ישר)
ואת הרכזת בנפרד.

לוח ההפעלה .ניתן לקבוע את כתובת הIP-
ידנית או אוטומטית.
אם לא קיים שרת  DHCPאו  BOOTPברשת,
יהיה עליך להגדיר את כתובת ה IP-על המחשב
או על המכשיר.

 .7יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך
של כשנייה אחת על מנת לכבות את
המכשיר.

אם מנהל הרשת או ספק האינטרנט שלך הגדיר
כתובת  IPמסוימת למחשב ולמכשיר שלך ,יש
להגדיר כתובת זו ידנית.



כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש לבקש ממנהל
הרשת או מספק האינטרנט שלך את הכתובת בה יש
להשתמש .אם כתובת ה IP-מוגדרת בצורה שגויה,
הרשת עלולה ליפול או שהגישה לאינטרנט עלולה
להיחסם.



יש לאמת שגרסת ה IP-של המכשיר תואמת את זו של
המחשב שלך.
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 .8יש לחבר קצה אחד של כבל האתרנט לשקע
הרשת שבגב המכשיר.

 .11יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Setupולאחר מכן על .

 .9יש לחבר את קצהו השני של הכבל לרכזת.

 .12יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Wireless
 ]Settingולאחר מכן על .

 .13יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Set
) ]automatically (WPSולאחר מכן על .

 .10יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך
של כשנייה אחת על מנת להדליק את
המכשיר.

 .14יש ללחוץ על  על מנת לבחור [WPS-
 ]PBCולאחר מכן יש ללחוץ

חיבור באמצעות חיבור רשת אלחוטי
(בדגם )MB471w

.

 .15יש ללחוץ על  על מנת לבחור []Yes
ולאחר מכן יש ללחוץ

יש להשתמש בפונקצית ( WPSמתג לחיצה)

.

לקבוע את הרשת האלחוטית .לפרטים לגבי
שיטות נוספות לקביעת הרשת האלחוטית ,יש
לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > "חיבור רשת".
 .9יש להתחבר כמנהל מערכת.
 .10יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network


 ]Menuולאחר מכן על .

לאחר בחירה ב ]Yes[-במסך האישור ,יש להתחיל את
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית .לחלופין ,אם
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית מאותחל מראש,
יש להתחיל את כפתור הלחיצה  WPSעבור ציוד זה.
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 .14יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.

אם הבחירה הייתה [ ,]Noהמסך יחזור להיות זה
שהופיע בצעד .6

סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

 .16אם בצעד  7נבחר [ ,]Yesעל המסך יוצג

ד.

[.]Running pushbutton method...

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר
מכן יש ללחוץ



.

לא ניתן לבצע פעולות של לוח ההפעלה בעת ביצוע
.WPS



כאשר תוצג הודעת [successful

,]Connection

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

הציוד מחובר לרשת נתונים אלחוטית.

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.



אם תוצג הודעת [ ,]Timeoutישנה אפשרות שלא
היה ניתן למצוע את הנקודה החמה האלחוטית
של יעד החיבור במסגרת מגבלת הזמן .יש
לבחור [ ]Yesשוב בצעד  7תוך  2שניות לאחר
אתחול כפתור הלחיצה  WPSלנקודה חמה
אלחוטית.



אם תוצג הודעת [ ,]Overlapכפתור הלחיצה

ה.

 WPSמבוצע בשתי נקודות חמות אלחוטיות או
יותר .יש לחכות זמן מה ולנסות שוב.

ו.

הגדרת כתובת ה:IP-

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

 .12יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח

.

 .15יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network

ההפעלה.

 ]Settingולאחר מכן ללחוץ .

 .16כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש
לוודא ש ]Manual[-נבחר ולאחר מכן יש

 .13יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

ללחוץ

.
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.

אם כתובת ה IP-מושגת באופן אוטומטי ,יש לבחור  על
מנת לבחור [ ]Autoולאחר מכן ללחוץ על

 .6יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

 .לאחר מכן יש

להמשיך לצעד מספר .10

 .17יש להזין את כתובת ה IP-באמצעות לוח
המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ
.
 .7יש לוודא שפריט [ ]Reportsנבחר ולאחר
מכן יש ללחוץ

.

 .8יש ללחוץ על  על מנת לבחור []System
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .9יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Informationולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .10כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור
על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

[ ]Yesולאחר מכן ללחוץ על כפתור

 .18יש להזין את מסכת תת-הרשת באמצעות
לוח המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

המידע אודות הרשת הודפס.

.
על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .19יש להזין את כתובת ברירת המחדל של
מחשב השער באמצעות לוח המקשים
המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .20במידת הצורך ,יש להזין את שרת הDNS-
ואת שרת ה.WINS-
אם אין צורך לחבר את שרת  DNSאו  WINSלרשת ,יש
ללחוץ על מקש
ההגדרה הסתיים.

עד שהודעה תצוץ ותודיע שהליך

 .21כאשר מוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש
ללחוץ על  על מנת להשלים את ההגדרה.

 .22כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור
[ ]Yesולאחר מכן ללחוץ על כפתור


.

מומלץ להדפיס את המידע אודות הרשת על
מנת לבדוק שכתובת ה IP-ושאר המידע
אודות הרשת מוגדר כראוי.
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.

צעד  - 2הגדרת המחשב והמכשיר שלך לסריקה למחשב ברשת
על מנת להגדיר את המחשב והמכשיר שלך לסריקה למחשב ברשת ,יש לפעול לפי ארבעת תת-הצעדים
הבאים:


"צעד  - 2-1בדיקת שם המחשב" עמוד 64



"צעד  - 2-2קביעת שמות הפריטים הנדרשים לסריקה למחשב ברשת" עמוד 65



"צעד  - 2-3הגדרת המחשב לסריקה למחשב ברשת" עמוד 66



"צעד  - 2-4יצירת פרופיל לסריקה למחשב ברשת" עמוד 74

יש לבדוק את הערכים לכל פריט בטופס נתוני ההתקנה לאורך כל הצעדים הנ"ל.
 טופס נתוני ההתקנה
מס'

סקירה כללית

פריט

ערך משתמש

דוגמה

 באפשרותך לעיין בעמודים הבאים
ולרשום הערות לגבי הפרטים שבדקת
או הגדרות שביצעת.

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

שם מחשב היעד
שם משתמש
להתחברות למחשב
היעד
סיסמה להתחברות
למחשב היעד
שם פרופיל לרישום
ההגדרות
שם תיקיה משותפת
במחשב היעד
שם קובץ של המידע
הסרוק

שמו של המחשב אליו שולחים את
המידע הסרוק
שם המשתמש המשמש להתחברות
למחשב אליו שולחים את המידע הסרוק
סיסמה להתחברות למחשב אליו
שולחים את המידע הסרוק
שם לרישום הפרופיל במכשיר
שם תיקיה במחשב אליו שולחים את
המידע הסרוק
שם קובץ של המידע הסרוק

PC1
mb491

(עד  32תווים)

mb491

(עד  32תווים)

SALES

(עד  16תווים)

SalesDev

(עד  64תווים)

ScanData

(עד  64תווים)



לפני תחילת ביצוע ההגדרות ,יש להצטייד ברשות ממנהל הרשת ליצור תיקיה משותפת על המחשב בהתאם להליך להלן.



פרוטוקול  CIFSמיושם בהליך זה.

 צעד  - 2-1בדיקת שם המחשב

 .4יש להזין את שם המחשב שמופיע ב-
[ ]Computer nameב C-1-בטופס נתוני

על מנת לבדוק את שם המחשב ,יש לפעול לפי

ההתקנה.

ההליך המפורט למטה ולאחר מכן למלא את C-1
בטופס נתוני ההתקנה.
 תחת Windows 7, Windows Server 2008
 R2, Windows Server 2008וWindows Vista-
 .1יש להקליק [ ]Startולבחור [.]Control Panel
 .2יש לבחור [.]System and Security
ב Windows Server 2008-וב ,Windows Vista-יש

 .5עתה ניתן לסגור את החלון.

לבחור [.]System and Maintenance

 .3תחת [ ,]Systemיש לבחור [ See the name
.]of this computer
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צעד  - 2-2קביעת שמות הפריטים
הנדרשים לסריקה למחשב ברשת

 תחת  Windows Server 2003וWindows XP-
 .1יש להקליק [> ]Control Panel[ < ]Start

בצעד זה שמות הפריטים הבאים ייקבעו ויוזנו לC--

[> ]Performance and Maintenance

 2עד  C-6בטופס נתוני ההתקנה.

[.]System



תחת  ,Widows Server 2003יש להקליק [< ]Start

שם המשתמש להתחברות למחשב היעד ()C-2

[.]System[ > ]Operator Panel

 .2יש לבחור בלשונית []Computer Name

o

אם שם המשתמש מנוהל בתחום (,)domain
יש להזין בC-2-

ולהקליק [.]Change

" ."Username@Domainnameעל מנת

 .3יש להזין את שם המחשב שמופיע ב-

לבדוק את שם התחום ,יש ללחוץ על
[ ]Changeבלשונית []Computer Name

[ ]Computer nameב C-1-בטופס נתוני

בתיבת דו-שיח [.]System Properties

ההתקנה.
 .4יש להקליק [ ]Cancelעל מנת לסגור את
החלון.



סיסמה להתחברות למחשב היעד (.)C-3



שם פרופיל לרישום ההגדרות במכשיר שלך
(.)C-4

 תחת Mac OS X
 .1מתוך תפריט  Appleיש לבחור [ System
.]Preferences



שם תיקיה משותפת במחשב היעד (.)C-5



שם קובץ של המידע הסרוק ()C-6

 .2יש להקליק [.]Sharing

ניתן להגדיר " "#nאו " "#dכשם קובץ.

 .3יש להזין את שם המחשב שמופיע ב-



[ ]Computer nameב C-1-בטופס נתוני

כאשר מגדירים " :"#nמספר סידורי בן 5
ספרות בין  00000ל.99999-

ההתקנה.



כאשר מגדירים " :"#dתאריך ושעה בהם
נוצר הקובץ 12 .ספרות במבנה
.yymmddhhmmss
 :yyשנת היצירה (שתי הספרות האחרונות
של השנה הלועזית.
 :mmחודש היצירה ( 01עד )12
 :ddיום היצירה בחודש ( 01עד )31
 :hhשעת היצירה ( 00עד )23
 :mmדקה היצירה בשעה ( 00עד )59
 :ssשניית היצירה בדקה ( 00עד )59

במקרה של  ,Mac OS X 10.4.11אם שם המחשב ארוך מ16-

* התאריך והשעה של יצירת הקובץ הם ערכים של
שעון הזמן הפנימי של המכשיר.

תווים ,יש להזין את  15התווים הראשונים ב .C-1-כאשר
מדובר ב Mac OS X 10.5-עד  ,10.7יש לבחור את שם שירות

דוגמה להגדרת שם קובץ (כאשר הקובץ בפורמט

הרשת בשימושך מתוך []Network[ > ]System Preferences

)PDF

ולהקליק [ .]Advancedיש להקליק על לשונית [ ]WINSולהזין
את השם שב ]NetBIOS Name[-ל.C-1-



 .4יש לסגור את [.]Sharing

כאשר מגדירים " :"Data#nהקובץ יישמר
בשמות כגון Data00000.pdf,
 Data00001.pdfוכן הלאה.



כאשר מגדירים " :"File#dהקובץ יישמר
בשמות כגון  File090715185045.pdfוכד'.
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כאשר מגדירים " :"Scanראשון ייווצר
 Scan.pdfולאחר מכן המידע יישמר בשם
.Scan#d.pdf
" "#dמפרט לעיל.



כאשר דבר אינו מוגדר :ראשון ייווצר
 Image.pdfולאחר מכן המידע יישמר בשם
.Image#d.pdf
" "#dמפרט לעיל.

 .9יש לסגור את הלוח הבקרה.

 צעד  - 2-3הגדרת המחשב לסריקה למחשב
ברשת

 .10יש ליצור תיקיה חדשה במחשב עם השם
שהוזן ב.C-5-

באמצעות טופס נתוני ההתקנה יש ליצור חשבון
ותיקיה משותפת עבור המכשיר במחשב.



מומלץ שהתיקיה תיווצר בכונן המקומי (כונן  Cאו  )Dולא
בשלוחן העבודה ,בתיקית [ ]Documentsאו בכונן ברשת.

במידה והמחשב הוא חלק מתחום ( ,)Domainהליך
הוספת חשבון משתמש עשוי להיות שונה מזה המפורט

 .11יש להקליק קליק ימני על התיקייה שנוצרה

להלן .במקרה זה יש לעיין במדריך .Microsoft Windows

בצעד מס'  10ולבחור [.]Properties

 תחת Windows 7, Windows Server 2008

 .12יש לבחור בלשונית [ ]Sharingולאחר מכן

 R2, Windows Server 2008וWindows Vista-

להקליק [.]Share

 .1יש להקליק [ ]Startולבחור [.]Control Panel
 .2יש לבחור [.]Add or remove user accounts
 .3יש לבחור [.]Create a new account
 .4יש להזין את המידע שב C-2-בתיבת הטקסט.

 .13יש לבחור את חשבון המשתמש בנוצר בצעד
מס'  5מתוך הרשימה הנגללת ולאחר מכן
להקליק [.]Add
 .5יש לוודא ש ]Standard user[-נבחר ולאחר
מכן ללחוץ [.]Create Account
 .6יש להקליק על צלמית חשבון המשתמש שנוצר
בצעד מס' .5
 .7יש לבחור [.]Create a password
 .8יש להזין את המידע שב C-2-בNew [-
 ]passwordוב]Confirm new password[-

 .14יש לבדוק שהמשתמש שהוסף בצעד מס' 13

ולאחר מכן להקליק [.]Create a password

מוצג ולאחר מכן ללחוץ [.]Share
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 .20יש לבחור את המשתמש שהוסף בצעד 13
ולבחור [ ]Allowעבור תיבת הסימון [ Full
 ]Controlולאחר מכן להקליק [.]OK

לאחר שתיבת הדו-שיח [ Network discovery and file
 ]sharingתוצג ,יש להקליק על [ No, make the network that I
.]am connected to a private network

 .15יש להקליק [.]Done
 .16יש להקליק [ ]Advanced Sharingבלשונית
[.]Sharing
 .17יש להקליק [.]Permissions

 .21יש להקליק [.]OK
 .22יש להקליק [.]Close
יש להמשיך ל"צעד  - 2-4יצירת פרופיל לסריקה למחשב
ברשת" בעמוד 74
 תחת Windows XP

 .1יש להקליק [.]Control Panel[ > ]Start

תחת  Windows Vistaאו  ,Windows Server 2008יש לדלג
לצעד .20

 .2יש ללחוץ הקלקה כפולה על [ User

 .18יש להקליק [.]Add

.]accounts
 .3יש לבחור [.]Create a new account
 .4יש להזין את המידע שב C-2-בתיבת הטקסט.

 .5יש לבחור [ ]Limitedולהקליק [ Create
.]Account

 .19יש להזין את הערך שב C-2-בשדה הקלט
ולאחר מכן להקליק [.]OK
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 .6יש להקליק על צלמית חשבון המשתמש שנוצר
בצעד מס' .5
 .7יש לבחור [.]Create a password
אם המסך שלמטה מוצג ,יש לבחור []Share this folder

 .8יש להזין את המידע שב C-2-בType a new [-

ולהקליק [ .]Permissionsיש להמשיך לצעד מס' .15

 ]passwordובType the new password to [-
 ]confirmולאחר מכן להקליק [ Create a
.]password

 .13יש לבחור [ ]Just enable file sharingבחומת
האש של מערכת ההפעלה ולאחר מכן להקליק

 .9יש לסגור את הלוח הבקרה.

[.]OK

 .10יש ליצור תיקיה חדשה במחשב עם השם
שהוזן ב.C-5-



מומלץ שהתיקיה תיווצר בכונן המקומי (כונן  Cאו  )Dולא

 .14יש לבחור בתיבות הסימון [ Share this folder

בשלוחן העבודה ,בתיקית [ ]Documentsאו בכונן ברשת.

 .11יש להקליק קליק ימני על התיקייה שנוצרה

 ]on the networkוAllow network users to [-

בצעד מס'  10ולבחור [ Sharing and

 ]change my filesולאחר מכן להקליק [.]OK

.]Security
 .12יש להקליק [ If you understand the security
risks but want to share files without
.]running the wizard, click here

יש להמשיך ל"צעד  - 2-4יצירת פרופיל לסריקה למחשב ברשת"
בעמוד 74

 .15יש להקליק [.]Add
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 .3יש להזין את הערך שב C-2-ל]User name[-
ואת הערך שב C-3-ל ]Password[-ול-
[.]Change password

 .16יש להזין את הערך שב C-2-לשדה ההזנה
ולהקליק [.]OK

 .17יש לבחור את תיבת הסימון [ ]AllowלFull [-
 ]Controlולאחר מכן להקליק [.]OK
 .4יש לבחור [ User cannot change
 ]passwordו]Password never expires[-
ולאחר מכן להקליק [.]Create



אם []User must change password at next logon
נבחר ,יש לבטל בחירה זו כדי שיהיה ניתן לבחור [ User
 ]cannot change passwordוPassword never [-
.]expires

 .5יש להקליק [.]Close

יש להמשיך ל"צעד  - 2-4יצירת פרופיל לסריקה למחשב ברשת"
בעמוד 74

 .6יש ללחוץ הקלקה כפולה על [ ]Userולוודא

 תחת Windows Server 2003

שהמשתמש שנוצר בצעד  4מוצג.
 .7יש לסגור את החלון.



 .8יש ליצור תיקיה חדשה במחשב עם השם

הפריטים כאן עשויים להשתנות בהתאם למהדורה
שבידיך.

שהוזן ב.C-5-

 .1יש להקליק []Administrative Tools[ > ]Start
> [.]Computer management



 .2בחלון הימני ,יש ללחוץ הקלקה כפולה על

מומלץ שהתיקיה תיווצר בכונן המקומי (כונן  Cאו  )Dולא
בשלוחן העבודה ,בתיקית [ ]Documentsאו בכונן ברשת.

[Local Users and [ > ]System Tools

 .9יש ללחוץ על הלחצן הימני על התיקייה

 ]Groupsולאחר מכן יש להקליק על הלחצן

שנוצרה בצעד  8ולאחר מכן לבחור [.]Sharing

הימני [ ]Usersולבחור [.]New User
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 .14יש לוודא שהצלמית של התיקייה המשותפת
שנוצרה בצעד  8זהה לצלמית עם יד השיתוף
ולאחר מכן לסגור את החלון.

 .10יש לבחור [ ]Share this folderולאחר מכן
להקליק [.]Permissions

יש להמשיך ל"צעד  - 2-4יצירת פרופיל לסריקה למחשב
ברשת" בעמוד 74

 תחת  Mac OS X 10.5עד 10.7
 .1מתוך תפריט  Appleיש לבחור [ System
.]Preferences
 .2יש להקליק על [( ]Users & Groupsעבור
 Mac OS X 10.5ו.)]Accounts[ :10.6-
 .3יש להקליק [ Click the lock to make
 ]changes.בחלקו השמאלי התחתון של
המסך ולהזין את הסיסמה של מנהל המערכת.

 .11יש להקליק [.]Add

לאחר מכן יש להקליק [( ]Unlockעבור Mac
 OS X 10.5ו.)]OK[ :10.6-
 .4יש להקליק [.]+

 .12יש להזין את הערך שב C-2-לשדה ההזנה
ולהקליק [.]OK

 .5יש לבחור [ ]Standardמתוך [.]New Account

 .13יש לבחור [ ]Allowעבור תיבת הסימון [ Full
 ]Controlולאחר מכן להקליק [.]OK
 .6יש להזין את הערך של  C-2ב.]Full Name[-
עבור  ,Mac OS X 10.5יש להזין את הערך של  C-2ב-
[.]Name

 .7יש להזין את הערך של  C-3הן ב]Password[-
והן ב.]Verify[-
 .8יש להקליק [( ]Create Userעבור Mac OS X
 10.5ו.)]Create Account[ :10.6-
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לאחר שתופיע תיבת דו-שיח לגבי התחברות אוטומטית,
יש לנטרל את ההתחברות האוטומטית.

 .9יש לוודא שחשבון מתווסף ל]Other Users[-
(עבור  Mac OS X 10.5וOther [ :10.6-
 )]Accountsעם השם שב C-2-ולאחר מכן
לסגור את [( ]Users & Groupsעבור Mac
 OS X 10.5ו.)]Accounts[ :10.6-
 .17יש לבחור את החשבון שנוצר בצעד מס' 8
ולהקליק [.]Select

 .18יש להקליק על הכפתור המשולש שלימין
המשתמש שהוסף בצעד מס'  17ולבחור

 .10יש ליצור תיקיה חדשה במחשב עם השם

[.]Read & Write

שהוזן ב.C-5-
 .11מתוך תפריט  Appleיש לבחור [ System
.]Preferences
 .12יש להקליק [.]Sharing
 .13יש לבחור את תיבת הסימון של [ File
.]Sharing

 .19יש להקליק על [.]Options
 .20יש לבחור את תיבת הסימון עבור [ Share
).]files and folders using SMB (Windows
ב Mac OS X 10.5-יש לבחור את תיבת הסימון עבור
[.]Share files and folders using SMB

 .14תחת [ ]Shared Foldersיש להקליק על [.]+
 .15יש לבחור את התיקייה שנוצרה בצעד מס' 10
ולהקליק [.]Add
 .16תחת [ ,]Usersיש לבחור את התיקייה
שנבחרה בצעד מס'  15ולהקליק על [.]+
 .21יש לבחור את תיבת הסימון של החשבון
שהוסף בצעד מס' .16
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 .6יש להזין את הערך של  C-3הן ב]Password[-

 .22יש להזין את הערך שב C-3-ב]Password[-

והן ב.]Verify[-

ולאחר מכן להקליק [.]OK

 .7יש להקליק [.]Create Account



 .23יש להקליק [.]Done

לאחר שתופיע תיבת דו-שיח לגבי התחברות אוטומטית,
יש לנטרל את ההתחברות האוטומטית.

 .8יש לוודא שחשבון מתווסף לOther [-

 .24יש לסגור את [.]Sharing

 )]Accountsעם השם שב C-2-ולאחר מכן

יש להמשיך ל"צעד  - 2-4יצירת פרופיל לסריקה למחשב
ברשת" בעמוד 74

לסגור את [.]Accounts

 תחת  Mac OS X 10.4.0עד 10.4.11



ההליך הבא מודגם תחת  .Mac OS X 10.4.11התיאור
עשוי להשתנות בהתאם לגרסת מערכת ההפעלה.

 .1מתוך תפריט  Appleיש לבחור [ System
.]Preferences
 .2יש להקליק על [.]Accounts
 .9יש ליצור תיקיה חדשה במחשב עם השם

 .3יש להקליק [ Click the lock to make

שהוזן ב.C-5-

 ]changes.בחלקו השמאלי התחתון של
המסך ולהזין את הסיסמה של מנהל המערכת.

 .10מתוך תפריט  Appleיש לבחור [ System

לאחר מכן יש להקליק [.]OK

.]Preferences

 .4יש להקליק [.]+

 .11יש להקליק [.]Sharing
 .12יש לבחור את תיבת הסימון של [ Windows
.]Sharing

 .5יש להזין את הערך של  C-2ב.]Name[-
 .13יש להקליק על [….]Accounts
 .14יש לבחור את תיבת הסימון עבור החשבון
שנוצר בצעד מס' .7
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 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Profile
 ]Nameולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .6יש להזין את המידע שב.C-4-
א.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר מכן

 .15יש להזין את הערך שב C-3-ב]Password[-

יש ללחוץ

ולאחר מכן להקליק [.]OK

.

 .16יש להקליק [.]Done
 התו הנבחר יוזן בשדה הטקסט.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

 .25יש לסגור את [.]Sharing
יש להמשיך ל"צעד  - 2-4יצירת פרופיל לסריקה למחשב
ברשת" בעמוד 74

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את

 צעד  - 2-4יצירת פרופיל לסריקה למחשב ברשת

הערך הנכון.

רישום של המידע שבטופס נתוני ההתקנה במכשיר כפרופיל.
הדבר נחוץ על מנת להגדיר את הפרופיל למשלוח נתונים לאחר
ביצוע סריקה למחשב רשת באמצעות המחשב.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGSבלוח
ההפעלה.

ב.
ג.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Target
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור []Profile
ולאחר מכן יש ללחוץ

 ]URLולאחר מכן יש ללחוץ .
 .8יש להזין את ערכי  C-1ו C-5-כ"."\\C-1\C-5

.



אם לא נמצא שרת  DNSברשת ,לא יתאפשר לך להגדיר
את המחשב על ידי שם מחשב ( .)C-1במקרה זה,
יתאפשר לך להגדיר את ההגדרות על ידי שימוש בכתובת
ה IP-של המחשב.

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור את מספר
הפרופיל ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור []Register
ולאחר מכן יש ללחוץ



לדוגמה\\192.168.0.3\SalesDev :



על מנת להזין את התו "\" תוך שימוש במקלדת
 ,QWERTYיש ללחוץ < >CTRLואז <\>.

 .9יש להקיש  ]Enter[ ולאחר מכן יש ללחוץ

.

.
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 .10יש ללחוץ על  על מנת לבחור []User Name

הליך סריקה למחשב ברשת

 .11יש להזין את המידע שב.C-2-

חלק זה מסביר כיצד להתחיל לסרוק למחשב
ברשת.

ולאחר מכן יש ללחוץ .



עליך להגדיר את ההגדרות הראשוניות לפני שימוש
בפונקצית הסריקה למחשב ברשת.

אם מתבצע ניהול תחומים ,יש להזין " C-2@domain
."name



כאשר מבצעים ניהול תחומים ,אם התחברות לאחר הזנת
" "C-2@domain nameאינה מתאפשרת ,יש למחוק את



לאחר מכן יש לגשת לאתר של המכשיר שוב ולקבוע את

 .1יש ללחוץ על מקש < >SCANבלוח ההפעלה.

החלק "."domain name

ההליך הבא משתמש בהגדרות היצרן.

שם התחום ב NetBIOS-ב]Workgroup Name[-
במסגרת [> ]Network[ > ]Admin Setup
[.]NBT/NetBEUI
* ניתן לקבל את שם התחום ממנהל הרשת.

 .12יש להקיש  ]Enter[ ולאחר מכן יש ללחוץ
.
 .13יש ללחוץ על  על מנת לבחור []Password
ולאחר מכן יש ללחוץ .

 .2יש להניח את המסמך שלך במזין המסמכים
האוטומטי או על גבי זכוכית המסמכים
כמתואר למטה:

 .14יש להזין את המידע שב.C-3-
 .15יש להקיש  ]Enter[ ולאחר מכן יש ללחוץ
.



מזין מסמכים אוטומטי

יש לטעון את המסמכים כשפניהם כלפי מעלה וכשהשפה
העליונה של הגיליון מופנה אל תוך המזין.

 .16יש ללחוץ על  על מנת לבחור []File Name
ולאחר מכן יש ללחוץ .
 .17יש להזין את המידע שב.C-6-
 .18יש להקיש  ]Enter[ ולאחר מכן יש ללחוץ
.
 .19במידת הצורך ,יש להגדיר פריטים נוספים.
 .20יש ללחוץ
ההגדרות.

על מנת לבצע רישום של
יש לכוון את מגבילי רוחב המסמך לרוחב המסמכים שלך.



זכוכית המסמכים

יש להניח את המסמך כשפני כלפי מטה והשפה העליונה שלו
לכיוון הפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.
הגדרת הסריקה למחשב ברשת הושלמה.

יש לסגור את כיסוי הזכוכית בעדינות.
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אין להפעיל לחץ רב על משטח זכוכית המסמכים.



במהלך העתקת מסמכים ,המכשיר נותן למזין המסמכים
האוטומטי עדיפות על פני משטח הזכוכית .לכן ,כאשר
מבקשים להעתיק מסמכים ממשטח הזכוכית ,יש לוודא
שאין מסמכים במזין המסמכים האוטומטי.

 .3יש ללחוץ  על מנת לבחור []Network PC
.

ולאחר מכן ללחוץ

 .4יש לוודא ש ]Select Profile[-נבחר ולאחר מכן
יש ללחוץ

.

 .5יש ללחוץ  על מנת לבחור פרופיל ולאחר
מכן ללחוץ
 .6יש ללחוץ



.
או

.

על מנת להזין נייר בכיווניות נוף ( ,)Landscapeיש לקרוא
את ההוראות במדריך המשתמש (בסיסי) > " .1הגדרות" >
"הזנת נייר ומסמכים" > "מסמכים" > "טעינת מסמכים".



באפשרותך לשנות את הגדרות הסריקה כגון גודל
הסריקה ,והפרדה לפי הצורך .לשם כך ,יש לעיין במדריך
המשתמש (מתקדם) > " .3סריקה" > "פעולות מתקדמות
לסריקה ,שירותי פקס באינטרנט וסריקה לשרת פקסים".
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סריקה למחשב מקומי
חלק זה מסביר את ההגדרה הראשונית וההליך הבסיסי לסריקה למחשב מקומי.
פונקציה זו מאפשר לך לסרוק מסמכים למחשב דרך הרשת או דרך חיבור  USBולבצע שינויים בתדמיות
הסרוקות לפי הצורך .באפשרותך ליזום עבודת סריקה מלוח ההפעלה של המכשיר.



תחת Windows

כאשר לוחצים על

או על

 ,הכלי  ActKeyנכנס לפעולה ועבודת הסריקה מתבצעת באופן

אוטומטי באמצעות מנהל ההתקן של הסורק .באפשרותך לשלוח את המסמך הסרוק לאפליקציה מוגדרת,
לשמור אותו בספרייה מוגדרת או לשלוח אותו באמצעות הפקס.
כאשר מתבצע חיבור  ,WSD Scanבאפשרותך להגדיר את האפליקציה שיש לאתחל ואת המיקום אליו יש
לשלוח או לשמור בו את המסמך הסרוק לפי יעד.



תחת Mac OS X

כאשר לוחצים על

או על

 ,מתחילה לכידת תמונה ועבודת הסריקה מתבצעת באופן אוטומטי

באמצעות מנהל ההתקן של ה .ICA-באפשרותך לבחור ספרייה ולשלוח את המסמכים הסרוקים אליה.
ניתן להתחבר למכשיר באמצעות ממשק  USBאו ממשק רשת ,אולם לא ניתן לזהות דבר פרט למחשב באותה
עת.

חשוב להשלים את ההגדרות הראשוניות לפני שימוש בפונקציה זו.

הגדרה ראשונית לסריקה למחשב
מקומי



חלק זה מסביר כיצד לבצע את ההגדרה הראשונית
לשם סריקה למחשב מקומי.



יש להשתמש בהליך בהתאם למערכת ההפעלה
שבשימושך.



Windows Server 2008 R2



Windows Server /Windows Server 2008



"תחת  "Windowsעמוד 77



"תחת  "Mac OS Xעמוד 89

סיביות)

( 2008גרסת )x32/64


( Windows XP /Windows XPגרסת )32/64



Windows Server /Windows Server 2003
( 2003גרסת )x64

 סקירה כללית

חיבור WSD Scan

 שיטות חיבור



באפשרות לבחור אחת מתוך שיטות החיבור
הבאות:


( Windows Vista /Windows Vistaגרסת
 32/64סיביות)

תחת Windows

"חיבור רשת" עמוד 78

( Windows 7 /Windows 7גרסת 32/64

( Windows 7 /Windows 7גרסת 32/64
סיביות)



( Windows Vista /Windows Vistaגרסת
 32/64סיביות)



"חיבור  "USBעמוד 83



Windows Server 2008 R2



"חיבור  "WSD Scanעמוד 84



Windows Server /Windows Server 2008
( 2008גרסת )32/64

 דרישות מוצר
המכשיר תומך בסביבות  Windowsהבאות:
חיבור רשת או :USB
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 חיבור רשת
על מנת להגדיר את פונקצית הסריקה למחשב
מקומי דרך חיבור רשת ,יש לפעול לפי שני הצעדים
להלן:
" צעד  - 1ביצוע הגדרות רשת במכשיר
שלך" עמוד 78
" צעד  - 2התקנת מנהל ההתקן והתוכנה"

שרת :DNS
למכשיר:






באפשרותך לדלג על צעד מס'  1אם כתובת ה IP-מוגדרת



כבר במכשיר שלך.
באפשרותך לדלג על צעד מס'  2אם מנהל התקן הפקס
מותקן כבר במכשיר שלך.

הגדרת כתובת :IP

ידנית

כתובת :IPv4

192.168.0.1~254
(יש לבחור ערך שונה מזה של
המחשב)

עמוד 81
עליך להשלים את הגדרות הרשת של המחשב שלך לפני
ביצוע הליך זה.

לא בשימוש

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

0.0.0.0

גודל רשת:

קטנה

על מנת להגדיר [( ]Network Scaleגודל רשת) ,יש ללחוץ
על מקש < >SETTINGולאחר מכן לבחור [ Admin
> ]Network Setup[ > ]Network Menu[ > ]Setup
[.]Network Scale

חיבור לרשת קווית:
 .1יש להכין את כבל האתרנט ואת הרכזת.
יש להכין את כבל האתרנט (סיווג  ,5זוג מפותל ,ישר) ואת
הרכזת בנפרד.

 צעד מס'  -1ביצוע הגדרות הרשת במכשיר שלך
עליך לחבר את המכשיר שלך לרשת באמצעות כבל
אתרנט או באמצעות חיבור רשת אלחוטי (בדגם
 )MB471wולאחר מכן להגדיר את כתובת ה IP-של

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

המכשיר ונתוני רשת אחרים באמצעות לוח
ההפעלה .ניתן לקבוע את כתובת ה IP-ידנית או
אוטומטית.
אם לא קיים שרת  DHCPאו  BOOTPברשת ,יהיה
עליך להגדיר את כתובת ה IP-על המחשב או על
המכשיר.
אם מנהל הרשת או ספק האינטרנט שלך הגדיר
כתובת  IPמסוימת למחשב ולמכשיר שלך ,יש
להגדיר כתובת זו ידנית.



 .3יש לחבר קצה אחד של כבל האתרנט לשקע
הרשת שבגב המכשיר.

כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש לבקש ממנהל
הרשת או מספק האינטרנט שלך את הכתובת בה יש
להשתמש .אם כתובת ה IP-מוגדרת בצורה שגויה ,הרשת
עלולה ליפול או שהגישה לאינטרנט עלולה להיחסם.



יש לאמת שגרסת ה IP-של המכשיר תואמת את זו של
המחשב שלך.



יש לקבוע את הגדרות ה ]TCP/IP[-ל( .]Enable[-הגדרת
היצרן היא [.)]Enable



כאשר מגדירים רשת קטנה שכוללת רק את המכשיר
והמחשב שלך ,יש לקבוע את כתובת ה IP-כמצוין להלן
(בהתאם ל.)RFC1918-
למחשב:
כתובת :IP

192.168.0.1~254

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

לא בשימוש

 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לרכזת.

- 78 -

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Set
) ]automatically (WPSולאחר מכן על .
 .5יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת להדליק את המכשיר.

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור []WPS-PBC
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ ]Yesולאחר

חיבור באמצעות חיבור רשת אלחוטי
(בדגם )MB471w

מכן יש ללחוץ

.

יש להשתמש בפונקצית ( WPSמתג לחיצה) לקבוע
את הרשת האלחוטית .לפרטים לגבי שיטות
נוספות לקביעת הרשת האלחוטית ,יש לעיין
במדריך השימוש (בסיסי) > "חיבור רשת".
 .1יש להתחבר כמנהל מערכת.


 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network

לאחר בחירה ב ]Yes[-במסך האישור ,יש להתחיל את
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית .לחלופין ,אם

 ]Menuולאחר מכן על .

כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית מאותחל מראש,
יש להתחיל את כפתור הלחיצה  WPSעבור ציוד זה.


אם הבחירה הייתה [ ,]Noהמסך יחזור להיות זה שהופיע
בצעד .6

 .8אם בצעד  7נבחר [ ,]Yesעל המסך יוצג
[.]Running pushbutton method...

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Setupולאחר מכן על .



לא ניתן לבצע פעולות של לוח ההפעלה בעת ביצוע
.WPS

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Wireless


 ]Settingולאחר מכן על .

כאשר תוצג הודעת [successful

,]Connection

הציוד מחובר לרשת נתונים אלחוטית.
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אם תוצג הודעת [ ,]Timeoutישנה אפשרות שלא
היה ניתן למצוע את הנקודה החמה האלחוטית של
יעד החיבור במסגרת מגבלת הזמן .יש לבחור

ב.

[ ]Yesשוב בצעד  7תוך  2שניות לאחר אתחול
כפתור הלחיצה  WPSלנקודה חמה אלחוטית.


ג.

אם תוצג הודעת [ ,]Overlapכפתור הלחיצה WPS
מבוצע בשתי נקודות חמות אלחוטיות או יותר .יש
לחכות זמן מה ולנסות שוב.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network

הגדרת כתובת ה:IP-

 ]Settingולאחר מכן ללחוץ .

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

 .5כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש
לוודא ש ]Manual[-נבחר ולאחר מכן יש ללחוץ
.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

.

אם כתובת ה IP-מושגת באופן אוטומטי ,יש לבחור  על מנת
לבחור [ ]Autoולאחר מכן ללחוץ על

 .לאחר מכן יש

להמשיך לצעד מספר .10

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.

 .6יש להזין את כתובת ה IP-באמצעות לוח

סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

א.

המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על

.

מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר מכן
יש ללחוץ

.

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .7יש להזין את מסכת תת-הרשת באמצעות לוח

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את

המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

הערך הנכון.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .
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.

 .8יש להזין את כתובת ברירת המחדל של מחשב
השער באמצעות לוח המקשים המספרי ולאחר
מכן יש ללחוץ

 .1יש לוודא שהמכשיר והמחשב מופעלים
ומחוברים ולאחר מכן יש להכניס את הDVD-
" "Software DVD-ROMלתוך המחשב.

.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .2יש להריץ את [ ]Run Setup.exeלאחר ש-

 .9במידת הצורך ,יש להזין את שרת ה DNS-ואת

[ ]AutoPlayיוצג.

שרת ה.WINS-

אם תיבת דו-שיח [ ]User Account Controlתופיע ,יש

אם אין צורך לחבר את שרת  DNSאו  WINSלרשת ,יש
ללחוץ על מקש
ההגדרה הסתיים.

ללחוץ על [.]Yes

עד שהודעה תצוץ ותודיע שהליך

 .3יש לבחור את השפה ולאחר מכן ללחוץ [.]Next

.4

 .10כאשר מוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש ללחוץ
על  על מנת להשלים את ההגדרה.

יש לבחור את ההתקן של המכשיר שלך ולאחר
מכן ללחוץ [.]Next

 .11כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes
ולאחר מכן ללחוץ על כפתור


.

מומלץ להדפיס את המידע אודות הרשת על
מנת לבדוק שכתובת ה IP-ושאר המידע אודות

 .5יש לקרוא את הסכם הרישיון ולאחר מכן

הרשת מוגדר כראוי.

להקליק על [.]I Agree

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח

 .6יש לקרוא את " Environmental advice for

ההפעלה.

 "Usersולאחר מכן ללחוץ [.]Next

 .2יש לוודא שפריט [ ]Reportsנבחר ולאחר מכן
יש ללחוץ

.

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור []System
ולאחר מכן יש ללחוץ

 .7יש לוודא ש ]Scanner driver[-ו]ActKey[-

.

נבחרו ולאחר מכן יש להקליק על כפתור ה-

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Informationולאחר מכן יש ללחוץ

.Install

.

 .5כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes
ולאחר מכן ללחוץ על כפתור



.

כברירת מחדל ]Scanner driver[ ,]PCL driver[ ,ו-
[ ]ActKeyייבחרו .יש להסיר את בחירת []PCL driver

המידע אודות הרשת הודפס.

אם אין צורך בהתקנה זו מחוסר תועלת או בשל התקנה
קיימת.

 צעד  - 2התקנת מנהל ההתקן והתוכנה
בהליך הבא מתוארת התקנת מנהל ההתקן של
הסורק ושל תוכנת  ActKeyבעת ובעונה אחת.
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 .8אם מופיעה תיבת דו-שיח [ Windows



אם אחרי הקלקה על [ ]Restart searchהמכשיר אינו

 ,]Securityיש להקליק על [ Install this driver

מופיע ,יש לבחור [ ]Printer name/ IP Addressולהזין

.]software anyway

את כתובת ה IP -שהוקצתה למכשיר ולאחר מכן להקליק
על [.]Next

 .9יש להקליק [.]Network

 .11אם מופיעה תיבת דו-שיח [ Windows

חיפוש ההתקן יחל.

 ,]Securityיש להקליק על [ Install this driver
.]software anyway
 .12יש להקליק על כפתור [.]Exit



אם המכשיר מזוהה ,הוא יותקן באופן
אוטומטי .יש להמשיך לצעד מס' .11



אם המכשיר לא יזוהה ,מסך [ Review
 ]your installation settingsיופיע .יש
לגשת לצעד .10

 .13יש להוציא את הSoftware DVD-" DVD-

 .10יש להקליק על [ ]Restart searchעל מנת

 "ROMמתוך המחשב.

להתחיל את חיפוש התקנים מחדש.

ההתקנה הושלמה.



כאשר מתקינים  ,ActKeyתצורת הרשת מותקנת באותה
עת .תצורה זו לוקחת באופן אוטומטי את כתובת הIP-
של המכשיר שלך ואת נתוני הרשת של המחשב (כתובת
ה ,IP-שם מחשב ,מספר יציאה) .אם כתובת ה IP-או נתון
אחר של המכשיר או של המכונה משתנה ,עליך לשנות את
התצורה .לפרטים נוספים יש לעיין במדריך שימוש
(מתקדם) > " .3סריקה" > "שימוש במנהל התקן ובתוכנה"
> "שימוש בתוכנת " > "ActKeyשימוש בתצורת הרשת".

 חיבור USB

לאחר שהמכשיר יוצג ,יש לבחור אותו ולהקליק על [.]Next

להגדרת סריקה למחשב מקומי באמצעות חיבור
 USBיש להתקן מנהל התקן סריקה ותוכנת
 ActKeyעל גבי המחשב שלך.



אם מנהל התקן הסריקה ותוכנת  ActKeyמותקנים כבר
במחשב שלך ,ניתן לדלג על הליך זה.
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 .1יש להכין את כבל ה.USB-
כבל  USBאינו מסופק עם המכשיר .יש להשתמש בכבל בתקן
.2.0



יש להשתמש בכבל  USBמהיר בתקן  2.0להשגת חיבור

 .9יש לקרוא את הסכם הרישיון ולאחר מכן

 USBמהיר.

להקליק על [.]I Agree

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

 .10יש לקרוא את " Environmental advice for
 "Usersולאחר מכן ללחוץ [.]Next

 .11יש לוודא ש ]Scanner driver[-ו]ActKey[-

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל ה USB-לשקע ה-

נבחרו ולאחר מכן יש להקליק על כפתור ה-

 USBשבגב המכשיר.

.Install



כברירת מחדל ]Scanner driver[ ,]PCL driver[ ,ו-
[ ]ActKeyייבחרו .יש להסיר את בחירת []PCL driver
אם אין צורך בהתקנה זו מחוסר תועלת או בשל התקנה
קיימת.

 .4יש להדליק את המכשיר.
 .5יש להכניס את הSoftware DVD-" DVD-
 "ROMלתוך המחשב.
 .6יש להריץ את [ ]Run Setup.exeלאחר ש-
[ ]AutoPlayיוצג.
אם תיבת דו-שיח [ ]User Account Controlתופיע ,יש

 .12אם מופיעה תיבת דו-שיח [ Windows

ללחוץ על [.]Yes

 ,]Securityיש להקליק על [ Install this driver

 .7יש לבחור את השפה ולאחר מכן ללחוץ [.]Next

.8

.]software anyway

יש לבחור את ההתקן של המכשיר שלך ולאחר
מכן ללחוץ [.]Next

 .13כאשר מוצגת הנחייה לחבר את המכשיר
למחשב ולהדליקה ,יש לחבר את קצהו השני
של כבל ה USB-לממשק ה USB-של המחשב
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ולהחזיק את כפתור ההפעלה של המכשיר
לחוץ במשך של כשנייה אחת עד להדלקתו.



עליך להשלים את הגדרות הרשת של המחשב שלך לפני
ביצוע הליך זה.



באפשרותך לדלג על צעד מס'  1אם כתובת ה IP-מוגדרת
כבר במכשיר שלך.

 צעד  - 1ביצוע הגדרות רשת במכשיר שלך
עליך לחבר את המכשיר שלך לרשת באמצעות כבל
אתרנט או באמצעות חיבור רשת אלחוטי (בדגם
 )MB471wולאחר מכן להגדיר את כתובת ה IP-של
המכשיר ונתוני רשת אחרים באמצעות לוח
ההפעלה .ניתן לקבוע את כתובת ה IP-ידנית או
אוטומטית.
אם לא קיים שרת  DHCPאו  BOOTPברשת ,יהיה
עליך להגדיר את כתובת ה IP-על המחשב או על
המכשיר.
אם מנהל הרשת או ספק האינטרנט שלך הגדיר
כתובת  IPמסוימת למחשב ולמכשיר שלך ,יש
להגדיר כתובת זו ידנית.



כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש לבקש ממנהל
הרשת או מספק האינטרנט שלך את הכתובת בה יש
להשתמש .אם כתובת ה IP-מוגדרת בצורה שגויה ,הרשת



עלולה ליפול או שהגישה לאינטרנט עלולה להיחסם.
על מנת לבצע הגדרות סריקה למחשב מקומי באמצעות
 WSD Scanעליך לפעול בהתאם להנחיות הבאות.
o

יש לאמת שגרסת ה IP-של המכשיר תואמת
את זו של המחשב שלך.

o

יש לקבוע את הגדרות ה ]TCP/IP[-ל-
[( .]Enableהגדרת היצרן היא [.)]Enable



אין לחבר את כבל ה USB-לשקע הרשת .הדבר עשוי

o

לגרום לנזק למכשיר.

יש לקבוע את הגדרת [ ]WSD Scanבמכשיר
שלך ל( .]Enable[-ברירת המחדל היא
[ .]Enableהיה והערך שונה ,יש לשנותו ל-

 .14יש להקליק על [.]Exit

[ ]Enableבהתאם להנחיות שבמדריך שימוש
(מתקדם) > " .3סריקה" > "פונקציות
שימושיות לסריקה למחשבים מקומיים

 .15יש להוציא את הSoftware DVD-" DVD-
 "ROMמתוך המחשב.

ומרוחקים" > "אפשור .)"WSD Scan

ההתקנה הושלמה.

 חיבור WSD Scan



והמחשב שלך ,יש לקבוע את כתובת ה IP-כמצוין להלן

להגדרת סריקה למחשב מקומי באמצעות חיבור

(בהתאם ל.)RFC1918-

 ,WSD Scanיש לפעול לפי הצעדים הבאים:



כאשר מגדירים רשת קטנה שכוללת רק את המכשיר

למחשב:

"צעד  - 1ביצוע הגדרות רשת במכשיר שלך"
עמוד 84

כתובת :IP

192.168.0.1~254

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

"צעד  - 2חיבור המכשיר שלך למחשב" עמוד

מחשב שער ברירת מחדל:

לא בשימוש

88

שרת :DNS

לא בשימוש

למכשיר:
הגדרת כתובת :IP
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ידנית

כתובת :IPv4

192.168.0.1~254
(יש לבחור ערך שונה מזה של
המחשב)



מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

0.0.0.0

גודל רשת:

קטנה

על מנת להגדיר [( ]Network Scaleגודל רשת) ,יש ללחוץ
על מקש < >SETTINGולאחר מכן לבחור [ Admin
> ]Network Setup[ > ]Network Menu[ > ]Setup

 .5יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת להדליק את המכשיר.

[.]Network Scale

חיבור לרשת קווית:
 .1יש להכין את כבל האתרנט ואת הרכזת.
יש להכין את כבל האתרנט (סיווג  ,5זוג מפותל ,ישר) ואת
הרכזת בנפרד.

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

חיבור באמצעות חיבור רשת אלחוטי
(בדגם )MB471w
יש להשתמש בפונקצית ( WPSמתג לחיצה) לקבוע
את הרשת האלחוטית .לפרטים לגבי שיטות
נוספות לקביעת הרשת האלחוטית ,יש לעיין
במדריך השימוש (בסיסי) > "חיבור רשת".
 .1יש להתחבר כמנהל מערכת.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל האתרנט לשקע
הרשת שבגב המכשיר.

 ]Menuולאחר מכן על .

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Setupולאחר מכן על .
 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לרכזת.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Wireless
 ]Settingולאחר מכן על .
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 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Set



) ]automatically (WPSולאחר מכן על .

אם תוצג הודעת [ ,]Timeoutישנה אפשרות שלא
היה ניתן למצוע את הנקודה החמה האלחוטית של
יעד החיבור במסגרת מגבלת הזמן .יש לבחור
[ ]Yesשוב בצעד  7תוך  2שניות לאחר אתחול
כפתור הלחיצה  WPSלנקודה חמה אלחוטית.



אם תוצג הודעת [ ,]Overlapכפתור הלחיצה WPS
מבוצע בשתי נקודות חמות אלחוטיות או יותר .יש
לחכות זמן מה ולנסות שוב.

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור []WPS-PBC
ולאחר מכן יש ללחוץ

הגדרת כתובת ה:IP-

.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ ]Yesולאחר
מכן יש ללחוץ

.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ



.

לאחר בחירה ב ]Yes[-במסך האישור ,יש להתחיל את
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית .לחלופין ,אם
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית מאותחל מראש,

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.

יש להתחיל את כפתור הלחיצה  WPSעבור ציוד זה.


סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

אם הבחירה הייתה [ ,]Noהמסך יחזור להיות זה שהופיע

א.

בצעד .6

 .8אם בצעד  7נבחר [ ,]Yesעל המסך יוצג

יש ללחוץ

[.]Running pushbutton method...



.

לא ניתן לבצע פעולות של לוח ההפעלה בעת ביצוע
.WPS



יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר מכן

כאשר תוצג הודעת [successful

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.

,]Connection

הציוד מחובר לרשת נתונים אלחוטית.
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על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

 .7יש להזין את מסכת תת-הרשת באמצעות לוח

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.

.

המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ
על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .8יש להזין את כתובת ברירת המחדל של מחשב
השער באמצעות לוח המקשים המספרי ולאחר
.

מכן יש ללחוץ

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .9במידת הצורך ,יש להזין את שרת ה DNS-ואת
ב.
ג.

שרת ה.WINS-

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

אם אין צורך לחבר את שרת  DNSאו  WINSלרשת ,יש
ללחוץ על מקש
ההגדרה הסתיים.

.

עד שהודעה תצוץ ותודיע שהליך

 .10כאשר מוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש ללחוץ
על  על מנת להשלים את ההגדרה.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Settingולאחר מכן ללחוץ .

 .11כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes
 .5כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש

ולאחר מכן ללחוץ על כפתור

לוודא ש ]Manual[-נבחר ולאחר מכן יש ללחוץ



.

מומלץ להדפיס את המידע אודות הרשת על
מנת לבדוק שכתובת ה IP-ושאר המידע אודות

.

הרשת מוגדר כראוי.
 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.
אם כתובת ה IP-מושגת באופן אוטומטי ,יש לבחור  על מנת
לבחור [ ]Autoולאחר מכן ללחוץ על

 .לאחר מכן יש

להמשיך לצעד מספר .10

 .6יש להזין את כתובת ה IP-באמצעות לוח
המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .2יש לוודא שפריט [ ]Reportsנבחר ולאחר מכן
יש ללחוץ

.

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור []System
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Informationולאחר מכן יש ללחוץ
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.

 .5כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes
ולאחר מכן ללחוץ על כפתור

.

המידע אודות הרשת הודפס.

 צעד  - 2חיבור המכשיר שלך למחשב



באמצעות ההליך הבא מתקינים את מנהל התקן הWIA-
כמנהל התקן סריקה אוטומטית.

 .9יש ללחוץ על מקש [ ]SCANשבלוח ההפעלה.

 .1יש להקליק [ ]Startולבחור [.]Control Panel
 .2יש לבחור [> ]Network and Internet
[.]Network and Sharing Center
 .3יש לבחור [ Change advanced sharing
.]settings
 .4יש לוודא ש]Turn on network discovery[-

 .10יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network

נבחר.

 ]Informationולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .11יש לוודא שפריט []Select A Connecting PC
נבחר ולאחר מכן יש ללחוץ
 .5עתה יש לסגור את לוח הבקרה.

 .12יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ From WSD

 .6יש להקליק [ ]Startולבחור [.]Network

 ]Scanולאחר מכן יש ללחוץ

התקנים מחוברים לרשת יוצגו.

.7

.

.

 .13יש לבדוק שהמחשב עליו הותקן המכשיר שלך
מותקן ומוצג כמחשב יעד.

הMB491-

יש ללחוץ בהקלקה כפולה על צלמית
שתחת [ ]Multifunction Devicesולבחור [.]Install
אם תיבת דו-שיח [ ]User Account Controlתופיע ,יש
ללחוץ על [.]Yes



אם כתובת ה IP-שונתה לאחר ההתקנה ,יש להסיר את
התקנת המכשיר מהמחשב בהליך זהה לזה המתואר ב-
חיבור המכשיר שלך למחשב לעיל ולהתקינו מחדש.

תחת Mac OS X
 סקירה
 שיטות חיבור
באפשרות לבחור אחת מתוך שיטות החיבור
הבאות:
 .8כאשר צצה בסרגל המשימות הודעת בלון
שמודיעה שההתקנה הושלמה ,יש להקליק על
הבלון לבדוק את פרטיה ולאחר מכן להקליק



חיבור לרשת



חיבור USB

 דרישות מוצר

[.]Close

המכשיר תומך ב Mac OS X 10.6-עד .10.7
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 צעדים לביצוע

o

[( .]Enableהגדרת היצרן היא [.)]Enable

על מנת להגדיר סריקה למחשב מקומי תחת Mac

יש לקבוע את הגדרת []Network TWAIN

o

 OS Xיש לפעול בהתאם לשלושת הצעדים הבאים:


יש לקבוע את הגדרות ה ]TCP/IP[-ל-

במכשיר שלך ל( .]ON[-ברירת המחדל היא
[ .]ONהיה והערך שונה ,יש לשנותו ל-

"צעד  - 1חיבור המכשיר שלך למחשב"

[ ]Enableבהתאם להנחיות שבמדריך שימוש

עמוד 89



"צעד  - 2התקנת מנהל התקן הסריקה"

(מתקדם) > " .3סריקה" > "פונקציות
שימושיות לסריקה למחשבים מקומיים

עמוד 93

ומרוחקים" > "אפשור הגדרות Network

"צעד  - 3רישום המחשב שלך בכלי

.)"TWAIN

הגדרת סורק רשתי" עמוד 94



לחיבור רשת ,אם כתובת ה IP-מוגדרת כבר במכשיר שלך,



ניתן לדלג על צעד מס' .1
אם מנהל התקן הסריקה מותקן כבר במכשיר שלך ,ניתן
לדלג על צעד מס' .2



בחיבור  USBניתן לדלג על צעד מס' .3

כאשר מגדירים רשת קטנה שכוללת רק את המכשיר
והמחשב שלך ,יש לקבוע את כתובת ה IP-כמצוין להלן
(בהתאם ל.)RFC1918-
למחשב:
כתובת :IP

192.168.0.1~254

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

 צעד  - 1חיבור המכשיר שלך למחשב

מחשב שער ברירת מחדל:

לא בשימוש

שרת :DNS

לא בשימוש

יש לבחור את שיטת החיבור ולפעול לפי ההנחיות
שמפורטות בכל שיטת חיבור.

למכשיר:



"חיבור לרשת" עמוד 89



"חיבור  "USBעמוד 93

הגדרת כתובת :IP

ידנית

כתובת :IPv4

192.168.0.1~254
(יש לבחור ערך שונה מזה של
המחשב)

 חיבור לרשת:
עליך לחבר את המכשיר שלך לרשת באמצעות כבל
אתרנט או באמצעות חיבור רשת אלחוטי (בדגם



מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

0.0.0.0

גודל רשת:

קטנה

על מנת להגדיר [( ]Network Scaleגודל רשת) ,יש ללחוץ
על מקש < >SETTINGולאחר מכן לבחור [ Admin

 )MB471wולאחר מכן להגדיר את כתובת ה IP-של

> ]Network Setup[ > ]Network Menu[ > ]Setup

המכשיר ונתוני רשת אחרים באמצעות לוח

[.]Network Scale

ההפעלה .ניתן לקבוע את כתובת ה IP-ידנית או
אוטומטית.

 חיבור לרשת קווית:

אם לא קיים שרת  DHCPאו  BOOTPברשת ,יהיה

 .1יש להכין את כבל האתרנט ואת הרכזת.
יש להכין את כבל האתרנט (סיווג  ,5זוג מפותל ,ישר) ואת
הרכזת בנפרד.

עליך להגדיר את כתובת ה IP-על המחשב או על
המכשיר.
אם מנהל הרשת או ספק האינטרנט שלך הגדיר
כתובת  IPמסוימת למחשב ולמכשיר שלך ,יש

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

להגדיר כתובת זו ידנית.



יש לבצע את הגדרות הרשת במחשב לפני ביצוע הליך זה.



כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש לבקש ממנהל
הרשת או מספק האינטרנט שלך את הכתובת בה יש
להשתמש .אם כתובת ה IP-מוגדרת בצורה שגויה ,הרשת



עלולה ליפול או שהגישה לאינטרנט עלולה להיחסם.
על מנת לבצע הגדרות סריקה למחשב מקומי באמצעות
חיבור רשת עליך לפעול בהתאם להנחיות הבאות.
o

יש לאמת שגרסת ה IP-של המכשיר תואמת
את זו של המחשב שלך.
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נוספות לקביעת הרשת האלחוטית ,יש לעיין
במדריך השימוש (בסיסי) > "חיבור רשת".
 .1יש להתחבר כמנהל מערכת.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Menuולאחר מכן על .

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל האתרנט לשקע
הרשת שבגב המכשיר.
 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Setupולאחר מכן על .

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Wireless
 ]Settingולאחר מכן על .

 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לרכזת.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Set
) ]automatically (WPSולאחר מכן על .
 .5יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת להדליק את המכשיר.

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור []WPS-PBC
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ ]Yesולאחר

חיבור באמצעות חיבור רשת אלחוטי
(בדגם )MB471w

מכן יש ללחוץ

יש להשתמש בפונקצית ( WPSמתג לחיצה) לקבוע
את הרשת האלחוטית .לפרטים לגבי שיטות
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.

 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ



.

לאחר בחירה ב ]Yes[-במסך האישור ,יש להתחיל את
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית .לחלופין ,אם

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.

כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית מאותחל מראש,
יש להתחיל את כפתור הלחיצה  WPSעבור ציוד זה.


סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

אם הבחירה הייתה [ ,]Noהמסך יחזור להיות זה שהופיע

א.

בצעד .6

מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר מכן

 .8אם בצעד  7נבחר [ ,]Yesעל המסך יוצג

יש ללחוץ

[.]Running pushbutton method...



.

לא ניתן לבצע פעולות של לוח ההפעלה בעת ביצוע
.WPS



יש ללחוץ על מקשי  , , או  על

כאשר תוצג הודעת [successful

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

,]Connection

הציוד מחובר לרשת נתונים אלחוטית.

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.



אם תוצג הודעת [ ,]Timeoutישנה אפשרות שלא
היה ניתן למצוע את הנקודה החמה האלחוטית של
יעד החיבור במסגרת מגבלת הזמן .יש לבחור
[ ]Yesשוב בצעד  7תוך  2שניות לאחר אתחול
כפתור הלחיצה  WPSלנקודה חמה אלחוטית.



אם תוצג הודעת [ ,]Overlapכפתור הלחיצה WPS

ב.

מבוצע בשתי נקודות חמות אלחוטיות או יותר .יש
לחכות זמן מה ולנסות שוב.

ג.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

הגדרת כתובת ה:IP-

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח

 ]Settingולאחר מכן ללחוץ .

ההפעלה.
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 .11כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes

 .5כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש
לוודא ש ]Manual[-נבחר ולאחר מכן יש ללחוץ

ולאחר מכן ללחוץ על כפתור

.



.

מומלץ להדפיס את המידע אודות הרשת על
מנת לבדוק שכתובת ה IP-ושאר המידע אודות
הרשת מוגדר כראוי.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.
אם כתובת ה IP-מושגת באופן אוטומטי ,יש לבחור  על מנת
לבחור [ ]Autoולאחר מכן ללחוץ על

 .לאחר מכן יש

להמשיך לצעד מספר .10

 .6יש להזין את כתובת ה IP-באמצעות לוח
המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

.
 .2יש לוודא שפריט [ ]Reportsנבחר ולאחר מכן
יש ללחוץ

.

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור []System
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Informationולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .5כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes
ולאחר מכן ללחוץ על כפתור

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

המידע אודות הרשת הודפס.

 .7יש להזין את מסכת תת-הרשת באמצעות לוח
המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

 חיבור USB

.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .1יש להכין את כבל ה.USB-

 .8יש להזין את כתובת ברירת המחדל של מחשב
השער באמצעות לוח המקשים המספרי ולאחר
מכן יש ללחוץ

.

כבל  USBאינו מסופק עם המכשיר .יש להשתמש בכבל בתקן
.2.0

.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .9במידת הצורך ,יש להזין את שרת ה DNS-ואת
שרת ה.WINS-
אם אין צורך לחבר את שרת  DNSאו  WINSלרשת ,יש
ללחוץ על מקש
ההגדרה הסתיים.



עד שהודעה תצוץ ותודיע שהליך

יש להשתמש בכבל  USBמהיר בתקן  2.0להשגת חיבור
 USBמהיר.

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

 .10כאשר מוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש ללחוץ
על  על מנת להשלים את ההגדרה.
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 .5יש להקליק [.]Continue

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל ה USB-לשקע ה-
 USBשבגב המכשיר.
 .6יש לבדוק את התצוגה ולהקליק []Continue
אם תקין.

 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לשקע ה-
 USBשל המחשב.
 .7יש לקרוא את הסכם הרישיון ולהקליק
[.]Continue



אין לחבר את כבל ה USB-לשקע הרשת .הדבר עשוי

 .8יש להקליק [.]Agree

לגרום לנזק למכשיר.

 צעד  - 2התקנת מנהל התקן הסריקה
 .1יש לוודא שהמכשיר מחובר למחשב והמדפסת
דלוקה .לאחר מכן יש לטעון את התקליטור

 .9יש להקליק [.]Install

" "Software DVD-ROMלכונן של המחשב.

על מנת לשנות את מיקום ההתקנה של מנהל ההתקן ,יש
להקליק [.]Change Install Location

 .2יש ללחוץ הקלקה כפולה על [ ]OKIבשולחן
העבודה.
 .3יש ללחוץ הקלקה כפולה על [> ]Drivers
[.]Installer for Mac OS X[ > ]Scanner
 .4יש להקליק [.]Continue
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 .5יש להקליק [ ]OKעל מנת לסגור את כלי
הגדרת הסורק הרשתי.

הליך סריקה למחשב מקומי
חלק זה מסביר את הדרך להתחלת סריקה למחשב
מקומי .ההליך הבא זהה לסריקה תחת Windows
ותחת .Mac OS X
עליך להגדיר את ההגדרות הראשוניות לפני ביצוע
סריקה למחשב מקומי.

 .10יש להזין את שם מנהל המערכת והסיסמה
המתאימה ולאחר מכן להקליק [ Install

באפשרות לבחור אחת מתוך שיטות החיבור
הבאות:

.]Software
 .11יש להקליק [.]Continue Installation



"חיבור רשת" עמוד 95



"חיבור  "USBעמוד 96



"חיבור ( WSD Scanרק תחת
 ")Windowsעמוד 97

 .12יש להקליק [.]Restart

 חיבור רשת



בסביבת  ,Mac OS X 10.7בסריקת מסמכים דרך רשת,
יש צורך לאתחל את  Image Captureתחילה .לאחר מכן,
יש צורך לבחור את המכשיר מהרשימה שתוצג בצד
השמאלי של .Image Capture

 .1יש ללחוץ על מקש < >SCANבלוח ההפעלה.
 צעד  - 3רישום המחשב שלך בכלי הגדרת סורק
רשתי
על מנת לבצע סריקה למחשב מקומי באמצעות
חיבור רשת ,יש לוודא שהמחשב שלך רשום כיעד
בכלי הגדרת הסורק הרשתי לפני שמתחילים
עבודת סריקה.



כלי ההגדרה של הסורק הרשתי מותקן בזמן שמנהל
ההתקן של הסורק מותקן.

 .2יש להניח את המסמך שלך במזין המסמכים
האוטומטי או על גבי זכוכית המסמכים
כמתואר למטה:

 .1מתוך תפריט [ ,]Goיש לבחור []Applications
> [Network [ > ]Scanner[ > ]OKIDATA



.]Scanner Setup Tool

יש לטעון את המסמכים כשפניהם כלפי מעלה וכשהשפה
העליונה של הגיליון מופנה אל תוך המזין.

מזין מסמכים אוטומטי

 .2יש לבחור את המכשיר שלך מתוך [ Device
 ]Listולהקליק [.]Register
 .3במידת הצורך ,יש לערוך את [ ]Nameהמוצג
כיעד במכשיר שלך ולהקליק [.]Register
 .4כאשר מופיעה הודעת האישור ,יש להקליק
[.]OK

יש לכוון את מגבילי רוחב המסמך לרוחב המסמכים שלך.
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 .8יש ללחוץ על  על מנת לבחור יעד לסריקה

זכוכית המסמכים

יש להניח את המסמך כשפני כלפי מטה והשפה העליונה שלו
לכיוון הפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.

ולאחר מכן יש ללחוץ

.

ערכי היעד מתוכם אפשר לבחור הם:



תחת  Mac OS Xניתן לבחור [ ]Folderבלבד.

 .9יש ללחוץ

או

.

( ActKeyתחת  )Windowsאו ( Image Captureתחת Mac OS
 )Xיתחיל לרוץ ועבודת סריקה תחל אוטומטית למחשב .כאשר
הסריקה תסתיים ,הקובץ הסרוק יעובד כדלקמן:
יש לסגור את כיסוי הזכוכית בעדינות.



אם בחרת [ ,]Applicationהאפליקציה המוגדרת תתחיל
לרוץ והקובץ הסרוק יוצג באפליקציה.





אין להפעיל לחץ רב על משטח זכוכית המסמכים.



במהלך העתקת מסמכים ,המכשיר נותן למזין המסמכים
האוטומטי עדיפות על פני משטח הזכוכית .לכן ,כאשר
מבקשים להעתיק מסמכים ממשטח הזכוכית ,יש לוודא
שאין מסמכים במזין המסמכים האוטומטי.

אם בחרת [ ,]Folderהקובץ הסרוק יישמר לתיקיה
המוגדרת.



אם בחרת [ ,]PC-FAXאפליקציית שידור פקסים תעלה.
לאחר משלוח הקובץ הסרוק ,ניתן לשלוח פקס באמצעות
תוכנת משלוח הפקסים שבמחשב שלך.





על מנת להזין נייר בכיווניות נוף ( ,)Landscapeיש לקרוא
את ההוראות במדריך המשתמש (בסיסי) > " .1הגדרות" >
"הזנת נייר ומסמכים" > "מסמכים" > "טעינת מסמכים".
באפשרותך לשנות את הגדרות הסריקה כגון גודל
הסריקה ,והפרדה לפי הצורך .לשם כך ,יש לעיין במדריך
המשתמש (מתקדם) > " .3סריקה" > "פעולות מתקדמות
לסריקה ,שירותי פקס באינטרנט וסריקה לשרת פקסים".

 חיבור USB
 .1יש ללחוץ על מקש < >SCANבלוח ההפעלה.

 .3יש ללחוץ על מקש  על מנת לבחור [ Local
 ]PCולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .2יש להניח את המסמך שלך במזין המסמכים
האוטומטי או על גבי זכוכית המסמכים
כמתואר למטה:

 .4יש לוודא ש]Select A Connecting PC[-
נבחר ולאחר מכן יש ללחוץ

.



 .5יש לוודא ש ]From Network[-נבחר ולאחר
מכן יש ללחוץ

.

 .6יש ללחוץ  על מנת לבחור את המחשב
המבוקש ולאחר מכן ללחוץ

.

 .7יש ללחוץ על מקש  על מנת לבחור [ Select
 ]An Applicationולאחר מכן יש ללחוץ

מזין מסמכים אוטומטי

יש לטעון את המסמכים כשפניהם כלפי מעלה וכשהשפה
העליונה של הגיליון מופנה אל תוך המזין.

.
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 .5יש לוודא ש ]From USB Interface[-נבחר
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .6יש ללחוץ על מקש  על מנת לבחור [ Select
 ]An Applicationולאחר מכן יש ללחוץ

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור יעד לסריקה

יש לכוון את מגבילי רוחב המסמך לרוחב המסמכים שלך.



.

ולאחר מכן יש ללחוץ

זכוכית המסמכים

.

ערכי היעד מתוכם אפשר לבחור הם:

יש להניח את המסמך כשפני כלפי מטה והשפה העליונה שלו
לכיוון הפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.



תחת  Mac OS Xניתן לבחור [ ]Folderבלבד.

 .8יש ללחוץ

או

.

( ActKeyתחת  )Windowsאו ( Image Captureתחת Mac OS
 )Xיתחיל לרוץ ועבודת סריקה תחל אוטומטית למחשב .כאשר
הסריקה תסתיים ,הקובץ הסרוק יעובד כדלקמן:


אם בחרת [ ,]Applicationהאפליקציה המוגדרת תתחיל
לרוץ והקובץ הסרוק יוצג באפליקציה.

יש לסגור את כיסוי הזכוכית בעדינות.



אם בחרת [ ,]Folderהקובץ הסרוק יישמר לתיקיה
המוגדרת.




אין להפעיל לחץ רב על משטח זכוכית המסמכים.



במהלך העתקת מסמכים ,המכשיר נותן למזין המסמכים
האוטומטי עדיפות על פני משטח הזכוכית .לכן ,כאשר
מבקשים להעתיק מסמכים ממשטח הזכוכית ,יש לוודא
שאין מסמכים במזין המסמכים האוטומטי.

אם בחרת [ ,]PC-FAXאפליקציית שידור פקסים תעלה.
לאחר משלוח הקובץ הסרוק ,ניתן לשלוח פקס באמצעות
תוכנת משלוח הפקסים שבמחשב שלך.





על מנת להזין נייר בכיווניות נוף ( ,)Landscapeיש לקרוא
את ההוראות במדריך המשתמש (בסיסי) > " .1הגדרות" >
"הזנת נייר ומסמכים" > "מסמכים" > "טעינת מסמכים".
באפשרותך לשנות את הגדרות הסריקה כגון גודל
הסריקה ,והפרדה לפי הצורך .לשם כך ,יש לעיין במדריך
המשתמש (מתקדם) > " .3סריקה" > "פעולות מתקדמות
לסריקה ,שירותי פקס באינטרנט וסריקה לשרת פקסים".

 חיבור ( WSD Scanרק תחת )Windows
 .1יש ללחוץ על מקש < >SCANבלוח ההפעלה.

 .3יש ללחוץ על מקש  על מנת לבחור [ Local
 ]PCולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .2יש להניח את המסמך שלך במזין המסמכים
האוטומטי או על גבי זכוכית המסמכים
כמתואר למטה:

 .4יש לוודא ש]Select A Connecting PC[-
נבחר ולאחר מכן יש ללחוץ



.

מזין מסמכים אוטומטי

יש לטעון את המסמכים כשפניהם כלפי מעלה וכשהשפה
העליונה של הגיליון מופנה אל תוך המזין.
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 .5יש לוודא ש ]From WSD Scan[-נבחר ולאחר
מכן יש ללחוץ

.

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור אירוע לייזום
במחשב היעד ולאחר מכן יש ללחוץ

.

האירועים מתוכם אפשר לבחור הם:
יש לכוון את מגבילי רוחב המסמך לרוחב המסמכים שלך.



זכוכית המסמכים

יש להניח את המסמך כשפני כלפי מטה והשפה העליונה שלו
לכיוון הפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית.

 xxxמציין את שם מחשב היעד.

 .7יש ללחוץ

או

.



הסריקה תעובד בהתאם לפעולה שנקבעה לאירוע הנבחר.



על מנת להזין נייר בכיווניות נוף ( ,)Landscapeיש לקרוא
את ההוראות במדריך המשתמש (בסיסי) > " .1הגדרות" >
"הזנת נייר ומסמכים" > "מסמכים" > "טעינת מסמכים".


יש לסגור את כיסוי הזכוכית בעדינות.



אין להפעיל לחץ רב על משטח זכוכית המסמכים.



במהלך העתקת מסמכים ,המכשיר נותן למזין המסמכים
האוטומטי עדיפות על פני משטח הזכוכית .לכן ,כאשר
מבקשים להעתיק מסמכים ממשטח הזכוכית ,יש לוודא
שאין מסמכים במזין המסמכים האוטומטי.

 .3יש ללחוץ על מקש  על מנת לבחור [ Local
 ]PCולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש לוודא ש]Select A Connecting PC[-
נבחר ולאחר מכן יש ללחוץ

.
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באפשרותך לשנות את הגדרות הסריקה כגון גודל
הסריקה ,והפרדה לפי הצורך .לשם כך ,יש לעיין במדריך
המשתמש (מתקדם) > " .3סריקה" > "פעולות מתקדמות
לסריקה ,שירותי פקס באינטרנט וסריקה לשרת פקסים".

 .5הדפסה
פרק זה מסביר את ההגדרה הראשונית ואת ההליך הבסיסי להדפסה מתוך מחשב.
המכשיר שלך תומך בפונקציות ההדפסה הבאות.
פונקציה
"הדפסה ממחשב"

סקירה

הדפסה של מסמך שנשלח ממחשב מחובר באמצעות ממשק  USBאו ממשק רשת.
יש להתקין את מנהל התקן המדפסת על המחשב על מנת להשתמש בפונקציה זו.

הדפסה מזיכרון USB

הדפסת מסמך שמאוחסן על גבי זיכרון  USBשהוכנס ליציאת ה USB-במכשיר.
להליך יישום הפונקציה ,יש לעיין במדריך המשתמש (בסיסי) > " .5שימוש כמדפסת" > "
הדפסה מזיכרון .USB

הדפסה ממחשב
חלק זה מסביר כיצד להתקין את מנהל התקן המדפסת ואת ההליך הבסיסי להדפסה מתוך מחשב.
יש לוודא שמנהל התקן המדפסת מותקן לפני שימוש בפונקציה זו.
סוגי מנהלי התקן מדפסת שניתן להתקין הם:

התקנת מנהל התקן המדפסת

סוג

חלק זה מסביר כיצד להתקין את מנהל התקן
המדפסת על גבי המחשב שלך.

PCL

יש לעיין ההליך המתאים למערכת ההפעלה
שבשימוש.


תחת  Windowsעמוד 99



תחת  Mac OS Xעמוד 107

תיאור
מנהל התקן מדפסת  PCLמתאים להדפסת
מסמכים עסקיים.
מנהל התקן מדפסת  PSמתאים להדפסת

PS

מסמכים שכוללים גופני  PostScriptונתוני
EPS

PCL XPS

מנהל התקן מדפסת  PCL XPSמתאים

תחת Windows

להדפסה מתוך אפליקציית .XPS

 סקירה

* התקן זה אינו נתמך על ידי Windows Vista, Windows
 Server 2008, Windows XPאו .Windows Server 2003

 שיטות חיבור
באפשרותך לבחור שיטת חיבור מתוך הבאות:


"חיבור רשת" עמוד 99



"חיבור " USBעמוד 105



 חיבור רשת
על מנת להתקין את מנהל התקן המדפסת במחשב
שלך דרך חיבור רשת ,יש לפעול לפי שני הצעדים
להלן:
" צעד  - 1ביצוע הגדרות רשת במכשיר
שלך" עמוד 99
" צעד  - 2התקנת מנהל התקן המדפסת"
עמוד 103

 דרישות מוצר
המכשיר תומך בסביבות  Windowsהבאות:


( Windows 7 /Windows 7גרסת 32/64
סיביות)



( Windows Vista /Windows Vistaגרסת
 32/64סיביות)



Windows Server 2008 R2



Windows Server /Windows Server 2008

התיאור עשוי להשתנות בהתאם לגרסת מנהל התקן
המדפסת או לגרסת מערכת ההפעלה.



עליך להשלים את הגדרות הרשת של המחשב שלך לפני
ביצוע הליך זה.

( 2008גרסת  32/64סיביות)


( Windows XP /Windows XPגרסת
)x32/64

Windows Server /Windows Server 2003
( 2003גרסת )x32/64



באפשרותך לדלג על צעד מס'  1אם כתובת ה IP-מוגדרת



כבר במכשיר שלך.
באפשרותך לדלג על צעד מס'  2אם מנהל התקן הפקס
מותקן כבר במכשיר שלך.

 צעד מס'  -1ביצוע הגדרות הרשת במכשיר שלך

 סוגי מנהלי התקן מדפסת
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עליך לחבר את המכשיר שלך לרשת באמצעות כבל
אתרנט או באמצעות חיבור רשת אלחוטי (בדגם
 )MB471wולאחר מכן להגדיר את כתובת ה IP-של
המכשיר ונתוני רשת אחרים באמצעות לוח

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

ההפעלה .ניתן לקבוע את כתובת ה IP-ידנית או
אוטומטית.
אם לא קיים שרת  DHCPאו  BOOTPברשת ,יהיה
עליך להגדיר את כתובת ה IP-על המחשב או על
המכשיר.
אם מנהל הרשת או ספק האינטרנט שלך הגדיר
כתובת  IPמסוימת למחשב ולמכשיר שלך ,יש
להגדיר כתובת זו ידנית.



 .3יש לחבר קצה אחד של כבל האתרנט לשקע
הרשת שבגב המכשיר.

כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש לבקש ממנהל
הרשת או מספק האינטרנט שלך את הכתובת בה יש
להשתמש .אם כתובת ה IP-מוגדרת בצורה שגויה ,הרשת
עלולה ליפול או שהגישה לאינטרנט עלולה להיחסם.



יש לאמת שגרסת ה IP-של המכשיר תואמת את זו של
המחשב שלך.



יש לקבוע את הגדרות ה ]TCP/IP[-ל( .]Enable[-הגדרת
היצרן היא [.)]Enable



כאשר מגדירים רשת קטנה שכוללת רק את המכשיר
והמחשב שלך ,יש לקבוע את כתובת ה IP-כמצוין להלן
(בהתאם ל.)RFC1918-
למחשב:
כתובת :IP

 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לרכזת.

192.168.0.1~254

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

לא בשימוש

שרת :DNS

לא בשימוש

הגדרת כתובת :IP

ידנית

כתובת :IPv4

192.168.0.1~254

למכשיר:

(יש לבחור ערך שונה מזה של
המחשב)



מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

0.0.0.0

גודל רשת:

קטנה

 .5יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת להדליק את המכשיר.

על מנת להגדיר [( ]Network Scaleגודל רשת) ,יש ללחוץ
על מקש < >SETTINGולאחר מכן לבחור [ Admin
> ]Network Setup[ > ]Network Menu[ > ]Setup
[.]Network Scale

חיבור לרשת קווית:
 .1יש להכין את כבל האתרנט ואת הרכזת.
יש להכין את כבל האתרנט (סיווג  ,5זוג מפותל ,ישר) ואת
הרכזת בנפרד.
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 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור []WPS-PBC
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

חיבור באמצעות חיבור רשת אלחוטי
(בדגם )MB471w
 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ ]Yesולאחר

יש להשתמש בפונקצית ( WPSמתג לחיצה) לקבוע
את הרשת האלחוטית .לפרטים לגבי שיטות
נוספות לקביעת הרשת האלחוטית ,יש לעיין
במדריך השימוש (בסיסי) > "חיבור רשת".

מכן יש ללחוץ

.

 .1יש להתחבר כמנהל מערכת.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Menuולאחר מכן על .


לאחר בחירה ב ]Yes[-במסך האישור ,יש להתחיל את
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית .לחלופין ,אם
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית מאותחל מראש,
יש להתחיל את כפתור הלחיצה  WPSעבור ציוד זה.



אם הבחירה הייתה [ ,]Noהמסך יחזור להיות זה שהופיע
בצעד .6

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network

 .8אם בצעד  7נבחר [ ,]Yesעל המסך יוצג

 ]Setupולאחר מכן על .

[.]Running pushbutton method...

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Wireless
 ]Settingולאחר מכן על .



לא ניתן לבצע פעולות של לוח ההפעלה בעת ביצוע
.WPS



כאשר תוצג הודעת [successful

,]Connection

הציוד מחובר לרשת נתונים אלחוטית.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Set
) ]automatically (WPSולאחר מכן על .


אם תוצג הודעת [ ,]Timeoutישנה אפשרות שלא
היה ניתן למצוע את הנקודה החמה האלחוטית של
יעד החיבור במסגרת מגבלת הזמן .יש לבחור
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[ ]Yesשוב בצעד  7תוך  2שניות לאחר אתחול
כפתור הלחיצה  WPSלנקודה חמה אלחוטית.


אם תוצג הודעת [ ,]Overlapכפתור הלחיצה WPS
מבוצע בשתי נקודות חמות אלחוטיות או יותר .יש
לחכות זמן מה ולנסות שוב.

הגדרת כתובת ה:IP-
 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ב.

ההפעלה.

ג.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Settingולאחר מכן ללחוץ .
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

.
 .5כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש
לוודא ש ]Manual[-נבחר ולאחר מכן יש ללחוץ
.

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.
סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

א.

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על
מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר מכן
יש ללחוץ

אם כתובת ה IP-מושגת באופן אוטומטי ,יש לבחור  על מנת

.

לבחור [ ]Autoולאחר מכן ללחוץ על

 .לאחר מכן יש

להמשיך לצעד מספר .10

 .6יש להזין את כתובת ה IP-באמצעות לוח
המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש
< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .7יש להזין את מסכת תת-הרשת באמצעות לוח
המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ
על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .
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.

 .8יש להזין את כתובת ברירת המחדל של מחשב
השער באמצעות לוח המקשים המספרי ולאחר
מכן יש ללחוץ

 .1יש לוודא שהמכשיר והמחשב מופעלים
ומחוברים ולאחר מכן יש להכניס את הDVD-
" "Software DVD-ROMלתוך המחשב.

.

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .2יש להריץ את [ ]Run Setup.exeלאחר ש-

 .9במידת הצורך ,יש להזין את שרת ה DNS-ואת

[ ]AutoPlayיוצג.

שרת ה.WINS-

אם תיבת דו-שיח [ ]User Account Controlתופיע ,יש

אם אין צורך לחבר את שרת  DNSאו  WINSלרשת ,יש
ללחוץ על מקש
ההגדרה הסתיים.

ללחוץ על [.]Yes

עד שהודעה תצוץ ותודיע שהליך

 .3יש לבחור את השפה ולאחר מכן ללחוץ [.]Next

.4

 .10כאשר מוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש ללחוץ
על  על מנת להשלים את ההגדרה.

יש לבחור את ההתקן של המכשיר שלך ולאחר
מכן ללחוץ [.]Next

 .11כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes
ולאחר מכן ללחוץ על כפתור


.

מומלץ להדפיס את המידע אודות הרשת על
מנת לבדוק שכתובת ה IP-ושאר המידע אודות

 .5יש לקרוא את הסכם הרישיון ולאחר מכן

הרשת מוגדר כראוי.

להקליק על [.]I Agree

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח

 .6יש לקרוא את " Environmental advice for

ההפעלה.

 "Usersולאחר מכן ללחוץ [.]Next

 .2יש לוודא שפריט [ ]Reportsנבחר ולאחר מכן
יש ללחוץ

.

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור []System
ולאחר מכן יש ללחוץ

 .7יש לוודא ש ]Scanner driver[-ו]ActKey[-

.

נבחרו ולאחר מכן יש להקליק על כפתור ה-

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Informationולאחר מכן יש ללחוץ

.Install

.

 .5כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes
ולאחר מכן ללחוץ על כפתור



.

[ ]ActKeyייבחרו.

המידע אודות הרשת הודפס.

 צעד  - 2התקנת מנהל התקן המדפסת


כברירת מחדל ]Scanner driver[ ,]PCL driver[ ,ו-

על מנת לבצע הליך זה ,יש להיות מחובר כמנהל מערכת.
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 .8אם מופיעה תיבת דו-שיח [ Windows

.9



אם אחרי הקלקה על [ ]Restart searchהמכשיר אינו

 ,]Securityיש להקליק על [ Install this driver

מופיע ,יש לבחור [ ]Printer name/ IP Addressולהזין

.]software anyway

את כתובת ה IP -שהוקצתה למכשיר ולאחר מכן להקליק
על [.]Next

יש להקליק [.]Network

 .11אם מופיעה תיבת דו-שיח [ Windows

חיפוש ההתקן יחל.

 ,]Securityיש להקליק על [ Install this driver
.]software anyway
 .12יש להקליק על כפתור [.]Exit



אם המכשיר מזוהה ,הוא יותקן באופן
אוטומטי .יש להמשיך לצעד מס' .11



אם המכשיר לא יזוהה ,מסך [ Review
 ]your installation settingsיופיע .יש
לגשת לצעד .10

 .13יש להוציא את הSoftware DVD-" DVD-

 .10יש להקליק על [ ]Restart searchעל מנת

 "ROMמתוך המחשב.

להתחיל את חיפוש התקנים מחדש.

ההתקנה הושלמה.



יש להדפיס דף בדיקה על מנת לוודא שמנהל
התקן המדפסת הותקן בהצלחה במחשב.

.1

יש להקליק על [Devices and [ > ]Start
.]Printers

.2

יש ללחוץ לחיצה כפולה על צלמית OKI
 MB491ולבחור מהתפריט הנגלל [ Printer
 >( ]propertiesמדפסת מבוקשת אם התקנת
מספר מדפסות).

לאחר שהמכשיר יוצג ,יש לבחור אותו ולהקליק על [.]Next
.3

בלשונית [ ,]Generalיש להקליק [ Print Test
.]Page
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 .6יש להריץ את [ ]Run Setup.exeלאחר ש-

 חיבור USB

[ ]AutoPlayיוצג.

על מנת לחבר כבל  USBולהתקין מנהל התקן

אם תיבת דו-שיח [ ]User Account Controlתופיע ,יש

מדפסת במחשב שלך ,יש לבצע את ההליך הבא.

ללחוץ על [.]Yes

 .7יש לבחור את השפה ולאחר מכן ללחוץ [.]Next


יש להיות מוגדר כמנהל מערכת על מנת לבצע הליך זה.



אם מנהל התקן המדפסת מותקן כבר במחשב שלך ,ניתן
לדלג על הליך זה.

.8

יש לבחור את ההתקן של המכשיר שלך ולאחר
מכן ללחוץ [.]Next

 .1יש להכין את כבל ה.USB-
כבל  USBאינו מסופק עם המכשיר .יש להשתמש בכבל בתקן
.2.0

 .9יש לקרוא את הסכם הרישיון ולאחר מכן


להקליק על [.]I Agree

יש להשתמש בכבל  USBמהיר בתקן  2.0להשגת חיבור
 USBמהיר.

 .10יש לקרוא את " Environmental advice for

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

 "Usersולאחר מכן ללחוץ [.]Next

 .11יש לסמן את תיבת הסימון של המדפסת
שברצונך להתקין ולהקליק על כפתור ההתקנה
המרוכזת.

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל ה USB-לשקע ה-
 USBשבגב המכשיר.



כברירת מחדל ]Scanner driver[ ,]PCL driver[ ,ו-
[ ]ActKeyייבחרו.

 .4יש להדליק את המכשיר.
 .5יש להכניס את הSoftware DVD-" DVD-
 "ROMלתוך המחשב.
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 .12אם מופיעה תיבת דו-שיח [ Windows
 ,]Securityיש להקליק על [ Install this driver



יש להדפיס דף בדיקה על מנת לוודא שמנהל
התקן המדפסת הותקן בהצלחה במחשב.

.1

יש להקליק על [Devices and [ > ]Start

.]software anyway
 .13כאשר מוצגת הנחייה לחבר את המכשיר
למחשב ולהדליקה ,יש לחבר את קצהו השני

.]Printers

של כבל ה USB-לממשק ה USB-של המחשב

.2

ולהחזיק את כפתור ההפעלה של המכשיר
לחוץ במשך של כשנייה אחת עד להדלקתו.

יש ללחוץ לחיצה כפולה על צלמית OKI
 MB491ולבחור מהתפריט הנגלל [ Printer
 >( ]propertiesמדפסת מבוקשת אם התקנת
מספר מדפסות).

.3

בלשונית [ ,]Generalיש להקליק [ Print Test
.]Page



אין לחבר את כבל ה USB-לשקע הרשת .הדבר עשוי
לגרום לנזק למכשיר.

 .14יש להקליק על [.]Exit
 .14יש להוציא את הSoftware DVD-" DVD-
 "ROMמתוך המחשב.
ההתקנה הושלמה.
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תחת Mac OS X



 סקירה

מדפסת תחת ."Mac OS X

 שיטות חיבור

 צעד  - 1ביצוע הגדרות רשת במכשיר שלך

באפשרות לבחור אחת מתוך שיטות החיבור
הבאות:


"חיבור לרשת" עמוד 107



"חיבור  "USBעמוד 114

עליך לחבר את המכשיר שלך לרשת באמצעות כבל
אתרנט או באמצעות חיבור רשת אלחוטי (בדגם
 )MB471wולאחר מכן להגדיר את כתובת ה IP-של
המכשיר ונתוני רשת אחרים באמצעות לוח
ההפעלה .ניתן לקבוע את כתובת ה IP-ידנית או

 דרישות מוצר

אוטומטית.

המכשיר תומך ב Mac OS X 10.4-עד .10.7

אם לא קיים שרת  DHCPאו  BOOTPברשת ,יהיה

 סוגי מנהלי התקן מדפסת

עליך להגדיר את כתובת ה IP-על המחשב או על

סוגי מנהלי התקן מדפסת שניתן להתקין הם:
סוג

המכשיר.

תיאור

PS

מנהל התקן  PSתומך גם בפרוטוקול .EtherTalk
לפרטים נוספים יש לעיין במדריך השימוש (בסיסי) > ".1
הגדרות" > "חיבור למחשב" > "התקנת מנהל התקן

אם מנהל הרשת או ספק האינטרנט שלך הגדיר

מנהל התקן מדפסת  PSמתאים להדפסת

כתובת  IPמסוימת למחשב ולמכשיר שלך ,יש

מסמכים שכוללים גופני  PostScriptונתוני

להגדיר כתובת זו ידנית.

.EPS
הוא מתאים גם להדפסה רגילה.


מנהל התקן מדפסת  PCLמתאים להדפסת

PCL

כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש לבקש ממנהל
הרשת או מספק האינטרנט שלך את הכתובת בה יש

מסמכים עסקיים.

להשתמש .אם כתובת ה IP-מוגדרת בצורה שגויה ,הרשת
עלולה ליפול או שהגישה לאינטרנט עלולה להיחסם.




יש לאמת שגרסת ה IP-של המכשיר תואמת את זו של
המחשב שלך.

התיאור עשוי להשתנות בהתאם לגרסת מנהל התקן
המדפסת או לגרסת מערכת ההפעלה.



יש לקבוע את הגדרות ה ]TCP/IP[-ל( .]Enable[-הגדרת
היצרן היא [.)]Enable

 חיבור רשת
על מנת להתקין מנהל התקן מדפסת במחשב שלך
דרך חיבור רשת ,יש לפעול בהתאם לשלושת
הצעדים הבאים:






והמחשב שלך ,יש לקבוע את כתובת ה IP-כמצוין להלן
(בהתאם ל.)RFC1918-
למחשב:

"צעד  - 1ביצוע הגדרות רשת במכשיר
שלך" עמוד 107
"צעד  - 2נטרול מצב השינה במכשיר"
עמוד 111
"צעד  - 3התקנת מנהל התקן מדפסת"
עמוד 111

כתובת :IP





לחיבור רשת ,אם כתובת ה IP-מוגדרת כבר במכשיר שלך,



ניתן לדלג על צעד מס' .1
אם מנהל התקן המדפסת מותקן כבר במכשיר שלך ,ניתן
לדלג על צעד מס' .2

192.168.0.1~254

מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

לא בשימוש

שרת :DNS

לא בשימוש

למכשיר:

ההליך הבא משתמש ב Bonjour-כפרוטוקול רשת.
יש לבצע את הגדרות הרשת במחשב לפני ביצוע הליך זה.

כאשר מגדירים רשת קטנה שכוללת רק את המכשיר

הגדרת כתובת :IP

ידנית

כתובת :IPv4

192.168.0.1~254
(יש לבחור ערך שונה מזה של
המחשב)



מסכת תת-רשת:

255.255.255.0

מחשב שער ברירת מחדל:

0.0.0.0

גודל רשת:

קטנה

על מנת להגדיר [( ]Network Scaleגודל רשת) ,יש ללחוץ
על מקש < >SETTINGולאחר מכן לבחור [ Admin
> ]Network Setup[ > ]Network Menu[ > ]Setup
[.]Network Scale
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 חיבור לרשת קווית:
 .1יש להכין את כבל האתרנט ואת הרכזת.
יש להכין את כבל האתרנט (סיווג  ,5זוג מפותל ,ישר) ואת
הרכזת בנפרד.

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

חיבור באמצעות חיבור רשת אלחוטי
(בדגם )MB471w
יש להשתמש בפונקצית ( WPSמתג לחיצה) לקבוע
את הרשת האלחוטית .לפרטים לגבי שיטות
נוספות לקביעת הרשת האלחוטית ,יש לעיין
במדריך השימוש (בסיסי) > "חיבור רשת".
 .1יש להתחבר כמנהל מערכת.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל האתרנט לשקע
הרשת שבגב המכשיר.

 ]Menuולאחר מכן על .

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Setupולאחר מכן על .
 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לרכזת.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Wireless
 ]Settingולאחר מכן על .

 .5יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת להדליק את המכשיר.
 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Set
) ]automatically (WPSולאחר מכן על .
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[ ]Yesשוב בצעד  7תוך  2שניות לאחר אתחול
כפתור הלחיצה  WPSלנקודה חמה אלחוטית.


אם תוצג הודעת [ ,]Overlapכפתור הלחיצה WPS
מבוצע בשתי נקודות חמות אלחוטיות או יותר .יש
לחכות זמן מה ולנסות שוב.

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור []WPS-PBC
ולאחר מכן יש ללחוץ

הגדרת כתובת ה:IP-

.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ ]Yesולאחר
מכן יש ללחוץ

.
 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Easy
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ



.

לאחר בחירה ב ]Yes[-במסך האישור ,יש להתחיל את
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית .לחלופין ,אם
כפתור ה WPS-לנקודה חמה אלחוטית מאותחל מראש,

 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.

יש להתחיל את כפתור הלחיצה  WPSעבור ציוד זה.


סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

אם הבחירה הייתה [ ,]Noהמסך יחזור להיות זה שהופיע

א.

בצעד .6

מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר מכן

 .8אם בצעד  7נבחר [ ,]Yesעל המסך יוצג

יש ללחוץ

[.]Running pushbutton method...



.

לא ניתן לבצע פעולות של לוח ההפעלה בעת ביצוע
.WPS



יש ללחוץ על מקשי  , , או  על

כאשר תוצג הודעת [successful

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

,]Connection

הציוד מחובר לרשת נתונים אלחוטית.

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את
הערך הנכון.



אם תוצג הודעת [ ,]Timeoutישנה אפשרות שלא
היה ניתן למצוע את הנקודה החמה האלחוטית של
יעד החיבור במסגרת מגבלת הזמן .יש לבחור
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 .7יש להזין את מסכת תת-הרשת באמצעות לוח
.

המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ
על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

 .8יש להזין את כתובת ברירת המחדל של מחשב
השער באמצעות לוח המקשים המספרי ולאחר
.

מכן יש ללחוץ

על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

ב.
ג.

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

 .9במידת הצורך ,יש להזין את שרת ה DNS-ואת
שרת ה.WINS-
אם אין צורך לחבר את שרת  DNSאו  WINSלרשת ,יש

.

ללחוץ על מקש
ההגדרה הסתיים.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network

עד שהודעה תצוץ ותודיע שהליך

 .10כאשר מוצג מסך תפריט ההגדרות ,יש ללחוץ
על  על מנת להשלים את ההגדרה.

 ]Settingולאחר מכן ללחוץ .

 .5כאשר מגדירים כתובת  IPבאופן ידני ,יש

 .11כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes

לוודא ש ]Manual[-נבחר ולאחר מכן יש ללחוץ

ולאחר מכן ללחוץ על כפתור

.


.

מומלץ להדפיס את המידע אודות הרשת על
מנת לבדוק שכתובת ה IP-ושאר המידע אודות
הרשת מוגדר כראוי.

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח
ההפעלה.

אם כתובת ה IP-מושגת באופן אוטומטי ,יש לבחור  על מנת
לבחור [ ]Autoולאחר מכן ללחוץ על

 .לאחר מכן יש

להמשיך לצעד מספר .10

 .6יש להזין את כתובת ה IP-באמצעות לוח
המקשים המספרי ולאחר מכן יש ללחוץ

.
 .2יש לוודא שפריט [ ]Reportsנבחר ולאחר מכן
יש ללחוץ

.

 .3יש ללחוץ על  על מנת לבחור []System
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Network
 ]Informationולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .5כאשר מופיעה שאלה אישור ,יש לבחור []Yes
על מנת להתקדם לתיבה הבאה ,יש ללחוץ על מקש .

ולאחר מכן ללחוץ על כפתור
המידע אודות הרשת הודפס.
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.

ג.

 צעד  - 2נטרול מצב השינה במכשיר

עתה יש להקיש  ו -על מנת לבחור
[ ]Enterולאחר מכן יש ללחוץ

כאשר מבצעים חיבור לרשת באמצעות ,Bonjour
חובה לנטרל את מצב השינה במכשיר.

.

 .4יש ללחוץ על  על מנת לבחור []User Install

 .1יש ללחוץ על מקש < >SETTINGבלוח

ולאחר מכן יש ללחוץ

ההפעלה.

.

 .5יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Power
 ]Saveולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .6יש ללחוץ על  על מנת לבחור []Sleep
ולאחר מכן יש ללחוץ

.

 .7יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ ]OFFולאחר
.
מכן יש ללחוץ
 .8יש ללחוץ על  עד שראש המסך יוצג.

 .2יש ללחוץ על  על מנת לבחור [ Admin
 ]Setupולאחר מכן יש ללחוץ

 צעד  - 3התקנת מנהל התקן מדפסת

.



תחת  Mac OS X 10.5עד 10.7

 .1יש לוודא שהמחשב והמכשיר שלך מופעלים
ומחוברים לרשת.
 .2יש להזין את התקליטור "Software DVD-
 .3יש להזין את סיסמת מנהל המערכת.

 "ROMלמחשב.

סיסמת ברירת המחדל של היצרן היא "."aaaaaa

א.

 .3יש ללחוץ לחיצה כפולה על צלמית []OKI

יש ללחוץ על מקשי  , , או  על

בשולחן העבודה.

מנת לבחור את התו המבוקש ולאחר מכן
יש ללחוץ

 .4יש ללחוץ לחיצה כפולה על תיקיית []Drivers

.

> תיקיית [ ]PSאו [Installer for [ > ]PCL
.]MacOSX
להשלמת ההתקנה ,יש לפעול לפי להנחיות שעל המסך.

 .5מתפריט  ,Appleיש לבחור [ System
.]Preferences
 .6יש להקליק [( ]Print & Scanתחת Mac OS X
 10.5ו ,10.6-יוצג [.)]Print & Fax

 התו הנבחר יופיע כ *-בטקסט שיוזן.
 אם הזנת ערך שגוי ,יש ללחוץ על מקש

 .7יש להקליק [ ]+ולבחור [ Add Other Printer

< >CLEARולאחר מכן יש להזין את

 ]or Scannerבתפריט שיצוץ.

הערך הנכון.

ב.

תחת  Mac OS X 10.5ו ,10.6-יש להקליק [.]+

יש לחזור על שלב א' עד להזנה של כל
התווים הנדרשים.
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 .13יש לסגור את [( ]Print & Scanתחת Mac OS

 .8יש להקליק [.]Default

 X 10.5ו.)]Print & Fax[ ,10.6-
 .14יש להוציא את התקליטור "Software DVD-
 "ROMמהכונן במחשב.
ההתקנה הושלמה.



יש להדפיס דף בדיקה על מנת לוודא שמנהל
התקן המדפסת הותקן בהצלחה במחשב.

 .1מתפריט [ ,]Goיש לבחור [> ]Applications
[.]TextEdit

 .9יש לבחור את שמו של המכשיר שלך שה-
[ ]Kindשלו הוא [ ]Bonjourולאחר מכן יש

 .2יש לבחור [ ]Printמתוך תפריט [.]File

לבדוק ש ]OKI MB491(PS)[-או [ OKI

 .3יש לבחור את שם המכשיר מ.]Printer[-

) ]MB491(PCLמוצגת ב.]Print Using[-

 .4יש להקליק [.]Print

שם המכשיר שלך מוצג "( "OKI-MB491-שש הספרות
האחרונות של כתובת ה.)MAC-



תחת  Mac OS X 10.4.0עד 10.4.11



ההליך הבא משתמש ב Mac OS X 10.4.11-כדוגמה.
התיאור עשוי להשתנות לפי למערכת ההפעלה.

 .1יש לוודא שהמחשב והמכשיר שלך מופעלים
ומחוברים לרשת.
 .2מתפריט  ,Appleיש לבחור [ System
.]Preferences
 .10יש להקליק [.]Add

 .3יש לבחור [.]Network

 .11אם מופיע חלון [ ,]Installable Optionsיש

 .4יש לבחור []Network Port Configurations
מתוך [ ]Showולאחר מכן יש לוודא שBuilt-[-

להקליק [.]Continue

 ]in Ethernetנבחר.

 .12יש לבדוק שהמכשיר שלך מוצג ב]Printers[-
וש ]OKI MB491(PS)[-או [ OKI
) ]MB491(PCLמוצגת ב.]Kind[-

 .5יש לסגור [.]Network


 .6יש להזין את התקליטור "Software DVD-

אם  ]OKI MB491(PS)[-או [) ]OKI MB491(PCLאינן

 "ROMלמחשב.

מוצגות בצורה תקינה ב ,]Kind[-יש להקליק [ ]-על מנת
להסיר את המכשיר מ ]Printers[-ולאחר מכן לבצע מחדש
את צעדים  8עד  12של ההליך.
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 .15יש להוציא את התקליטור "Software DVD-

 .7יש ללחוץ לחיצה כפולה על צלמית []OKI
בשולחן העבודה.

 "ROMמהכונן במחשב.
ההתקנה הושלמה.

 .8יש ללחוץ לחיצה כפולה על תיקיית [> ]Driver


תיקיית [ ]PSאו [Installer for [ > ]PCL
.]MacOSX

יש להדפיס דף בדיקה על מנת לוודא שמנהל
התקן המדפסת הותקן בהצלחה במחשב.

 .1מתפריט [ ,]Goיש לבחור [> ]Applications

להשלמת ההתקנה ,יש לפעול לפי להנחיות שעל המסך.

[.]TextEdit

 .9מתפריט [ ,]Goיש לבחור [ ]Utilitiesולאחר
מכן ללחוץ לחיצה כפולה על [ Printer Setup

 .2יש לבחור [ ]Printמתוך תפריט [.]Page setup

.]Utility

 .3יש לבחור את שם המכשיר שלך מFormat [-
.]for



אם [ ]Printer Setup Utilityכבר פעיל ,יש
לסגור אותו פעם אחת ולפתוח אותו
מחדש.

 .4יש לבדוק ש ]OKI MB491(PS)[-או [ OKI
) ]MB491(PCLמוצג כראוי ב.]Format for[-

 .10יש להקליק [.]Add

 .5יש להקליק [.]OK

 .11יש לבחור את שם המכשיר שלך שה-

 .6יש לבחור [ ]Printמתוך תפריט [.]File

[ ]Connectionשלו הוא [ ]Bonjourולאחר מכן

 .7יש לבחור את שם המכשיר מ.]Printer[-

יש לבדוק ש ]OKI MB491(PS)[-או [ OKI

 .8יש להקליק [.]Print

) ]MB491(PCLמוצג ב.]Print Using[-
שם המכשיר שלך מוצג "( "OKI-MB491-שש הספרות
האחרונות של כתובת ה.)MAC-

 .12יש להקליק [.]Add
 .13אם מופיע חלון [ ,]Installable Optionsיש
להקליק [.]Continue
 .14יש לבדוק ששם המכשיר שלך מוצג בPrinter [-
 ]Listולאחר מכן לסגור את החלון.
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 חיבור USB
יש לפעול לפי ההליך להלן על מנת לחבר כבל
 USBולהתקין מנהל התקן מדפסת במחשב שלך.
 תחת  Mac OS X 10.5עד 10.7



יש לנטרל את תוכנת האנטי וירוס לפני ביצוע הליך זה.

 .1יש להכין את כבל ה.USB-
כבל  USBאינו מסופק עם המכשיר .יש להשתמש בכבל בתקן

אין לחבר את כבל ה USB-לשקע הרשת .הדבר עשוי לגרום

.2.0

לנזק למכשיר.

 .5יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת להדליק את המכשיר.



יש להשתמש בכבל  USBמהיר בתקן  2.0להשגת חיבור
 USBמהיר.

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

 .6יש להזין את התקליטור "Software DVD-
 "ROMלמחשב.
 .7יש ללחוץ לחיצה כפולה על צלמית []OKI
בשולחן העבודה.
 .8יש ללחוץ לחיצה כפולה על תיקיית []Drivers
 .3יש לחבר קצה אחד של כבל ה USB-לשקע ה-

> תיקיית [ ]PSאו [Installer for [ > ]PCL

 USBשבגב המכשיר.

.]MacOSX
להשלמת ההתקנה ,יש לפעול לפי להנחיות שעל המסך.

 .9מתפריט  ,Appleיש לבחור [ System
.]Preferences
 .10יש להקליק [( ]Print & Scanתחת Mac OS X
 10.5ו ,10.6-יוצג [.)]Print & Fax
 .11יש להקליק [ ]+ולבחור [ Add Other Printer

 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לשקע ה-

 ]or Scannerבתפריט שיצוץ.

 USBשל המחשב.

תחת  Mac OS X 10.5ו ,10.6-יש להקליק [.]+
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 .15יש לסגור את [( ]Print & Scanתחת Mac OS
 X 10.5ו.)]Print & Fax[ ,10.6-
 .16יש להוציא את התקליטור "Software DVD-
 "ROMמהכונן במחשב.
ההתקנה הושלמה.



יש להדפיס דף בדיקה על מנת לוודא שמנהל
התקן המדפסת הותקן בהצלחה במחשב.

 .1מתפריט [ ,]Goיש לבחור [> ]Applications


[.]TextEdit

אם המכשיר כבר מופיע ב ,]Printers[-יש לבחור את
המכשיר שלך ,להקליק על [ ]-להסירו ולאחר מכן ,להקליק
[.]+

 .2יש לבחור [ ]Printמתוך תפריט [.]File
 .3יש לבחור את שם המכשיר מ.]Printer[-

 .12יש לבחור את שמו של המכשיר שלך שה-
[ ]Kindשלו הוא [ ]USBולאחר מכן יש לבדוק

 .4יש להקליק [.]Print

ש ]OKI MB491(PS)[-או [ OKI
) ]MB491(PCLמוצגת ב.]Print Using[-



תחת  Mac OS X 10.4.0עד 10.4.11



ההליך הבא משתמש ב Mac OS X 10.4.11-כדוגמה.
התיאור עשוי להשתנות לפי למערכת ההפעלה.

 .1יש להכין את כבל ה.USB-
כבל  USBאינו מסופק עם המכשיר .יש להשתמש בכבל בתקן
.2.0

 .13יש להקליק [.]Add


 .14יש לבדוק שהמכשיר שלך מוצג ב]Printers[-

 USBמהיר.

וש ]OKI MB491(PS)[-או [ OKI

 .2יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת לכבות את המכשיר.

) ]MB491(PCLמוצגת ב.]Kind[-



יש להשתמש בכבל  USBמהיר בתקן  2.0להשגת חיבור

אם  ]OKI MB491(PS)[-או [) ]OKI MB491(PCLאינן

 .3יש לחבר קצה אחד של כבל ה USB-לשקע ה-

מוצגות בצורה תקינה ב ,]Kind[-יש להקליק [ ]-על מנת

 USBשבגב המכשיר.

להסיר את המכשיר מ ]Printers[-ולאחר מכן לבצע מחדש
את צעדים  8עד  12של ההליך.
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אם [ ]Printer Setup Utilityכבר פעיל ,יש
לסגור אותו פעם אחת ולפתוח אותו
מחדש.

 .10יש להקליק [.]Add

 .4יש לחבר את קצהו השני של הכבל לשקע ה-
 USBשל המחשב.
אם תיבת דו-שיח [ ]You have no printers availableתופיע,
יש להקליק [.]Add



אם שם המכשיר שלך שה ]connection[-שלו הוא []USB
מוצג כבר ,יש לבחור אותו ולהקליק [ ]Deleteולאחר מכן
להקליק [.]Add

 .11יש לבחור את שם המכשיר שלך שה-
אין לחבר את כבל ה USB-לשקע הרשת .הדבר עשוי לגרום

[ ]Connectionשלו הוא [ ]USBולאחר מכן יש

לנזק למכשיר.

לבדוק ש ]OKI MB491(PS)[-או [ OKI

 .5יש להחזיק את מתג ההפעלה לחוץ למשך של
כשנייה אחת על מנת להדליק את המכשיר.

) ]MB491(PCLמוצג ב.]Print Using[-

 .6יש להזין את התקליטור "Software DVD-

 .12יש להקליק [.]Add

 "ROMלמחשב.

 .13יש לבדוק ששם המכשיר שלך מוצג בPrinter [-

 .7יש ללחוץ לחיצה כפולה על צלמית []OKI

 ]Listולאחר מכן לסגור את החלון.

בשולחן העבודה.
 .8יש ללחוץ לחיצה כפולה על תיקיית []Drivers
> תיקיית [ ]PSאו [Installer for [ > ]PCL
.]MacOSX
להשלמת ההתקנה ,יש לפעול לפי להנחיות שעל המסך.

 .14יש להוציא את התקליטור "Software DVD-

 .9מתפריט [ ,]Goיש לבחור [ ]Utilitiesולאחר

 "ROMמהכונן במחשב.

מכן ללחוץ לחיצה כפולה על [ Printer Setup

ההתקנה הושלמה.

.]Utility
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יש להדפיס דף בדיקה על מנת לוודא שמנהל
התקן המדפסת הותקן בהצלחה במחשב.

 .1מתפריט [ ,]Goיש לבחור [> ]Applications
[.]TextEdit
 .2יש לבחור [ ]Printמתוך תפריט [.]Page setup
 .3יש לבחור את שם המכשיר שלך מFormat [-
.]for
 .4יש לבדוק ש ]OKI MB491(PS)[-או [ OKI

 .4יש להקליק [.]Preferences

) ]MB491(PCLמוצג כראוי ב.]Format for[-

 .5בלשונית [ ,]Setupיש לבחור את גודל הנייר

 .5יש להקליק [.]OK

מ.]Size[-

 .6יש לבחור [ ]Printמתוך תפריט [.]File
 .7יש לבחור את שם המכשיר מ.]Printer[-
 .8יש להקליק [.]Print

התחלת עבודת הדפסה
חלק זה מסביר כיצד להגדיר הגדרות הדפסה כגון
גודל נייר ,מקור הזנת נייר ומשקל מדיה וכן כיצד
להתחיל להדפיס בכל מנהל התקן מדפסת
שבשימושך.
יהיה עליך להתקין מנהל התקן מדפסת במחשב
לפני התחלת עבודת הדפסה.




 .6יש לבחור מגש נייר מתוך [.]Source

חלק זה משתמש ב NotePad-כדוגמה .פריטי התפריט
וההליך עשויים להשתנות בהתאם לאפליקציה ולגרסת
התקן הפקס שבשימושך.
לפרטים נוספים לגבי הגדרת פריטים במנהל התקן
המדפסת ,יש לעיין לעזרה של ההתקן.



אם בחרת [ ]Autoכמקור נייר ,המגש בו נמצא הנייר
המוגדר ייבחר ראשון אוטומטית .לפרטים נוספים לגבי
בחירת מגשים אוטומטית ,יש לעיין במדריך השימוש
(מתקדם) > "הדפסה" > "פעולות מועילות להדפסה
ממחשב" > "בחירת מגשים אוטומטית".

מנהל התקן מדפסת  PCL/ PCL XPSתחת
Windows

 .7יש לבחור את משקל המדיה מ.]Weight[-

 .1יש לפתוח את הקובץ שברצונך להדפיס.
 .2בתפריט [ ]Fileיש לבחור [.]Print
 .3יש לבחור את מנהל ההתקן  PCLאו PCL



לשימוש כללי ]Printer Setting[ ,יספיק למשקל נייר.
בבחירה ב ,]Printer Setting[-ההגדרה שנקבעה כמשקל

.XPS

נייר בלוח ההפעלה של המכשיר תחול.

 .8יש להקליק [.]OK
 .9יש להקליק [.]Print

מנהל התקן מדפסת  PSתחת Windows
 .1יש לפתוח את הקובץ שברצונך להדפיס.
 .2בתפריט [ ]Fileיש לבחור [ ]Printעל מנת
לפתוח תיבת דו-שיח הדפסה.
 .3יש לבחור את מנהל ההתקן .PS
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לשימוש כללי ]Printer Setting[ ,יספיק למשקל נייר .בבחירה
ב ,]Printer Setting[-ההגדרה שנקבעה כמשקל נייר בלוח
ההפעלה של המכשיר תחול.

 .10יש להקליק [.]OK
 .11יש להקליק [.]OK
 .12יש להקליק [.]Print

מנהל התקן מדפסת  PSתחת Mac OS X
 .1יש לפתוח את הקובץ שברצונך להדפיס.
 .2בתפריט [ ]Fileיש לבחור [ ]Printעל מנת

 .4יש להקליק [.]Preferences

לפתוח תיבת דו-שיח הדפסה.

 .5יש לבחור בלשונית [.]Paper/ Quality

 .3יש לבחור את מנהל ההתקן  PSמתוך

 .6יש לבחור מגש מ.]Paper Source[-

[.]Format For

 .4יש לבחור גודל נייר מ ]Paper Size[-ולאחר
מכן להקליק [.]OK
 .5יש לבחור [ ]Printמתפריט [.]File


כאשר בוחרים [Select

 .6יש לבחור [ ]Paper Feedמתפריט לוח

 ]Automaticallyלמקור נייר,

ההפעלה.

המגש בו נמצא הנייר המוגדר ייבחר ראשון אוטומטית.
לפרטים נוספים לגבי בחירת מגשים אוטומטית ,יש לעיין
במדריך השימוש (מתקדם) > "הדפסה" > "פעולות
מועילות להדפסה ממחשב" > "בחירת מגשים אוטומטית".

 .7יש להקליק [.]Advanced
 .8יש להקליק [ ]Paper Sizeולבחור את גודל
הנייר מהרשימה הנגללת.



אם תיבת הדו-שיח הדפסה מכילה רק שני תפריטים ואינה
כוללת את האפשרויות שציפית לראות ,יש ללחוץ על
כפתור [ ]Show Detailsתחת  ,Mac OS X 10.7או
להקליק על משולש החשיפה שליד תפריט [ ]Printerתחת
 Mac OS X 10.5ו.10.6-

 .7יש לבחור מגש נייר בלוח [.]Paper Feed


כאשר בוחרים [Select

 ]Autoלמקור נייר ,המגש בו

נמצא הנייר המוגדר ייבחר ראשון אוטומטית .לפרטים
נוספים לגבי בחירת מגשים אוטומטית ,יש לעיין במדריך
השימוש (מתקדם) > "הדפסה" > "פעולות מועילות
להדפסה ממחשב" > "בחירת מגשים אוטומטית".

 .9יש להקליק [ ]Media Typeולבחור את סוג
המדיה מהרשימה הנגללת.

 .8יש לבחור [ ]Printer Featuresמתפריט לוח
ההפעלה.
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 .9יש לבחור [ ]Insert Optionמתוך [ Feature
.]Sets

אם בחרת [ ]Autoכמקור נייר ,המגש בו נמצא הנייר המוגדר

 .10יש לבחור את סוג מדיה מתוך [.]Media Type

ייבחר ראשון אוטומטית .לפרטים נוספים לגבי בחירת מגשים
אוטומטית ,יש לעיין במדריך השימוש (מתקדם) > "הדפסה" >
"פעולות מועילות להדפסה ממחשב" > "בחירת מגשים
אוטומטית".

לשימוש כללי ]Printer Setting[ ,יספיק למשקל נייר .בבחירה
ב ,]Printer Setting[-ההגדרה שנקבעה כמשקל נייר בלוח

 .8יש לבחור את סוג מדיה מתוך [.]Media Type

ההפעלה של המכשיר תחול.

 .11יש להקליק [.]Print

מנהל התקן מדפסת  PCLתחת Mac OS X
 .1יש לפתוח את הקובץ שברצונך להדפיס.
 .2בתפריט [ ]Fileיש לבחור [ ]Printעל מנת
לפתוח תיבת דו-שיח הדפסה.
 .3יש לבחור את מנהל ההתקן  PCLמתוך
[.]Format For

לשימוש כללי ]Printer Setting[ ,יספיק למשקל נייר .בבחירה
ב ,]Printer Setting[-ההגדרה שנקבעה כמשקל נייר בלוח
ההפעלה של המכשיר תחול.

 .9יש להקליק [.]Print
 .4יש לבחור גודל נייר מ ]Paper Size[-ולאחר
מכן להקליק [.]OK
 .5יש לבחור [ ]Printמתפריט [.]File
 .6יש לבחור [ ]Setupמתפריט לוח ההפעלה.
אם תיבת הדו-שיח הדפסה מכילה רק שני תפריטים ואינה
כוללת את האפשרויות שציפית לראות ,יש ללחוץ על כפתור
[ ]Show Detailsתחת  ,Mac OS X 10.7או להקליק על משולש
החשיפה שליד תפריט [ ]Printerתחת  Mac OS X 10.5ו.10.6-

 .7יש לבחור מגש נייר מתוך [.]Paper Source
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