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Iekārtas instalācija

1

Izpakojiet iekārtu

4 tintes kasetes

Black (melna)
Yellow (dzeltena)
Cyan (zila)
Magenta (sarkana)

Instalācijas CD disks

BRĪDINĀJUMS
UZMANĪBU

Strāvas vads

Instrukcija latviešu
valodā

Telefona līnijas vads

Brīdinājumi norāda uz potenciāli bīstamu situāciju no kuras neizvairoties var
iestāties nāve vai iegūt nopietnus ievainojumus.
Brīdinājumi norāda uz potenciāli bīstamu situāciju no kuras neizvairoties var
iegūt nelielus vai vidējus ievainojumus.

Noņemiet aizsarglentas un aizsargplēvi, kas nosedz iekārtu un LCD
ekrānu.

Piezīme
Jums ir jāiegādājas piemērots USB vads vai tīkla vads\.
Tīkla vads Izmantojiet taisnceļa 5.kategorijas (vai augstāka līmeņa) daudzdzīslu kabeli priekš
10BASE-T vai 100BASE-TX Fast Ethernet Network.
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3

Ielieciet papīru
Skat. 2. nodaļu.

Pievienojiet strāvas
padeves un telefona
līnijas vadu.

SVARĪGI

SVARĪGI
Līnijai, pie kuras tiek pievienota iekārta,
jābūt iezemētai.
Pievienojiet telefona līnijas vadu. Vienu vada
galu pievienojiet iekārtas kontaktligzdai, kas
apzīmēta ar LINE, bet otru galu telefona
līnijas kontaktligzdai sienā.

Ja jūs izmantojat USB vadu, vēl nepievienojiet
to.
Pievienojiet strāvas padeves vadu.
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BRĪDINĀJUMS
Tā kā iekārta ir iezemēta caur strāvas padevi,
tad telefona līnijas pievienošanas laikā jūs
sevi varat pasargāt no potenciāli bīstamas
situācijas, kas var rasties saistībā ar elektrību,
ja iekārta tanī brīdī ir pievienota strāvai. Tieši
tāpat jārīkojas, ja vēlaties pārvietot iekārtu vispirms atvienojiet telefona vadu un tikai pēc
tam strāvas padeves vadu.

Pārliecinieties, ka aparāts ir ieslēgts.
LCD ekrānā parādīsies No Ink
Cartridge.
Atveriet tintes kasešu nodalījuma vāku (

1).

1

Noņemiet oranžo aizsargdaļu (1).

Piezīme

Ja vēlaties aparātam pievienot atsevišķu
telefonu, dariet to kā parādīts attēlā.

1
1

2
1 Papildus telefons
2 Ārējais telefons
Pārliecinieties, ka ārējā telefona vads nav
garāks par 3 metriem.

Piezīme

Neaizmetiet oranžo aizsargdaļu. Tā jums var
noderēt, ja vēlēsieties iekārtu transportēt.
Paceliet skenera vāku līdz tas noklikšķ un
nofiksējas atvērtā pozīcijā.

Piezīme

Ja uz tās pašas telefona līnijas ir ārējais auto
atbildētājs, pievienojiet to kā parādīts attēlā.

Oranžo aizsargdaļu noglabājiet tam
paredzētajā vietā iekārtas iekšpusē.

Ja jums ir ārējais auto atbildētājs, iestatiet
saņemšanas režīmu uz External TAD.
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Ielieciet tintes kasetes

BRĪDINĀJUMS

Ja tinte iekļūst jūsu acīs, izmazgājiet tās ar
ūdeni un, ja nepieciešams, konsultējieties ar
ārstu.

3

Paceliet skenera vāku, lai atbrīvotu aizslēgu
(1). Uzmanīgi pastumiet skenera atbalstu uz
leju (2) un aizveriet skenera vāku (3).
1

3
2

5

Izpakojiet tintes kasetes.
Pagrieziet zaļo sviru, kas atrodas uz
oranžā aizsargvāciņa (1), pulsteņa rādītāja
virzienā, tad noņemiet vāciņu (1).

1
1

SVARĪGI
Nekratiet tintes kasetes. Ja tinte nokļūst uz
Jūsu rokām vai drēbēm, nomazgājiet to ar
ziepēm.
Pārliecinieties, ka ievietojot tintes kasetes,
tās krāsa (2) saskan ar kasetes nodalījuma
ķepiņas krāsu (1).
Ievietojiet kaseti virzienā kāds norādīts uz
tās esošajā uzlīmē.
1
2

Pārbaudiet drukas
kvalitāti

Kad sagatavošanas process ir pabeigts, uz
LCD ekrāna parādīsies Set Paper and
Press Start.Spiediet Start.
Pārbaudiet visu četru krāsu bloku (1)
kvalitāti.
Ja visas līnijas ir pilnas un skaidri
redzamas, Yes, lai pabeigtu kvalitātes
pārbaudi un ejiet uz 6.soli.
Labi

Ja varat saskatīt īsas iztrūkstošas līnijas,
spiediet No, lai sekotu norādījumiem uz LCD
ekrāna.
Slikti
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Izvēlieties faksa
saņemšanas režīmu
Skat. 7. nodaļu.

Iestatiet datumu un laiku

Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai izvēlētos Initial
Setup. Spiediet Initial
.
Setup.
Spiediet Date&Time.

Uzmanīgi iestumiet tintes kaseti līdz tā
noklikšķ, tad aizveriet tintes kasešu
nodalījuma vāciņu.

Ar skārienjūtīgā ekrāna palīdzību ievadiet
pēdējos divus gada ciparus, tad spiediet OK.
Lai pavirzītu kursoru pa kreisi, spiediet
un ievadiet ciparu.
.

Piezīme

Aparāts sagatavos sistēmu darbam. Šis
process aizņems apmēram 4 minūtes.
Neizslēdziet aparātu.

(piemēram, 2012.gadam ievadiet 12)
To pašu atkārtojiet mēnesim / dienai / laikam
(24 stundu formātā).
Spiediet Stop/Exit.
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8

Ievadiet personisko
informāciju (Station ID)

Jūs varat saglabāt savu nosaukumu un faksa
numuru, kas tiks uzdrukāts uz jūsu nosūtītās
faksa lapas.
Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai izvēlētos Initial
Setup. Spiediet Initial
.
Setup.
Spiediet vai , lai izvēlētos Station ID.
Spiediet Station ID.
Uz skārienjūtīgā ekrāna ievadiet savu faksa
numuru (20 zīmes), tad spiediet OK .
Uz skārienjūtīgā ekrāna ievadiet savu
nosaukumu (20 zīmes), tad spiediet OK.

Piezīme

• Lai pārslēgtos starp burtiem, cipariem un

speciālām zīmēm, spiediet

.

• Ja vēlaties ievadīt burtu, kas atrodas uz tā

paša taustiņa kur iepriekšējais, spiediet , lai
pavirzītu kursoru pa labi.
• Ja burtu esat ievadījis nepareizi, spiediet
,
lai to izdzēstu un ievadiet pareizo burtu.

Spiediet Stop/Exit.

Piezīme
Ja jūs rakstot kļūdāties un vēlaties sākt no
jauna, spiediet Stop/Exit un sāciet ar 1. soli.

9
10

Faksa transmisijas
apstiprinājuma atskaite
Skat. 6. nodaļu.

Tone vai Pulse
savienojuma iestatīšana

Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai izvēlētos Initial
Setup. Spiediet Initial
.
Setup.
Spiediet vai , lai izvēlētos Tone/Pulse.
Spiediet Tone/Pulse.
Spiediet Pulse vai Tone.
Spiediet Stop/Exit.

Izvēlieties pieslēguma veidu
(USB vada, vadu tīkla vai bezvadu tīkla)
Windows®
MFL-Pro Suite instalācija
USB interfeisa lietotājiem
Windows ® XP Home/ XP
Professional/ Windows Vista ® /
Windows ® 7)
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Pirms instalācijas

Pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts un esat
„ielogojies” ar Administratora tiesībām.
SVARĪGI

• Vēl nepievienojiet USB vadu.
• Ja jums ir atvērtas kādas programmas,

aizveriet tās.
• Ekrānā redzamais var atšķirties atkarībā no
jūsu operētājsistēmas.

5

12

Ielieciet komplektācijā esošo CD disku savā
datorā. Ja parādās modeļa nosaukuma
ekrāns, izvēlieties jūsu iekārtu. Ja parādās
valodas izvēles ekrāns, izvēlieties valodu.

Piezīme
Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, ejiet
uz My computer (Computer), divreiz
uzklikšķiniet uz CD diska ikonas, tad dubult
klikšķis uz start.exe.
Parādīsies Top Menu ekrāns. Spiediet uz
Initial Installation.

Izvēlieties Install MFL-Pro Suite un spiediet
Yes. Sekojiet uz ekrāna esošajām norādēm.

Pievienojiet USB vadu USB ligzdai, kas
apzīmēta ar
simbolu. Ligzda atrodas
aparāta iekšpusē kā parādīts attēlā.
USB

Piezīme
Windows Vista un Windows 7, kad parādās
User Account Control ekrāns, spiediet Allow
vai Yes.
Izvēlieties Local Connection un spiediet
Next. Instalācija turpināsies.

Kad parādās šis ekrāns, ejiet uz nākamo soli.

Izvadiet USB vadu pa tam paredzēto
kanālu kā parādīts attēlā. Tad pievienojiet
vadu datoram.

SVARĪGI
Pārliecinieties, ka vads netraucē aizvērt
iekārtas vāku vai arī var parādīties kļūdas
paziņojums.
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Pievienojiet USB vadu

Paceliet skenera vāku līdz tas nostiprinās
atvērtā pozīcijā.

Paceliet skenera vāku (1), lai to atbrīvotu.
Nolaidiet skenera vāka atbalstu (2) un
nolaidiet skenera vāku (3).
1

3
2

Instalācija turpināsies automātiski. Viens pēc
otras parādīsies instalācijas ekrāni.

SVARĪGI
Instalācijas laikā neatceliet nevienu ekrānu.
Paies dažas sekundes kamēr parādīsies visi
ekrāni.

6

Piezīme
Windows Vista® un Windows ® 7 lietotājiem,
kad parādās Windows Security ekrāns,
ielieciet ķeksīti un spiediet Install, lai pabeigtu
instalāciju.
Kad parādās On-Line Registration ekrāns,
veiciet savu izvēli un sekojiet norādēm
ekrānā.
Ja nevēlaties savu iekārtu iestatīt kā
noklusēto (galveno) printeri, izņemiet ķeksi
pretī Set as Default Printer un spiediet Next.

14

Pabeidziet instalāciju

Spiediet Finish, lai „pārstartētu” datoru. Kad
dators ir „pārstartējies”, jums atkal ir
„jāielogojas” ar administratora tiesībām.

Macintosh
USB interfeisa lietotājiem
(Mac OS X 10.4.11, 10.5.x., 10.6.x)

11

Pirms instalācijas

Pārliecinieties, ka Macintosh ir ieslēgts un
esat „ielogojies” ar Administratora tiesībām.
SVARĪGI

Mac OS X 10.4.0 līdz 10.4.10 lietotājiem,
atjauniniet uz Mac OS X 10.4.11-10.6.x
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Pievienojiet USB vadu

SVARĪGI
• Nepievienojiet iekārtu klaviatūras USB

portam vai bezstrāvas USB koncentratoram
(hub).
• Pievienojiet iekārtu tieši jūsu Macintosh.

Piezīme

Paceliet skenera vāku līdz tas nostiprinās
atvērtā pozīcijā.

Ja programmatūras instalācijas laikā parādās
kļūdas paziņojums, aktivizējiet Installation
Diagnostics, kas atrodas Start/All Programs/
Brother/MFC-JXXX (kur MFC-JXXX ir jūsu
iekārtas nosaukums).
Atkarībā no jūsu drošības iestatījumiem,
iekārtas vai tās programmatūras lietošanas
laikā var parādīties Windows Security vai
antivīrusa programmas ekrāns. Ļaujiet turpināt.
Parādīsies sekojoši ekrāni.
• Kad parādās Check for Firmware
Updates, izvēlieties sev vēlamo firmware
atjauninājuma iestatījumu un spiediet OK.
• Kad aktivizējas Brother Product Research
& Support Program, sekojiet norādēm
ekrānā.

Piezīme
Lai varētu izpildīt 2.punktu, ir nepieciešams
interneta pieslēgums.

Instalācija ir pabeigta.
7

Pievienojiet USB vadu USB ligzdai, kas
apzīmēta ar
simbolu. Ligzda atrodas
aparāta iekšpusē kā parādīts attēlā.
USB

Izvadiet USB vadu pa tam paredzēto
kanālu kā parādīts attēlā. Tad pievienojiet
vadu Macintosh.

Izvēlieties Local Connection (USB) un spiediet
Next. Sekojiet norādēm ekrānā.

Programmatūras instalēšana prasīs dažas
sekundes. Pēc instalācijas, Brother
programmatūra meklēs Brother iekārtu.

SVARĪGI

Izvēlieties savu iekārtu un spiediet OK.

Pārliecinieties, ka vads netraucē aizvērt
iekārtas vāku vai arī var parādīties kļūdas
paziņojums.
Paceliet skenera vāku (1), lai to atbrīvotu.
Nolaidiet skenera vāka atbalstu (2) un
nolaidiet skenera vāku (3).
1

Kad parādās šis ekrāns, spiediet Next.
3

2
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MFL-Pro Suite instalācija

Ielieciet komplektācijā esošo CD disku savā
datorā.

MFL-Pro Suite instalācija ir pabeigta.

14

Lejuplādējiet un instalējiet
Presto! PageManager

Ar Presto! PageManager tiek uzinstalētas OCR
iespējas, kas izmantojot šo programmu palīdz
viegli skanēt, sadalīt un sakārtot attēlus un
dokumentus.
Lai varētu lejuplādēt Presto! PageManager,
Brother Support ekrānā spiediet Presto!
PageManager ikonu un sekojiet norādēm
ekrānā.

Lai sāktu instalāciju, divreiz uzklikšķiniet uz
Start Here OSX ikonas.

Instalācija ir pabeigta.

8

Windows®
Vadu tīkla interfeisa lietotājiem
(Windows® XP Home / XP
Professional / Windows Vista ® /
Windows ® 7)

11

Izvadiet tīkla vadu pa tam paredzēto
kanālu kā parādīts attēlā. Tad pievienojiet
vadu tīklam.

Pirms instalācijas

Pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts un esat
„ielogojies” ar Administratora tiesībām.
SVARĪGI

SVARĪGI
Pārliecinieties, ka vads netraucē aizvērt
iekārtas vāku vai arī var parādīties kļūdas
paziņojums.

• Ja jums ir atvērtas kādas programmas,

aizveriet tās.
Ekrānā redzamais var atšķirties atkarībā no
jūsu operētājsistēmas.
Ja iepriekš esat iestatījis iekārtu bezvadu
tīklam, taču tagad vēlaties to iestatīt vadu
tīklam, pārlieciet iekārtas Network I/F un
Wired LAN.

12

Pievienojiet tīkla vadu

Piezīme
Ja tiek izmantots gan USB, gan LAN vads,
izvadiet abus vadus caur kanālu liekot vienu
virs otra.
Paceliet skenera vāku (1), lai to atbrīvotu.
Nolaidiet skenera vāka atbalstu (2) un
nolaidiet skenera vāku (3).
1

3

Paceliet skenera vāku līdz tas nostiprinās
atvērtā pozīcijā.

Pievienojiet tīkla vadu LAN ligzdai (noņemiet
aizsarguzmavu), kas apzīmēta ar
simbolu. Ligzda atrodas aparāta iekšpusē kā
parādīts attēlā.
USB

2
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MFL-Pro Suite instalācija

Ielieciet komplektācijā esošo CD disku savā
datorā. Ja parādās modeļa nosaukuma
ekrāns, izvēlieties jūsu iekārtu. Ja parādās
valodas izvēles ekrāns, izvēliieties valodu.

Piezīme
Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, ejiet
uz My Computer (Computer), divreiz
uzklikšķiniet uz CD diska ikonas, tad dubult
klikšķis uz start.exe.
Parādīsies Top Menu ekrāns. Spiediet
Initial Installation.

9

Spiediet uz Install MFL-Pro Suite un, ja
piekrītiet līguma noteikumiem, spiediet Yes.
Sekojiet norādījumiem ekrānā.

Piezīme
Ja tīklam ir pievienots vairāk kā viens aparāts,
sarakstā izvēlieties jūsu aparātu un spiediet
Next.
Ja tīklam ir pievienots tikai viens aparāts, šis
ekrāns neparādīsies. Aparāts tiks izvēlēts
automātiski.

Piezīme
Windows Vista ® un Windows ® 7 lietotājiem,
kad parādās User Account Control ekrāns,
spiediet Allow vai Yes.
Izvēlieties Wired Network Connection
(Ethernet) un spiediet Next.

Ja jūsu aparāts tīklā netiek atrasts, parādīsies
sekojošs ekrāns.

Apstipriniet iestatījumus sekojot ekrānā
esošajām instrukcijām.

Kad parādās šis ekrāns, izvēlieties Change
the Firewall port setting to enable network
connection and continue with the
installation (Recommended) un spiediet
Next.

Sāksies automātiska Brother draiveru
instalācija. Viens pēc otra parādīsies
instalācijas ekrāni.

SVARĪGI
Instalācijas laikā neatceliet nevienu ekrānu.
Paies dažas sekundes kamēr parādīsies visi
ekrāni.

Piezīme

Ja jūs neizmantojat Windows ® Firewall, bet
kādu citu, vai arī, ja Windows ® Firewall ir
izslēgts, parādīsies šis ekrāns.

Kā pievienot sekojošus tīkla portus, skat. jūsu
firewall programmas norādēs.
Tīkla skanēšanai pievienojiet UDP portu
54925.
Tīkla PC-Fax saņemšanai pievienojiet UDP
portu 54926.
Ja jums joprojām ir problēmas ar tīkla
savienojumu, pievienojiet UDP portu 137 un
161.

Windows Vista® un Windows ® 7 lietotājiem,
kad parādās Windows Security ekrāns,
ielieciet ķeksīti un spiediet Install, lai pabeigtu
instalāciju.
Kad parādās On-Line Registration ekrāns,
veiciet savu izvēli un sekojiet norādēm
ekrānā.
Ja nevēlaties savu iekārtu iestatīt kā
noklusēto (galveno) printeri, izņemiet ķeksiti
pretī Set as Default Printer un spiediet Next.
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Pabeidziet instalāciju

Spiediet Finish, lai „pārstartētu” datoru. Kad
dators ir „pārstartējies”, jums atkal ir
„jāielogojas” ar administratora tiesībām.
10

.

Macintosh
Vadu tīkla interfeisa lietotājiem
(Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

Piezīme
Ja programmatūras instalācijas laikā parādās
kļūdas paziņojums, aktivizējiet Installation
Diagnostics, kas atrodas Start/All Programs/
Brother/MFC-JXXX (kur MFC-JXXX ir jūsu
iekārtas nosaukums.
Atkarībā no jūsu drošības iestatījumiem,
iekārtas vai tās programmatūras lietošanas
laikā var parādīties Windows Security vai
antivīrusa programmas ekrāns. Ļaujiet turpināt.
Parādīsies sekojoši ekrāni.
Check for Firmware Updates ekrānā,
izvēlieties sev vēlamo firmware
atjauninājuma iesatījumu un spiediet OK.
Kad aktivizējas Brother Product Research
& Support Program, sekojiet norādēm
ekrānā.

Piezīme

11

Pirms instalācijas

Pārliecinieties, ka Macintosh ir ieslēgts un
esat „ielogojies” ar Administratora tiesībām.
SVARĪGI

• Mac OS X 10.4.0 līdz 10.4.10 lietotājiem,

atjauniniet uz Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

• Ja iepriekš jums ir bijis bezvadu tīkla

pieslēgums, taču tagad vēlaties pārlikt savu
iekārtu uz vadu tīkla savienojumu,
pārbaudiet vai iekārtas Network I/F ir
iestatīts uz Wired LAN.

12

Pievienojiet tīkla vadu

Paceliet skenera vāku līdz tas nostiprinās
atvērtā pozīcijā.

Lai varētu izpildīt 2.punktu ir nepieciešams
interneta pieslēgums.

15

Uzinstalējiet MFL-Pro
Suite uz citiem datoriem
(ja nepieciešams)

Ja vēlaties iekārtu izmantot tīklā no vairākiem
datoriem, uzinstaējiet MFL-Pro Suite uz katra
datora. Ejiet uz 13. soli, kā arī pirms instalācijas
apskatiet 11. soli.
Kopā ar iekārtu nāk licence 2 lietotājiem. Ja
vēlaties MFL-Pro Suite uzinstalēt uz vairāk
datoriem, iegādājieties Brother NL-5r paku, kas
ietver licenci 5 datoriem.

Instalācija ir pabeigta.

11

Pievienojiet tīkla vadu LAN ligzdai (noņemiet
aizsargaizbāzni), kas apzīmēta ar
simbolu.
Ligzda atrodas aparāta iekšpusē kā parādīts
attēlā.
USB

Izvadiet tīkla vadu pa tam paredzēto
kanālu kā parādīts attēlā. Tad pievienojiet
vadu tīklam.

Programmatūras instalēšana prasīs dažas
sekundes. Pēc instalācijas, Brother
programmatūra meklēs Brother iekārtu.
Izvēlieties savu iekārtu un spiediet OK.

SVARĪGI
Pārliecinieties, ka vads netraucē aizvērt
iekārtas vāku vai arī var parādīties kļūdas
paziņojums.

Piezīme
Ja tiek izmantots gan USB, gan LAN vads,
izvadiet abus vadus caur kanālu liekot vienu
virs otra.
Paceliet skenera vāku (1), lai to atbrīvotu.
Nolaidiet skenera vāka atbalstu (2) un
nolaidiet skenera vāku (3).

Piezīme
Ja jūsu iekārta tīklā netiek atrasta, apstipriniet
savus tīkla iestatījumus.
Ja parādās šis ekrāns, spiediet OK.

1

3
2

13

Display Name logā ievadiet jūsu Macintosh
vārdu līdz 15 zīmēm garu.

MFL-Pro Suite instalācija

Ielieciet komplektācijā esošo CD disku savā
datorā.
Lai sāktu instalāciju, divreiz uzklikšķiniet uz
Start Here OSX ikonas.

Ja vēlaties, skanēt tīklā tieši no jūsu iekārtas,
atķeksējiet Register your computer with the
“Scan To” function on the machine. Spiediet
OK. Ejiet uz 6.soli.
Kad nospiedīsiet SCAN taustiņu un izvēlēsieties
skanēšanas iespēju, jūsu ievadītais vārds
parādīsies uz aparāta LCD ekrāna.

Kad parādās šis ekrāns, spiediet Next.
Izvēlieties Wired Network Connection
(Ethernet) un spiediet Next. Sekojiet
norādēm ekrānā.
12

14

Lejuplādējiet un instalējiet
Presto! PageManager

Ar Presto! PageManager tiek uzinstalētas OCR
iespējas, kas izmantojot šo programmu palīdz
viegli skanēt, sadalīt un sakārtot attēlus un
dokumentus.
Lai varētu lejuplādēt Presto! PageManager,
spiediet Presto! PageManager ikonu un
sekojiet norādēm ekrānā.

15

Uzinstalējiet MFL-Pro
Suite uz citiem datoriem
(ja nepieciešams)

Ja vēlaties iekārtu izmantot tīklā no vairākiem
datoriem, uzinstaējiet MFL-Pro Suite uz katra
datora. Ejiet uz 13. soli, kā arī pirms instalācijas
apskatiet 11. soli.

Instalācija ir pabeigta.

.

Bezvadu tīkla interfeisa lietotājiem

11

Pirms instalācijas

Vispirms jums ir jākonfigurē jūsu printera bezvadu tīkla iestatījumi, lai komunicētu ar tīkla pieejas
punktu/ maršrutētāju (rūteri). Kad tas ir izdarīts, tīklā esošajiem datoriem būs pieeja jūsu printerim. Lai
no šiem datoriem varētu izdrukāt uz jūsu printera, jums ir jāuzinstalē printera draiveris.
Lai ikdienas dokumentu drukāšanā sasniegtu vislabākos rezultātus, Brother printeri novietojiet tīkla
pieejas punktam/ maršrutētājam (rūterim) pēc iespējas tuvāk un ar iespējami mazākiem šķēršļiem. Lieli
objekti un sienas starp divām iekārtām, kā arī traucējumi no citām elektroniskām iekārtām var ietekmēt
dokumentu datu pārsūtīšanas ātrumu.
Šo iemeslu dēļ bezvadu variants var nebūt pati labākā savienojuma iespēja. Ja jūs drukājat lielus
failus, iespējams, ātrākai datu nosūtīšanai labāk izvēlēties vadu tīkla pieslēgumu vai USB lielākam
caurlaidības ātrumam.
Lai arī Brother MFC-J5910DW var izmantot gan ar vadu, gan bezvadu tīklu, vienlaicīgi var izmantot tikai
viena veida pieslēgumu.

SVARĪGI
Ja jau iepriekš esat konfigurējis printera bezvadu iestatījumus, jums ir jāatjauno tīkla (LAN) iestatījumi
uz sākotnējiem.
Uz iekārtas spiediet Menu . Spiediet vai , lai izvēlētos Network.Spiediet Network.
.
Spiediet vai , lai izvēlētos Network Reset. Spiediet Network
.
Reset.
Spiediet Yes, lai piekristu. Lai apstiprinātu, turiet Yes nospiestu 2 sekundes.

13

Infrastruktūras režīms
1

4
2
3

1 Pieejas punkts/ rūters
2 Bezvadu tīkla iekārta (jūsu printeris)
3 Bezvadu pieslēgumam atbalstošs
dators, kas pievienots pieejas punktam/
rūterim
4 Vadu dators, kas pieslēgts pieejas
punktam/ rūterim.

Pārliecinieties, ka aparāta bezvadu tīkla iestatījumi atbilst pieejas punktam/ rūterim.

Piezīme

Lai iestatītu iekārtu AD-hoc režīmam (pievienots bezvadu pieslēgumam atbilstošam datoram bez
pieejas punkta/ rūtera), instrukcijas varat atrast CD diskā Network User’s Guide.
1 Ieslēdziet datoru. Ielieciet CD disku.
Windows ® lietotājiem
2 Izvēlieties savu iekārtu un valodu. Parādīsies CD diska top izvēlne.
3 Spiediet Documentation un PDF documents. Atvērsies top lapa.
4 Spiediet Network User’s Guide.
Macintosh lietotājiem
2 Dubult-klikšķis uz Documentation, tad dubultklikšķis uz valodas folderi.
3 Dubultklikšķis uz top.pdf, tad spiediet Network User’s Guide.

12

Izvēlieties bezvadu instalācijas veidu

izmantojot CD disku un USB vadu (tikai Windows ).
A Konfigurācija
®
• USB vads ir nepieciešams īslaicīgi uz konfigurēšanas brīdi.
Izmantojot šo metodi, rekomendējam izmantot datoru, kas atrodas tīklā bezadu pieslēgumā.
Ja izmantojat Windows XP vai arī datoru, kas ir pieslēgts pieejas punktam/ rūterim ar tīkla
vadu, jums ir jāzin jūsu bezvadu iestatījumi. Ierakstiet jūsu bezvadu pieejas punkta/ rūtera
bezvadu tīkla iestatījumus zemāk esošajā tabulā.
Ierakstiet patreizējos bezvadu tīkla iestatījumus
SSID (Network Name)
Network Key
* Network Key var norādīt arī kā Password (Paroli), Security Key vai Encryption Key.

Piezīme

Ja jūs nezināt šo informāciju ((SSID un Network Key), jūs nevarat turpināt bezvadu instalāciju.
Kā atrast šo informāciju
1) Skat. bezvadu pieejas punktam/ rūterim līdzi nākošo dokumentāciju.
2) Sākotnējais tīkla nosaukums var būt ražotāja vai modeļa nosaukums.
3) Ja nezināt drošibas informāciju, konsultējieties ar rūtera ražotāju, jūsu sistēmas administratoru vai
interneta nodrošinātāju.

14
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Bezvadu tīkla iestatījumu
konfigurēšana izmantojot
CD disku un USB vadu

Ievietojiet komplektācijā līdzi nākošo CD
disku datorā. Ja parādās iekārtas modeļa
ekrāns, izvēlieties jūs iekārtu. Ja parādās
valodas ekrāns, izvēlieties valodu.

Kad parādās šis ekrāns, izvēlieties Change
the Firewall port settings to enable
network connection and continue with the
installation. (Recommended) un spiediet
Next.

Piezīme
Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, ejiet
un My Computer (Computer), dubultklikšķis
uz CD-ROM ikonu, tad dubultklikšķis uz
start.exe.
Parādīsies CD diska top izvēlne. Spiediet
Initial Installation.

Spiediet Install MFL-Pro Suite, tad Yes, ja
piekrītat licences noteikumiem. Sekojiet
norādījumiem ekrānā.

Piezīme

®

®

Windows Vista un Windows 7 lietotājiem,
kad parādās User Account Control ekrāns,
spiediet Allow vai Yes.

®

Ja izmantojat nevis Windows Firewall, bet
kādu citu, vai arī, ja Windows Firewall ir izslēgts,
var parādīties šis ekrāns.

Kā pievienot sekojošus tīkla portus, skat. jūsu
firewall programmas norādēs.
Tīkla skanēšanai pievienojiet UDP portu
54925.
Tīkla PC-Fax saņemšanai pievienojiet UDP
portu 54926.
Ja jums joprojām ir problēmas ar tīkla
savienojumu, pievienojiet UDP portu 137 un
161.
Izvēlieties Use your computer or the
control panel directly, tad spiediet Next.

Izvēlieties Temporarily use a USB cable
(Recommended), tad spiediet Next.

Izvēlieties Wireless Network Connection,
tad spiediet Next.

Piezīme
Ja parādās šis ekrāns, izlasiet Important
Notice. Kad esat apstiprinājis SSID un Network
Key, ielieciet ķeksi un spiediet Next.

15

Īslaicīgi savienojiet datoru un iekārtu ar USB
vadu.

Ja parādās apstiprinājuma ekrāns, ielieciet
ķeksi, spiediet Next un ejiet uz 8.soli. Ja nē,
ejiet uz 9.soli.
Kad parādās šis logs, spiediet Yes, ja vēlaties
pievienot minēto SSID. Spiediet Next un ejiet
uz 12. soli.

Kad parādīsies šis logs, spiediet tiks meklēti
jūsu iekārtai pieejamie bezvadu tīkli.
Izvēlieties SSID, kuru ievadījāt savam tīklam
1.solī, tad spiediet Next.

Ievadiet Network Key, ko ierakstījāt 1.solī.
Tad ierakstiet šo atslēgu vēlreiz Confirm
Network Key lodziņā, tad spiediet Next.

Piezīme
Ja jūsu tīkls nav konfigurēts priekš
Authentication (autentifikācijas) un Encryption
(šifrēšanas), parādīsies sekojošs ekrāns. Lai
turpinātu konfigurēšanu, spiediet OK un ejiet
uz 12.soli.

11 Spiediet Next. Iestatījumi tiks nosūtīti jūsu
iekārtai.

Piezīme

Piezīme
Ja saraksts ir tukšs, pārbaudiet vai pieejas
punktam ir strāva un tas pārraida SSID, tad
pārbaudiet vai iekārta un piekļuves punkts ir
savstarpējā bezvadu komunikācijā. Tad
spiediet Refresh.
Ja jūsu piekļues punktas ir iestatīts nepārraidīt
SSID, jūs to varat pievienot manuāli nospiežot
Advanced taustiņu. Sekojiet ekrāna norādēm,
lai ievadītu Name (SSID), tad spiediet Next.

Iestatījumi paliks neizmainīti, ja spiedīsiet
Cancel.
Ja vēlaties manuāli ievadīt jūsu iekārtas IP
adresi, spiediet Change IP Address un
ievadiet nepieciešamos jūsu tīkla IP adreses
iestatījumus.
Ja parādās bezvadu uzstādīšanas nespējas
ekrāns, spiediet Retry.
12 Atvienojiet USB vadu no datora un iekārtas.
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Kad parādās šis ekrāns, izvēlieties Change
the Firewall port settingd to enable
network connection and continue with the
installation (Recommended) un spiediet
Next (izņemot Windows ® 2000 lietotājiem)

13 Spiediet Next, lai turpinātu instalēt MFL-Pro
Suite.

Bezvadu pieslēgums ir pabeigts. Aparāta
LCD ekrāna augšā parādīsies četru līmeņu
indikators, kas parādīs jūsu pieejas punkta /
rūtera bezvadu signāla stiprumu.

14

MFL-Pro Suite instalācija

Ielieciet komplektācijā esošo CD disku savā
datorā. Ja parādās modeļa nosaukuma
ekrāns, izvēlieties jūsu iekārtu. Ja parādās
valodas izvēles ekrāns, izvēlieties valodu.

Ja jūs neizmantojat Windows ® Firewall, bet kādu
citu, vai arī, ja Windows ® Firewall ir izslēgts,
parādīsies šis ekrāns.

Piezīme
Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, ejiet
uz My Computer (Computer), divreiz
uzklikšķiniet uz CD diska ikonas, tad dubult
klikšķis uz start.exe.

Kā pievienot sekojošus tīkla portus, skat. jūsu
firewall programmas norādēs.
Tīkla skanēšanai pievienojiet UDP portu
54925.
Tīkla PC-Fax saņemšanai pievienojiet UDP
portu 54926.
Ja jums joprojām ir problēmas ar tīkla
savienojumu, pievienojiet UDP portu 137 un
161.
Sarakstā izvēlieties savu iekārtu un spiediet
Next.

Parādīsies Top Menu ekrāns. Spiediet uz
Initial Installation.

Spiediet uz Install MFL-Pro Suite, tad Yes,
ja piekrītat līguma noteikumiem. Sekojiet
norādījumiem ekrānā.

Piezīme
Ja jūsu iekārta tīklā netiek atrasta, apstipriniet
jūsu iestatījumus, sekojot norādēm ekrānā. Ja
problēma saglabājas, atgriezieties 13-2 solī un
iestatiet bezvadu savienojumu vēlreiz.
Ja jūs izmantojat WEP un LCD parādīja
Connected, bet jūsu iekārta tīklā netiek
atrasta, pārbaudiet vai esat WEP kodu (key)
ievadījis pareizi. WEP kods ir reģistrjūtīgs.

Piezīme
Windows Vista ® un Windows ® 7 lietotājiem,
kad parādās User Account Control ekrāns,
spiediet Allow vai Yes.
Izvēlieties Wireless Network Connection
un spiediet Next.

Sāksies automātiska Brother draiveru
instalācija. Viens pēc otra parādīsies
instalācijas ekrāni.
.

SVARĪGI
Instalācijas laikā neatceliet nevienu ekrānu.
Paies dažas sekundes kamēr parādīsies visi
ekrāni.
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Piezīme
Windows Vista® un Windows ® 7 lietotājiem,
kad parādās Windows Security ekrāns,
ielieciet ķeksīti un spiediet Install, lai pabeigtu
instalāciju.

Ja nevēlaties savu iekārtu iestatīt kā
noklusēto (galveno) printeri, izņemiet ķeksiti
pretī Set as Default Printer un spiediet Next.

Kad parādās On-Line Registration ekrāns,
veiciet savu izvēli un sekojiet norādēm
ekrānā.
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Izvēlieties bezvadu instalācijas veidu

konfigurācija no vadības paneļa (Windows® un Macintosh)
B Manuāla
Ja jūsu pieejas punkts/ rūteris neatbalsta WPS (WI-FI Protected Setup) vai AOSS

TM

, ierakstiet
jūsu bezvadu pieejas punkta/ rūterabezvadu tīkla iestatījumus zemāk esošajā tabulā.
Ierakstiet patreizējos bezvadu tīkla iestatījumus

SSID (Network Name)
Network Key
* Network Key var norādīt arī kā Password (Paroli), Security Key (Drošības kodu) vai
Encryption Key (Šifrēšanas kodu).

Piezīme

Ja jūs nezināt šo informāciju ((SSID un Network Key), jūs nevarat turpināt bezvadu instalāciju.
Kā atrast šo informāciju
1) Skat. bezvadu pieejas punktam/ rūterim līdzi nākošo dokumentāciju.
2) Sākotnējais tīkla nosaukums var būt ražotāja vai modeļa nosaukums.
3) Ja nezināt drošibas informāciju, konsultējieties ar rūtera ražotāju, jūsu sistēmas administratoru vai
interneta nodrošinātāju.
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Manuāla konfigurācija
no vadības paneļa
(Windows® un Macintosh)

Uz jūsu iekārtas spiediet Menu.
Spiediet vai , lai atrastu Network un
spiediet Network.
Spiediet WLAN.
Spiediet Setup Wizard.

Kad parādās Network I/F switched
to Wireless, spiediet Yes, lai
apstiprinātu.
Lai atceltu bezvadu iestatīšanu, spiediet No.
Iekārta meklēs brīvus SSID. Ja parādās SSID
saraksts, izmantojot vai taustiņu
izvēlieties SSID, kuru pierakstījāt 12.nodaļā.
Ja izvēlētais SSID bezvadu pieejas punkts/
rūters atbalsta WPS un iekārta prasa
izmantot WPS, ejiet uz 3.soli.
Ja iekārta prasa ievadīt Network Key, ejiet
uz 4.soli.
Pretējā gadījumā ejiet uz 5.soli.

Piezīme

• Ja SSID saraksts neparādās, pārbaudiet vai

jūsu pieejas punkts ir aktīvs. Pārvietojiet jūsu
iekārtu tuvāk pieejas punktam un mēģiniet
vēlreiz sākot ar 1.soli.
• Ja jūsu piekļuves punkts ir iestatīts nepārraidīt
SSID, jums tas jāpievieno manuāli. Skat.
Network User’s Guide.
Spiediet Yes, lai pievienotu iekārtu
izmantojot WPS. (Ja izvēlēsieties No, lai
turpinātu manuālo konfigurāciju, ejiet uz 4.
soli, lai ievadītu Network Key.)
Kad uz LCD ekrāna parādās Start WPS,
uz jūsu bezvadu pieejas punkta/ rūtera
spiediet WPS taustiņu, tad spiediet Next,
lai turpinātu. Ejiet uz 5.soli.
Izmantojot skārienjūtīgo ekrānu, ievadiet
Network Key, kuru ierakstījāt 12-2.solī.
Burti parādās šādā secībā: mazie burti un
tad lielie burti. Spiediet
, lai pārslēgtos
starp burtiem, cipariem un speciālajām
zīmēm. Lai kuroru pavirzītu pa labi,
spiediet .
18

Kad visi burti ievadīti, spiediet OK, tad Yes,
lai apstiprinātu jūsu iestatījumus.
Jūsu iekārta mēģinās savienoties ar jūsu
bezvadu tīklu. Tas var paņemt dažas minūtes.
Savienojuma rezultāta paziņojums uz LCD
ekrāna parādīsies 60 sekunžu laikā.
Automātiski tiks izdrukāta WLAN atskaite.
Ja savienojums nav izdevies, izdrukātajā
atskaitē pārbaudiet kļūdas kodu un
sameklējiet Kļūdu paziņojumu tabulā.
Bezvadu pieslēgums ir pabeigts. Aparāta
LCD ekrāna augšā parādīsies četru līmeņu
indikators, kas parādīs jūsu pieejas punkta /
rūtera bezvadu signāla stiprumu.
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Parādīsies CD diska Top izvēlne. Spiediet
Initial Installation.
.

Spiediet Install MFL-Pro Suite un, ja
piekrītiet līguma noteikumiem, spiediet Yes.
Sekojiet norādījumiem ekrānā.

Pirms instalācijas

Pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts un jūs
esat pieslēdzies ar Administratora tiesībām.
SVARĪGI

Ja jums ir atvērtas kādas programmas,
aizveriet tās.

Piezīme
• Ekrāni var atšķirties atkarībā no jūsu

Piezīme
Windows Vista ® un Windows ® 7 lietotājiem,
kad parādās User Account Control ekrāns,
spiediet Allow vai Yes.
Izvēlieties Wireless Network Connection
un spiediet Next.

operētājsistēmas.

• CD diskā ir ScanSoft TM PaperPort TM 12SE. Šī

programma atbalsta Windows® XP Home
(SP3 vai lielāku), XP Professional x64 Edition
(SP2 vai lielāku), Windows Vista ® (SP2 vai
lielāku) un Windows ® 7. Pirms MFL-Pro
Suite, atjauniniet jaunāko Windows® Service
Pack.
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MFL-Pro Suite instalācija

Kad parādās šis ekrāns, izvēlieties Change
the Firewall port settings to enable
network connection and continue with the
installation (Recommended) un spiediet
Next.

Ielieciet komplektācijā esošo CD disku savā
datorā. Ja parādās iekārtas nosaukuma
ekrāns, izvēlieties jūsu iekārtu. Ja parādās
valodas ekrāns, izvēlieties valodu.

Piezīme
Ja Brother ekrāns neparādas automātiski,
ejiet uz My Computer (Computer), dubults
klikšķis uz CD-ROM ikonas, tad dubults
klikšķis uz start.exe.

19

Ja jūs neizmantojat Windows ® Firewall, bet kādu
citu, vai arī, ja Windows ® Firewall ir izslēgts,
parādīsies šis ekrāns.

Kā pievienot sekojošus tīkla portus, skat. jūsu
firewall programmas norādēs.
Tīkla skanēšanai pievienojiet UDP portu
54925.
Tīkla PC-Fax saņemšanai pievienojiet UDP
portu 54926.
Ja jums joprojām ir problēmas ar tīkla
savienojumu, pievienojiet UDP portu 137
un 161.
Sarakstā izvēlieties savu iekārtu un spiediet
Next.
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Pabeidziet instalāciju

Spiediet Finish, lai „pārstartētu” datoru. Kad
dators ir „pārstartējies”, jums atkal ir
„jāielogojas” ar administratora tiesībām.

Piezīme
Piezīme
• Ja jūsu iekārtu nevar atrast tīklā, apstipriniet

savus iestatījumus sekojot norādēm ekrānā.
Ja problēma saglabājas, sāciet bezvadu
savienojuma iestatīšanu no jauna.
• Ja jūs izmantojat WEP un uz LCD ekrāna ir
parādījies Connected, bet jūsu iekārta netiek
atrasta, pārbaudiet vai esat WEP kodu
ievadījis pareizi. WEP kods ir reģistrjūtīgs.
Sāksies automātiska Brother draiveru
instalācija. Viens pēc otra parādīsies
instalācijas ekrāni.

SVARĪGI
Instalācijas laikā neatceliet nevienu ekrānu.
Paies dažas sekundes kamēr parādīsies visi
ekrāni.

Piezīme
Vista®

Windows ®

Windows
un
7 lietotājiem,
kad parādās Windows Security ekrāns,
ielieciet ķeksīti un spiediet Install, lai pabeigtu
instalāciju.
Kad parādās On-Line Registration
veiciet savu izvēli un sekojiet norādēm
ekrānā.
Ja nevēlaties savu iekārtu iestatīt kā
noklusēto (galveno) printeri, izņemiet ķeksiti
pretī Set as Default Printer, tad spiediet
Next.

Ja programmatūras instalācijas laikā parādās
kļūdas paziņojums, aktivizējiet Installation
Diagnostics, kas atrodas start/All Programs/
Brother/MFC-JXXX (kur MFC-JXXX ir jūsu
iekārtas nosaukums.
Atkarībā no jūsu drošības iestatījumiem,
iekārtas vai tās programmatūras lietošanas
laikā var parādīties Windows Security vai
antivīrusa programmas ekrāns. Ļaujiet turpināt.
Parādīsies sekojoši ekrāni.

• Check for Firmware Updates ekrānā,

izvēlieties sev vēlamo firmware update
iesatījumu un spiediet OK.
• Kad parādīsies Brother Product Research
& Support Program, sekojiet norādēm
ekrānā.

Piezīme
Lai veiktu firmware update (atjaunināšana) ir
nepieciešams interneta pieslēgums.
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Uzinstalējiet MFL-Pro
Suite uz citiem datoriem
(ja nepieciešams)

Ja vēlaties iekārtu izmantot tīklā no vairākiem
datoriem, uzinstaējiet MFL-Pro Suite uz katra
datora.

Piezīme

Network license (Windows® )
Komplektā ietilpst PC license diviem lietotājiem.
Šī license atbalsta MFL-Pro Suite instalāciju,
kas ietver ScanSoft TM PaperPort TM 12 SE diviem
tīkla datoriem. Ja vēlaties uzinstalēt uz vairāk
kā diviem datoriem, jums ir jāiegādājas Brother
NL-5 paka, kas ir license vēl 5 lietotājiem. Lai
to iegādātos, sazinieties ar Brother centru.

Instalācija ir pabeigta.
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12

Izvēlieties bezvadu instalācijas veidu

konfigurācija izmantojot WPS vai AOSS (tikai Windows un Macintosh).
C One-push
®
Ja jūsu bezvadu pieejas punkts/ rūteris atbalsta automātisku bezvadu (one-push) iestatījumu
TM

(WPS) vai AOSS TM ).
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One-push konfigurācija
izmantojot WPS vai
AOSS TM
(Windows® un Macitosh)

Pārliecinieties, ka jūsu bezvadu pieejas
punktam/ rūterim ir WPS vai AOSS TM
simbols kā redzams zemāk.

Nolieciet Brother iekārtu jūsu WPS vai
AOSS TM pieejas punkta/ rūtera uztveres
zonā. Uztveres zona var variēt atkarībā no
vides.
Uz jūsu iekārtas spiediet Menu .
Spiediet vai , lai atrastu Network
spiediet Network.
.
Spiediet WLAN.
Spiediet vai , lai atrastu WPS/AOSS
spiediet WPS/AOSS.
.

Kad parādās Network I/F switched to
Wireless, spiediet Yes, lai akceptētu.
Lai atceltu bezvadu iestatīšanu, spiediet No.

Bezvadu tīkla lietotājiem

Piezīme

Ja jūsu peejas punkts/ rūters atbalsta WPS
(PIN Metodi), jūs varat konfigurēt jūsu iekārtu
izmantojot PIN (Personal Identification Number)
Metodi.
Kad uz LCD ekrāna parādās Start WPS
or AOSS, uz jūsu bezvadu pieejas punkta/
TM
rūtera spiediet WPS vai AOSS
taustiņu.

Tad spiediet OK. Jūsu iekārta automātiski
noteiks kuru režīmu (WPS vai AOSSTM ) jūsu
bezvadu pieejas punkts/ rūters izmanto un
mēģinās savienoties ar jūsu bezvadu tīklu.
Savienojuma rezultāta paziņojums uz LCD
ekrāna parādīsies 60 sekunžu laikā un tiks
automātiski izdrukāts bezvadu LAN ziņojums.
Ja savienojums nav izdevies, pārbaudiet
izdrukāto kļūdas paziņojuma kodu Kļūdu
paziņojumu tabulā.
Bezvadu pieslēgums ir pabeigts. Aparāta
LCD ekrāna augšā parādīsies četru līmeņu
indikators, kas parādīs jūsu pieejas punkta /
rūtera bezvadu signāla stiprumu.

Lai uzinstalētu MFL-Pro Suite, skat.
15.nodaļu.

Kļūdu paziņojumi
Kļūdas kods

TS-01
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Ieteicamais risinājums
Bezvadu iestatījums nav aktīvs, aktivizējiet bezvadu iestatījumu.
- Ja tīkla vads ir pievienots jūsu aparātam, atvienojiet to un aktivizējiet jūsu
iekārtas bezvadu iestatījumu.
Uz aparāta spiediet Menu .
Spiediet vai , lai atrastu Network un spiediet Network.
Spiediet vai , lai atrastu Network I/F un spiediet Network I/F.
Spiediet WLAN.
Spiediet Stop/Exit.

Kļūdas kods

TS-02

Ieteicamais risinājums
Nevar noteikt bezvadu pieejas punktu/ rūteri.
1. Pārbaudiet sekojošos 4 punktus.
- Pārbaudiet vai bezvadu pieejas punkts/ rūters ir ieslēgts.
- Pārvietojiet aparātu uz no traucējumiem brīvu zonu vai tuvāk bezvadu pieejas
punktam/ rūterim.
- Kamēr konfigurējat bezvadu iestatījumus, īslaicīgi novietojiet aparātu metra
attālumā no bezvadu pieejas punkta/ rūtera.
- Ja jūsu bezvadu pieejas punkts/ rūters izmanto MAC adreses filtrēšanu,
Brother aparāta MAC adreses apstiprinājums filtrā ir atļauts.
2. Ja jūs esat manuāli ievadījis SSID un drošības informāciju (SSID/autentifikācijas
metode/šifrēšanas metode/Network Key), informācija var būt kļūdaina. Atkārtoti
apstipriniet SSID un drošības informāciju un, ja nepieciešams, izlabojiet to.
Jūsu aparāts neatbalsta izvēlētā bezvadu pieejas punkta/ rūtera izmantotās
Autentifikācijas/ Šifrēšanas (encryption)metodes
Infrastruktūras režīmam - izmainiet bezvadu pieejas punkta/ rūtera autentifikācijas
un šifrēšanas metodes. Jūsu aparāts atbalsta sekojošas autentifikācijas metodes:
Autentifikācijas metode
WPA-Personal

TS-04

WPA2-Personal
Open
Shared key

Šifrēšanas metodes
TKIP
AES
AES
WEP
None (bez šifra)
WEP

Ja problēma nav atrisināta, jūsu ievadītie SSID vai tīkla iestatījumi, iespējams, ir
nepareizi. Pārbaudiet tos.
Ad-hoc režīmam - izmainiet jūsu datora autentifikācijas un šifrēšanas metodi
bezvadu iestatījumam.
Jūsu aparāts atbalsta tikai Open autentifikācijas metodi, ar papildus WEP šifru.
TS-05

TS-06

TS-07

TS-08

Drošības informācija (SSID/ Network Key) ir nepareiza.
Pārbaudiet SSID un drošības informāciju (Network Key).
Ja jūsu rūteris izmanto WEP šifru, ievadiet kodu, kas ir izmantots kā pirmais WEP
kods. Jūsu Brother iekārta atbalsta tikai pirmo WEP kodu.
Bezvadu drošības informācija (Autentifikācijas metode/šifra (Encryption) metode/
Network Key (tīkla kods)) ir nepareiza.
Pārbaudiet bezvadu drošības informāciju (Autentifikācijas metode/šifra (Encryption)
metode/ Network Key (tīkla kods)) TS-04 tabulā.
Ja jūsu rūters izmanto WEP šifru, ievadiet kodu, kas ir izmantots kā pirmais WEP
kods. Jūsu Brother iekārta atbalsta tikai pirmo WEP kodu.
Aparāts neatrod bezvadu pieejas punktu/ rūteri, kam ir WPS vai AOSS™ .
Ja vēlaties konfigurēt bezvadu iestatījumus izmantojot WPS vai
AOSS ™ , jums ir jāoperē gan ar jūsu aparātu, gan bezvadu
pieejas punktu/ rūteri. Apstipriniet, ka jūsu pieejas punkts/ rūteris
atbalsta WPS vai AOSS™ un mēģiniet vēlreiz.
Ja jūs nezināt kā rīkoties ar jūsu bezvadu pieejas punktu/ rūteri
izmantojot WPS vai AOSS™ skat. tam līdzi nākošo instrukciju vai
arī jūsu tīkla administratoram.
Ir atrasti divi bezvadu pieejas punkti/ rūteri ar WPS vai AOSS .
- Pārliecinieties, ka uztveres zonā aktīvs ir tikai viens bezvadu pieejas punkts/
rūters ar WPS vai AOSS un mēģiniet vēlreiz.
- Lai izvairītos no citu pieejas punktu radītiem traucējumiem, pēc dažām minūtēm
pamēģiniet sākt vēlreiz.
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Drošība un likumība

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Paldies par Brother aparāta iegādi!
Pirms sākat darboties ar iekārtu vai pirms apkopes veikšanas, izlasiet šo rokasgrāmatu.
Nesekojot norādēm, jūs varat sabojāt iekārtu, palielināt ugunsgrēka vai elektriskā šoka risku.
Šī pamācība nesatur visu informāciju par aparātu. Ja vēlaties iegūt detalizētāku informāciju, lasiet
lietošanas pamācību, kas ir atrodama CD diskā.

Simbolu lietojums pamācībā
Sekojošie simboli tiek lietoti visā pamācībā.
Bold

Vārdi treknrakstā apzīmē
noteiktus taustiņus uz aparāta
darbību paneļa.

Italics

Vārdi slīprakstā uzsver kādu
svarīgu domu vai norāda uz kādu
saistītu tēmu.

Courier Teksts Courier New fontā apzīmē
New
uz aparāta LCD ekrāna redzamos
paziņojumus.

BRĪDINĀJUMS
Brīdinājumi norāda uz potenciāli
bīstamu situāciju no kuras
neizvairoties var iestāties nāve vai
iegūt nopietnus ievainojumus.
UZMANĪBU
Brīdinājumi norāda uz potenciāli
bīstamu situāciju no kuras
neizvairoties var iegūt nelielus vai
vidējus ievainojumus.
SVARĪGI
Brīdinājumi norāda uz potenciāli
bīstamu situāciju no kuras
neizvairoties var sabojāt iekārtu vai
zaudēt tās funkcionalitāti.
Elektrības briesmu ikona brīdina
par elektriskā šoka iespējamību.
Piezīmes dod padomus kā
rīkoties situācijās, kuras var
rasties, vai informē par to, kā
konkrētā darbība strādātu kopā
ar citām funkcijām.
Nepareiza uzstādīšana, brīdina
jūs par ierīcēm un darbībām, kas
nav savietojamas ar šo aparātu.
Sekojiet visiem brīdinājumiem un norādēm,
kas atrodas uz iekārtas.
Piezīme
Ilustrācijas šinī rokasgrāmatā atbilst
iekārtai MFC-J315W.
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Aparāta droša izmantošana
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet aparātu radiatoru, gaisa kondicionētāju, ledusskapju, medicīnas iekārtu,
iekārtu, kas satur magnētus vai rada magnētisko lauku, ķimikāliju vai ūdens tuvumā.

Aparāta iekšpuses vai ārpuses tīrīšanai neizmantojiet viegli uzliesmojošas vielas
vai organisku šķīdinātāju / šķidrumu, kas satur alkoholu vai amonjaku.
Nekādā gadījumā nestumiet jebkādus objektus caur iekārtas korpusa atverēm, jo tie var
aizskart bīstamus sprieguma punktus, kā rezultātā pastāv ugunsgrēka vai elektriskā šoka
risks. Ja aparātā nokļūst metālisks priekšmets, ūdens vai kāds cits šķidrums, tūlīt atvienojiet
iekārtu no strāvas padeves un sazinieites ar Brother servisa centru.
(tikai MFC) Neaiztieciet telefona vadus vai temināļus, kas nav izolēti, ja vien telefona līnija
nav atvienota no kontaktligzdas sienā. Neinstalējiet telefona vadu negaisa laikā, kā arī mitrā
vietā.
Aparāta strāvas vads jāpievieno pie tuvumā esošas iezemētas atbilstošas voltāžas kontaktligzdas.
Neņemiet kontaktdakšu ar mitrām rokām. Šāda darbība var izraisīt elektrošoku.

Vienmēr pārliecinieties, ka kontaktdakša ir kārtīgi pievienota.
Nemēģiniet iekārtu remontēt saviem spēkiem, jo atverot vai noņemot kādas detaļas, jūs varat sevi
pakļaut elektrošokam, kā arī zaudēsiet garantiju. Sazinieties ar Brother servisa centru.

UZMANĪBU
Novietojiet iekārtu uz līdzenas, stabilas virsmas, kas ir brīva no vibrācijām vai triecieniem.
Novietojiet iekārtu telefona ligzdas un standarta iezemētas elektrības ligzdas tuvumā.
Izvēlieties sausu, labi vēdināmu vietu, kur temperatūra ir robežās starp 10 °un 35 °C. Spraugas un
atvērumi iekārtas korpusa aizmugurē un pamatnē ir domāti ventilācijai. lai nodrošinātu iekārtas
uzticamu darbību un pasargātu to no pārkaršanas, atvērumus nedrīkst aizklāt vai nobloķēt.
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Uzmanieties liekot rokas attēlos norādītajās vietās.

Neceliet aparātu aiz skenera svāka vai aiz Jam Clear Cover.

Ja iekārta pārāk stipri uzkarst, sāk dūmot, izdala spēcīgas smakas vai arī jūs nejauši uzlejat kādu
šķidrumu, nekavējoties izslēdziet to un atvienojiet no kontaktligzdas. Sazinieties ar Brother servisa
centru.
Ja iekārta ir nokritusi zemē vai tās korpuss ir bojāts, atvienojiet iekārtu no strāvas padeves un
sazinieties ar Brother servisa centru.

SVARĪGI
• Nelieciet uz iekārtas nekādus priekšmetus.
• Ja iekārta nedarbojas kā vēlams, pielāgojiet tikai tās funkcijas, kas ir aprakstītas instrukcijā.
Nepareiza citu vadības iespēju uzstādīšana var izraisīt iekārtas bojājumus kā rezultātā var būt
nepieciešams dārgs remonts.

Piezīme
• (tikai MFC) Nelieciet iekārtas priekšā neko, kas varētu bloķēt pienākošos faksus.
• Pirms izdruku paņemšanas, pagaidiet līdz tās pilnībā tiek izvadītas no iekārtas.
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ES direktīva 2002/96/EC un EN50419
Šī iekārta ir marķēta ar blakus redzamo simbolu. Tas nozīmē, ka pēc aparāta
nokalpošanas, tas ir jānodod īpašā savākšanas punktā, nevis jāizmet kopā ar
citiem sadzīves atkritumiem. Tas dos lielu ieguldījumu vides aizsardzībai.
Tikai Eiropas savienībā

BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet iekārtu ūdens tuvumā, pienēram, vannas, ūdens bļodas, virtuves izlietnes vai veļas
mašīnas tuvumā, mitrā pagrabā vai blakus baseinam.
Nelietojiet iekārtu negaisa laikā. Pastāv neliela elektriskā šoka iespējamība.
(tikai MFC) Neizmantojiet iekārtu, lai paziņotu par gāzes noplūdi tās noplūdes tuvumā.
Izmantojiet tikai to strāvas padeves vadu, kas nāk līdzi komplektācijā.
Neizmantojiet iekārtu, ja strāvas padeves vads ir bojāts vai pagruzdējis, to neievērojot, jūs varat
izraisīt ugunsgrēku.
Nenovietojiet priekšmetus uz elektrības vada.
Nenovietojiet iekārtu vietā, kur cilvēki var šķērsot elektrības vadu.
Neraujiet aiz elektrības vada vidusdaļas. Tas var izraisīt elektrošoku.
Uzmanību - šai iekārtai jābūt iezemētai.
Vadi galvenajā kanālā ir krāsaini. To nozīme:
Zaļš un dzeltens: zemējums
Zils: neitrāls
Brūns: zemsprieguma

UZMANĪBU
Iekārta jāinstalē viegli pieejamas kontaktligzdas tuvumā. Trauksmes gadījumā iekārta jāatvieno no
kontaktligzdas, lai tam tiktu pilnībā pārtraukta elektrības padeve.
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1

Pamatinformācija

Vadības panelis
7

6

1
1 Galveno funkciju taustiņi:

Colour Start
Ļauj nosūtīt krāsainu faksu vai veikt pilnkrāsu
kopēšanu, kā arī melnbaltu vai krāsainu (tas
atkarīgs no ControlCenter programmatūras
iestādījumiem) skenēšanu.

FAX

Ļauj piekļūt faksa režīmam.
SCAN

Ļauj piekļūt skanēšanas režīmam.
COPY

Ļauj piekļūt kopēšanas režīmam.
PHOTO

Ļauj piekļūt Photo režīmam.
Ļauj atgriezties Ready režīmā.
2 Faksa un telefona taustiņi
Redial / Pause
Atkārto pēdējos 30 zvanītos numurus. Kā
arī ievieto pauzi veicot zvanu.
Tel / R
Šo taustiņu izmanto, lai varētu notikt telefona
saruna pēc tam, kad ir pacelta ārējā telefona
klausule. F/T zvana laikā (ātrs dubultzvans).
Izmantojiet šo taustiņu, lai iegūtu savienojumu
ar ārējo līniju vai pārsūtītu zvanu uz citu
paplašinājumu, kad aparāts ir pievienots PBX.
3 Start taustiņi:
Mono Start
Ļauj nosūtīt melnbaltu faksu vai veikt melnbaltu
kopēšanu, kā arī melnbaltu vai krāsainu (tas
atkarīgs no ControlCenter programmatūras
iestatījumiem) skenēšanu.
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4

Stop/Exit

Apstādina darbību vai iziet no izvēlnes.
5 Taustiņu panelis
Taustiņi telefona un faksa numuru sastādīšanai,
kā arī klaviatūras informācijas ievadīšanai aparātā.
6 LCD (šķidro kristālu ekrāns)
Šis ir skārienjūtīgs LCD ekrāns. Jūs varat piekļūt
izvēlnēm un iespējām spiežot taustiņus, kas
atrodas uz ekrāna. Jūs arī varat pielāgot ekrāna
lenķi.
7
Jūs varat iekārtu ieslēgt un izslēgt.
Spiediet
, lai iekārtu ieslēgtu. Nospiediet un
turiet
, lai iekārtu izslēgtu. Uz LCD ekrāna
parādīsies Shutting Down un uz dažām
sekundēm saglabāsies līdz iekārta izslēgsies.
Ja iekārtai ir pievienots ārējais telefons vai TAD,
tas vienmēr ir pieejams.
Iekārta joprojām periodiski veiks drukas galviņas
tīrīšanu. Tas nepieciešams, lai uzturētu drukas
kvalitāti, nodrošinātu drukas galvas ilgāku
darbību, ekonomiskāku tintes patēriņu. Ieteicams
iek\artu vienmēr urēt pieslēgtu strāvas padevei.

6

5

4

2

LCD ekrāna indikācijas
LCD ekrānā ir redzams iekārtas patreizējais
statuss.
10 9 8 7

6

3

7 Hisory (vēsture)
Ļauj apskatīt izejošo zvanu sarakstu un
Caller ID vēsturi.
Kā arī ļauj nosūtīt faksu uz jūsu no saraksta
izvēlēto numuru.
8 Speed Dial (ātrie numuri)
Ļauj iestatīt Speed Dial (ātros numurus) un
Group (grupas) numurus.
Kā arī jūs varat meklēt pēc sev nepieciešamā
numura.

1

2

3

4

5

1 Menu (izvēlne)
Ļauj piekļūt galvenajai izvēlnei.
2 Ink (tinte)
Uzrāda pieejamo tintes daudzumu. Kā arī ļauj
piekļūt Ink izvēlnei.
3 vai
Spiediet, lai pārvietotos uz iepriekšējo vai
nākamo lapu. Šīs bultas nedeg, ja ir tikai
viena lapa.

4
Ja informācijas taustiņš ir izgaismots, jūs to
varat nospiest, lai apskatītos informāciju par
iekārtas funkcijām vai kļūdas paziņojumiem.
5
Spiediet, lai apskatītu patreizējos Favourite
iestatījumus. Šie taustiņi vienmēr ir
izgaismoti, pat, ja neesat ievadījis Favourite
iestatījumus. Spiediet Favourite taustiņu, lai
apskatītu norādes kā iestatīt Favourite.
6
Spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes
līmenī.

9 Patreizējais saņemšanas režīms
Ļauj apskatīt patreizējo saņemšanas
režīmu.
Fax (tikai Fax)
F/T (Fax/Tel)
TAD (ārējais TAD)
Mnl (Manuāls)
10 Wireless (bezvadu) stāvoklis
Četru līmeņu indikators, kas, ja izmantojat
bezvadu pieslēgumu, uzrāda patreizējo
bezvadu signāla stiprumu.
0

Max

Brīdinājuma ikona
parādās, ja ir notikusi
kļūda vai ir apkopes paziņojums.

Favourite iestatījumi

Jūs varat biežāk lietotos faksa, kopēšanas un
skanēšas iestatījumus ievadīt kā Favourite
Settings. Šiem iestatījumiem jūs varēsiet piekļūt
ātri un viegli. Jūs varat reģistrēt trīs Favourite.
Kā faksa, kopēšanas un skanēšanas
Favourite jūs varat iekļaut sekojošos
iestatījumus:
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Copy
Quality (kvalitāte)
Paper Type (papīra tips)
Paper Size (papīra izmērs)
Enlarge/Reduce (palielināš./samazināš.)
Density (blīvums)
Stack/Sort (šķirošana)
Page Layout (lapas izvietojums)
Duplex Copy (abpusēja kopēšana)
Advanced Settings (advancēti iestat.)
Fax
Address (adrese)
Fax Resolution (faksa izšķirtspēja)
Contrast (kontrasts)
Batch TX (grupas transmisija)
Real Time TX (transmisija reālā laikā)
Overseas Mode (starptautiskais režīms)
Glass ScanSize (stikla skenēš.izmērs)
Scan (Scan to Media )
Quality (kvalitāte)

File Type (faila tips)
File Name (faila nosaukums)
Scan ( Scan to Network)
Scan (Scan to FTP)

Favourite iestatījumu
reģistrēšana
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Spiediet
,
vai
, kur jūs neesat
reģistrējis Favourite iestatījumus.
Spiediet Create New Favourite.
Ejiet uz 4.soli.
Spiediet Menu. Ejiet uz 2.soli.
Spiediet vai , lai atrastu Favourite
Settings.
.
Spiediet Favourite
Settings.
Spiediet Favourite, kas attēlots kā
“-Blank-”.

Piezīme

Katrs Favourite taustiņš uzrādīs vārdu
“-Blank-” kamēr jūs nebūsiet to reģistrējis.
Spiediet Next, lai parādītos Copy,Fax un
Scan režīmi.
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Spiediet to režīmu, kuru vēlaties reģistrēt.
Ja spiediet Scan, spiediet vai , lai
atrastu Scan to Media, Scan to
Network vai Scan to FTP, tad spiediet
to iespēju, kuru vēlaties iestatīt.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Ja spiežat Scan to Media, ejiet uz 6.
soli.
Ja spiežat Scan to Network vai Scan
to FTP, spiediet vai , lai atrastu
Profile Name, tad nospiediet to. Ejiet uz
9.soli.
Spiediet vai , lai atrastu pieejamos
iestatījumus režīmam ko izvēlējāties 5.solī,
tad spiediet to iestatījumu kuru vēlaties
saglabāt.
Spiediet vai , lai atrastu pieejamās
iespējas iestatījumam, tad spiediet izvēlēto
iespēju.
Atkārtojiet 6. un 7. soli līdz esat izvēlējies
visus iestatījumus šim Favourite.
Kad esat beidzis, spiediet OK.
Lai ievadītu Favourite nosaukumu, spiediet
taustiņus uz skārienjūtīgā ekrāna.
Spiediet OK.
Lai pabeigtu un reģistrētu iestatījumus šim
Favourite, spiediet Yes.
11 Spiediet OK, lai apstiprinātu.
12 Spiediet Stop/Exit.

Favourite iestatījumu
izmainīšana
Spiediet Menu.
Spiediet vai , lai atrastu Favourite
Settings.
.
Spiediet Favourite
Settings.
Spiediet Favourite (1,2 vai 3), kuru vēlaties
izmainīt.
Spiediet Change, tad Yes, lai apstiprinātu.
Spiediet vai , lai atrastu pieejamos
iestatījumus,
.
tad spiediet to iestatījumu,
kuru vēlaties izmainīt.
Spiediet vai , lai atrastu pieejamās
iespējas,
. tad izvēlieties jauno iespēju.
Atkārtojiet 5. un 6.soli, lai izmainītu citus
iestatījumus, ja nepieciešams.
Kad esat beidzis izmainīt iestatījumus,
spiediet OK.
Lai rediģētu vārdu, turiet nospiestu
, lai
izdzēstu patreizējo vārdu, tad, izmantojto
taustiņus uz skārienjūtīgā ekrāna, ievadiet
jauno vārdu. Spiediet OK.

Ekrāna kontrasta pielāgošana

Lai pabeigtu un reģistrētu iestatījumus šim
Favourite, spiediet Yes.
Spiediet OK, lai apstiprinātu.
11 Spiediet Stop/Exit.

Favourite iestatījumu
izdzēšana
Spiediet Menu.
Spiediet vai , lai atrastu Favourite
Settings. Spiediet Favourite
Settings.
Spiediet to Favourite (1,2 vai 3), kuru
vēlaties izdzēst.
Spiediet Delete, lai izdzēstu Favourite,
kuru izvēlējāties 3.solī. Spiediet Yes, lai
apstiprinātu.
Spiediet Stop/Exit.

1

Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai izvēlētos General
Setup.
Spiediet General Setup.
Spiediet vai , lai atrastu LCD
Settings.
Spiediet LCD Settings.
Spiediet vai , lai atrastu Backlight.
Spiediet Backlight.
Spiediet vai , lai izvēlētos Light,Med,
Dark, tad spiediet iespēju, kuru vēlaties
iespēju.
Spiediet Stop/Exit
.

Favourite iestatījumu
aktivizēšana
Taustiņi katram Favourite vienmēr ir redzami
ekrānā. Lai aktivizētu konkrēto Favourite,
vienkārši nospiediet tā taustiņu.

Zvana skaļums
Jūs varat izvēlēties zvana skaļumu amplitūdā
no High līdz Off.
Jaunais iestatījums saglabāsies līdz brīdim,
kad jūs to izmainīsiet.
Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai atrastu General
Setup.
Spiediet General Setup.
Spiediet vai , lai atrastu Volume.
Spiediet Volume.
Spiediet vai , lai atrastu Ring.
Spiediet Ring.
Spiediet vai , lai atrastu Low,Med,
High vai Off, tad spiediet iespēju, kuru
vēlaties iestatīt.
Spiediet Stop/Exit.
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1

2

Papīra ielikšana

Papīra un citu
materiālu ievietošana
Vienlaicīgi vienā papīra lādē lieciet viena izmēra
un viena svara papīru.
Pilnībā izvelciet papīra lādi no aparāta.

Piezīme

Ja papīra atbalsta atloks (1) ir atvērts,
aizveriet to, tad aizveriet papīra atbalstu (2).

Paceliet papīra lādes pārsegu (1).

1

Nospiediet un pielāgojiet sānu atbalsta
maliņas (2) un papīra garuma atbalsta
maliņu (1) jūsu izvēlētā papīra izmēram.
Pārliecinieties, ka trijstūra atzīmes (3) uz
papīra atbalsta maliņām (1 un 2) atrodas
pret jūsu izmantotā papīra izmēra atzīmēm.

1

2
2

3

Piezīme

Ja lietojat A3, Legal vai Ledger formāta papīru,
spiediet papīra atbalsta malas atbrīvošanas
sviru (1), lai varētu izvilkt paīra lādes
priekšpusi. Pārliecinieties, ka izmantojot šos
formātus, trīsstūra atzīme atrodas pretī Legal
(2) un A3 vai Ledger (3) līnijai.
2

1

Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, labi
izvētiet papīru.

3

1

Ja izmantojat A5 vai mazāka izmēra papīru,
pārliecinieties ka papīra lāde nav izvilkta.
Katru reizi, kad papīra lādē ieliekat citu papīra
izmēru, izmainiet arī papīra izmēra iestatījumu
iekārtā.
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Piezīme
Vienmēr pārliecinieties, ka papīrs nav viļņains.
Uzmanīgi ielieciet papīru papīra lādē ar
apdrukājamo pusi uz leju un sākuma malu
pa priekšu. Pārliecinieties, ka papīrs lādē
ir līdzens.

Kad stumjat papīra lādi aparātā, izvelciet
papīra atbalstu (1) līdz tas noklikšķ un
atlokiet papīra atbalsta atloku (2).

2
1

SVARĪGI

Piezīme

Esiet uzmanīgi, lai neiebīdītu papīru pārāk
tālu; tas var atdurties pret lādes malu un
pacelties, kā rezultātā papīrs var iesprūst
aparātā.

Pirms lādes saīsināšanas, izņemiet papīru no
lādes. Tad saīsiniet lādi nospiežot atbrīvošanas
sviru (1). Pielāgojiet papīra garuma atbalstu (2)
jūsu izvēlētajam papīra izmēram. Tad ielieciet
papīru lādē.

Piezīme
Ja papīra lādē ir palikušas tikai dažas papīra
lapas, iekārtai var būt grūtības to paņemt.
Ielieciet papīra lādē vismaz 10 lapas.
Ar abām rokām uzmanīgi pielāgojiet sānu
atbalsta maliņas (1) līdz papīram.
Pārliecinieties, ka atbalsta maliņas
pieskaras papīram.

1

.

1

2

Aizveriet papīra lādes vāku. Pārbaudiet vai
papīrs lādē atrodas līdzeni un nepārsniedz
maksimālo atzīmi (1). Pārpildīta papīra lāde
var izraisīt papīra iesprūšanu.
1

Aplokšņu un pastkaršu
ievietošana
Izmantojiet aploksnes, kas sver no 80 līdz 95 g/m 2 .

SVARĪGI
Uzmanīgi iebīdiet papīra lādi aparātā.

Neizmantojiet nevienu no sekojošā tipa
aploksnēm, jo tās var izraisīt papīra padeves
problēmas:
• Ja tās ir maisveidīgas konstrukcijas
• Ja tās ir reljefas (ir izvirzīts teksts)
• Ir skavas vai saspraudes
• Ir apdrukātas no iekšpuses
Līme

Dubults atloks
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Pirms ielikšanas nopresējiet aplokšņu un
pastkaršu stūrus un malas, lai tās būtu
pēc iespējas plakanākas.

SVARĪGI
Ja aploksne vai pastkarte ir dubulta, lieciet tās
papīra lādē pa vienai.

Lieciet aploksnes vai pastkartes papīra
lādē ar adreses pusi uz leju un sākuma
malu pa priekšu. Pielāgojiet sānu atbalsta
malas to platumam (1) un garumam (2).

Papīra iestatījumi
Papīra tips

Lai iegūtu maksimāli labu drukas kvalitāti,
iestatiet aparātā jūsu izmantotā papīra tipu.
Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai atrastu General
Setup.
Spiediet General Setup.
Spiediet vai , lai atrastu Paper Type.
Spiediet Paper Type.
Spiediet vai , lai atrastu Plain Paper,
Inkjet Paper,Brother BP71,Brother
BP61,Other Glosy vai Transparency.
Tad spiediet jūsu izvēlēto variantu.
Spiediet Stop/Exit.

Piezīme
Lapas tiek izdrukātas ar apdrukāto pusi uz
augšu. Drukājot uz kodoskopa plēvēm vai
glancēta papīra, izņemiet katru lapu tūlīt pēc
to izdrukāšanas.

Papīra izmērs

2

Jūs drukāšanai varat izmantot septiņus
dažādus izmērus: A4, A5, A3, Letter, Legal,
Ledger un 10x15 cm. Kā arī piecus izmērus
faksu drukāšanai: A4, A3, Ledger, Letter un
Legal. Nomainot papīra izmēru lādē, jums ir
jāizmaina arī papīra izmēra iestatījums iekārtā.

1

Ja rodas problēmas apdrukājot aploksnes ar
atloku īsajā malā:
Atveriet aploksnes atloku.
Ievietojiet aploksni papīra lādē ar adreses
pusi uz leju un atloku kā parādīts attēlā.

Printera draivera ekrānā izvēlieties
Reverse Print, tad pielāgojiet izmēru un
malas.
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Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai atrastu General
Setup.
Spiediet General Setup.
Spiediet vai , lai atrastu Paper Size.
Spiediet Paper Size.
Spiediet vai , lai atrastu A4,A5,A3,
10x15 cm,Letter,Legal vai Ledger.
Tad spiediet jūsu izvēlēto variantu.
Spiediet Stop/Exit.

Ieteicamais papīrs un
citi materiāli

Drukas kvalitāti var ietekmēt papīra tips. Lai
iegūtu maksimāli labu izdrukas kvalitāti, vienmēr
iestatiet zem Paper Type papīra tipu, kas atbilst
jūsu izvēlētajiem iestatījumiem. Jūs varat
izmantot parasto (80g), tintes, spīdīgu (glossy),
kodoskopa plēves un aploksnes.
Ja drukājat uz tintes papīra, plēves vai
glancēta papīra, pārliecinieties, ka esat
izvēlējies pareizo iestatījumu 'Basic' tabulā
printera draiverī vai Paper Type iestatījumos.

2

Neaiztieciet kodoskopa plēves abas puses,
jo tās viegli uzsūc ūdeni un sviedrus, kā
rezultātā var pasliktināties izdrukas kvalitāte.
Izmantojiet tikai tādas kodoskopa plēves, kas
domātas tintes printeriem.

Ja drukājat uz Brother foto papīra, vispirms
papīra lādē ielieciet līdzi nākošo papildus
foto papīra lapu un tikai tad pa virsu foto papīru.
Ja izmantojat plēves vai foto papīru, tad,
lai izsargātos no tintes izsmērēšanās vai papīra
sasprūšanas, neļaujiet izdrukātajām lapām
krāties vienai uz otras.
Izvairieties no apdrukātās virsmas aiztikšanas
tūlīt pēc lapas izdrukāšanās; virsma var būt
vēl mitra.

SVARĪGI
Neizmantojiet sekojoša veida papīru:
• Bojātu, saburzītu, viļņainu vai neregulāras
formas papīru

Papīra glabāšana un
izmantošana

1
1

1 2mm vai vairāk, var izraisīt papīra iesprūšanu.

Glabājiet papīru tā oriģinālajā iepakojumā un
turiet to noslēgtu. Glabājiet papīru horizontāli
un sausā vietā, sargājiet no tiešiem saules
stariem un karstuma.
Glancēto papīru lādē lieciet ar spīdīgo pusi
uz leju. Izvairieties no spīdīgās puses
aiztikšanas ar pirkstiem.

2

• Ļoti spīdīgu vai reljefainu papīru
• Nevar līdzeni sakārtot vienā kaudzē
• Graudainu papīru

Apdrukas laukums
Apdrukas laukums ir atkarīgs no jūsu izmantotajiem iestatījumiem. Zemāk attēlā norādīti
neapdrukājamie laukumi. Ietonētās vietas iespējams apdrukāt tikai izvēloties Borderless iestatījumu.
Lapa

1

3

Piezīme

1

Aploksne

4

2

3

4

2

Aploksnēm Borderless iestatījums nav iespējams.

2
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3

Dokumentu ievietošana

Izmantojot ADF

SVARĪGI

3

ADF var ielikt līdz 35 lapām, kur tās tiek pa
vienai ievilktas. Izmantojiet standarta 80 g/m 2
papīru un vienmēr izvētiet papīru pirms to
ielieciet ADF.
3

Dokumeta izmēri un svars
3

Papīrs:
Garums:
Platums:

80 g/m 2 A4
148 līdz 355.6 mm
148 līdz 215.9 mm

Svars:

64 līdz 90 g/m

2

Skenera stikla izmantošana
Jūs varat izmantot skenera stiklu, lai sūtītu
faksu, kopētu vai skenētu lapas no grāmatas
vai atsevišķas lapas.

Dokumeta izmēri un svars
Platums:

līdz 297 mm
līdz 215.9 mm

Svars:

līdz 2 kg

Garums:

Kā ievietot dokumentus

SVARĪGI

3

Neatstājiet biezus dokumentus uz skanera
stikla. Atstāšana var izraisīt papīra iesprūšanu.

• NERAUJIET dokumentu kamēr tas tiek
ievilkts.
• NEIZMANTOJIET papīru, kas ir viļņains,
krunkains, locīts, ieplīsis, saskavots,
sasprausts vai līmēts.
• NEIZMANTOJIET kartonu, avīzi vai
audumu.

Pārliecinieties, ka dokumenti, kur rakstīts ar
tinti, ir pilnīgi nožuvuši.

Kā ievietot dokumentus
Piezīme
Lai izmantotu skanera stiklu, ADF ir jābūt
tukšam.
Paceliet dokumentu vāku.
Izmantojot atzīmes stikla sānos, novietojiet
dokumentu ar teksu uz leju ekrāna augšējā
kreisajā stūrī.

Atlokiet ADF dokumentu atbalsta atloku (1)
un ADF dokumentu atloku (2).
1

2

Papīru labi izvētiet. Pielāgojiet papīru
fiksējošās maliņas (1) dokumenta platumam.

1

Nolaidiet dokumentu vāku.
Pārliecinieties, ka dokumentus ADF liekat
ar apdrukāto pusi uz leju un sākumu pa
priekšu līdz jūtat, ka tie atduras.
uz LCD ekrāna parādīsies ADF Ready.
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SVARĪGI
Ja skenējat grāmatu vai biezu dokumentu,
neaizcērtiet un nespiediet vāku.

4
4

Faksa nosūtīšana

Faksa režīms
Ja vēlaties nosūtīt faksu, izmainīt faksa
saņemšanas vai nosūtīšanas iestatījumus,
spiediet
(FAX) taustiņu, lai tas iedegas
zils.

Uz ekrāna būs redzams:

Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
• Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz augšu.
• Dokumentu lieciet ar tekstu uz leju uz
skenera stikla.

Piezīme

• Ja sūtat melnbaltu faksu no ADF, kad atmiņa
ir pilna, tas tiks nosūtīts reālajā laikā.
• Skenera stiklu varat izmantot, ja vēlaties
nosūtīt lapas no grāmatas.
• Lai nosūtītu vairākas krāsainas lapas,
izmantojiet ADF.
Jūs varat izmainīt sekojošus faksa
nosūtīšanas iestatījumus. Spiediet Fax, tad
Options. Spiediet vai , lai apskatītu
faksa iestatījumus. Kad parādās jums
nepieciešamais iestatījums, spiediet to un
izvēlieties iespēju.
Ievadiet faksa numuru, izmantojot taustiņu
paneli, Speed Dial,Outgoing vai
Incoming zvanus.
Spiediet Mono Start vai Colour Start.
Faksu sūtot no ADF
Aparāts sāks dokumenta skanēšanu.
Faksu sūtot no skenera stikla
• Ja spiedīsiet Mono Start, iekārta sāks
skanēt pirmo lapu. Ejiet uz 6.soli.
• Ja spiedīsiet Colour Start, LCD
ekrānā parādīsies jautājums vai jūs
vēlaties sūtīt krāsu faksu. Spiediet Yes
(Colour Fax), lai apstiprinātu. Iekārta
sāks savienojumu un sūtīs lapu.

Kad uz LCD ekrāna parādās Next Page?,
veiciet kādu no sekojošām darbībām:
• Lai nosūtītu vienu lapu, spiediet No(Send)
(vai vēlreiz spiediet Mono Start).
Aparāts sāks dokumenta sūtīšanu.
• Lai nosūtītu vairāk par vienu lapu, spiediet
Yes un ejiet uz 7.soli.
Lieciet uz stikla nākamo lapu. Spiediet OK.
Iekārta sāks lapas skenēšanu. (Katrai
nākamajai lapai atkārtojiet 6. un 7.soli).

Krāsaina faksa nosūtīšana
Aparāts var nosūtīt krāsainu faksu tikai uz
aparātiem, kas atbalsta šo iespēju.
Krāsu faksus nevar saglabāt atmiņā. Sūtot
krāsu faksu, tas tiks nosūtīts reālajā laikā (pat,
ja Real Time TX ir izslēgts).

Faksa atcelšana

Ja vēlaties atcelt faksu, kamēr aparāts skanē,
savienojas vai sūta, spiediet Stop/Exit.

Transmisijas apstiprinājuma
atskaite
Transmisijas atskaiti (Transmission Verification
Report) jūs varat izmantot kā pierādījumu, ka
fakss ir nosūtīts. Atskaitē ir uzrādīts sūtītāja
vārds vai faksa numurs, transmisijas laiks un
datums, tās ilgums, nosūtīto lapu skaits un vai
tā ir bijusi veiksmīga.
Ir iespējami vairāki iestatījumi:
On: atskaite tiks drukāta pēc katra jūsu sūtītā
faksa.
On+Image: atskaite tiks drukāta pēc katra jūsu
sūtītā faksa. Atskaitē parādīsies daļa no pirmās
sūtītās lapas.
Off: atskaite tiks izdrukāta tikai tad, ja ir notikusi
transmisijas kļūda. Šis ir noklusētais iestatījums.
Off+Image: atskaite tiks izdrukāta tikai tad, ja ir
notikusi transmisijas kļūda. Atskaitē parādīsies
daļa no pirmās sūtītās lapas.
Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai atrastu Fax.
Spiediet Fax.
Spiediet vai , lai izvēlētos Report
Setting.
Spiediet Report Setting.
Spiediet vai , lai atrastu XMIT Report.
Spiediet XMIT Report.
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Spiediet vai , lai atrastu On,On+Image,
Off vai Off+Image, tad spiediet jums
nepieciešamo iestatījumu.
Spiediet Stop/Exit.

Piezīme

• Ja izvēlēsieties On+Image vai Off+Image
teksts atskaitē parādīsies tikai tad, ja Real
Time Transmission ir iestatīts uz Off. Teksts
atskaitē neparādīsies, ja sūtīsiet krāsu faksu.
• Ja transmisija ir veiksmīga, atskaitē blakus
”RESULT” parādīsies “OK”. Ja transmisija ir
neveiksmīga, atskaitē parādīsies “ERROR”.
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5

Faksa saņemšana

Saņemšanas režīma izvēle
Rūpnīcas iestatījumā aparāts automātiski saņem visus faksus, kas jums tiek sūtīti.

Vai jūs vēlaties izmantot jūsu aparāta telefona iespējas (ja pieejamas) vai ārējo
telefonu vai ārējo automātisko atbildētāju, kas pievienots tai pašai līnijai kur faksa
aparāts?
Jā

Nē

Vai ārējam telefona atbildētājam jūs
izmantojat balss ziņojuma funkciju?

Fax Only

Nē
Vai jūs vēlaties, lai faksa un telefona
zvani tiek atbildēti automātiski?

Nē
Jā
Jā

Manual
Fax/Tel
External TAD

Faksa saņemšanas režīma iestatīšana:
Spiediet Menu.
Spiediet vai , lai izvēlētos Initial Setup.
Spiediet Initial Setup.
Spiediet vai , lai atrastu Receive Mode.
Spiediet Receive Mode.
Spiediet vai , lai atrastu Fax Only,Fax/Tel,External TAD vai Manual, tad spiediet jums
vajadzīgo iespēju.
Spiediet Stop/Exit.
Uz LCD ekrāna būs redzams patreizējais faksa saņemšanas režīms.

Piezīme
Ja nevarat izmainīt Receive Mode, pārbaudiet vai BT Call Sign ir iestatīts uz Off.
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Saņemšanas režīmi
Tikai fakss
Fax Only režīms automātiski uz visiem
telefona zvaniem atbildēs kā fakss.

Fax/Tel
Fax/Tel režīms palīdz automātiski tikt galā ar
ienākošajiem zvaniem. Aparāts atpazīst vai
ienākošais ir faksa vai balss zvans un rīkojas
kādā no sekojošajiem veidiem:
Faksi tiek automātiski saņemti.
Balss zvani sāks zvanīt, ziņojot, ka jāpaceļ
klausule. Signāls ir ātrs dubult zvans.

Manuāli
Manual režīms izslēdz visas automātiskās
atbildēšanas funkcijas, ja vien jūs
neizmantojat BT Call Sign iespēju.
Lai saņemtu faksu manuālajā režīmā, paceliet
ārējā telefona klausuli. Kad dzirdat faksa signālu
(īsi pīkstieni), spiediet Mono Start vai Colour
Start un izvēlieties Receive. Jūs varat
arī izmantot Fax Detect (faksa noteikšanas)
iespēju, lai saņemtu faksus paceļot klausuli,
kas atrodas uz vienas līnijas ar aparātu.

Ārējais TAD
TAD režīms palīdz ārējam auto atbildētājam
pārzināt ienākošos zvanus. Aparāts rīkosies
kādā no sekojošiem veidiem:
Faksi tiek automātiski saņemti.
Balss zvanītāji var ierakstīt ziņojumu ārējā
TAD.

Saņemšanas režīma
iestatījumi
Zvana atlikšana

Zvana atlikšana (Ring Delay) iestata
iezvanīšanos skaitu pirms aparāts atbild uz
zvanu Fax Only vai Fax/Tel režīmā. Ja
jums ir ārējais vai papildus telefoni uz vienas
līnijas ar aparātu, izvēlieties maksimālo zvanu
skaitu.
Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai atrastu Fax.
Spiediet Fax.
Spiediet vai , lai atrastu Setup
Receive.
Spiediet Setup Receive.
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Spiediet vai , lai atrastu Ring Delay.
Spiediet Ring Delay.
Spiediet vai , lai atrastu iespējas, tad
spiediet skaitu cik reizes iekārta iezvanīsies
pirms atbildēs uz zvanu. Ja izvēlēsieties 0,
iekārta vispār neiezvanīsies.
Spiediet Stop/Exit.

F/T zvana ilgums
(tikai Fax/Tel režīmā)
Kad kāds zvanīs uz jūsu aparātu, jūs un
zvanītājs dzirdēsiet parastu telefona zvana
signālu. Zvanu skaits ir iestatīts Ring Delay
iestatījumā.
Ja pienāk faksa zvans, aparāts pieņems faksu.
Ja pienāks balss zvans, aparāts zvanīs F/T
zvanu (ātrs dubult-zvans) tik reizes cik būsiet
iestatījis F/T Ring Time iestatījumā.
Lai arī zvanīs tikai iekārta, atbildēt jūs varat
arī no citiem uz tās pašas līnijas pieslēgtajiem
telefoniem izmantojot tālvadības kodu.
Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai atrastu Fax..
Spiediet Fax.
Spiediet vai , lai atrastu Setup
Receive.
Spiediet Setup Receive.
Spiediet vai , lai atrastu F/T Ring
Time.
Spiediet F/T Ring Time.
Spiediet vai , lai atrastu iespējas, tad
spiediet skaitu cik ilgi iekārta zvanīs, lai
brīdinātu jūs par balss zvanu (20, 30, 40 vai
70 sekundes).
Spiediet Stop/Exit.

Piezīme

Pat, ja zvanītājs zvanīšanas laikā ir nolicis
klausuli, aparāts turpinās zvanīt iestatīto laiku.

Faksa saņemšana
Ja Fax Detect (faksa saņemšana) ir On:

Aparāts saņems faksus automātiski, pat, ja
esat pacēlis aparāta klausuli. Kad uz LCD
ekrāna parādās Receiving vai telefona
klausulē dzirdat specifiskos faksa signālus,
vienkārši nolieciet klausuli un aparāts pieņems
faksu.

Ja Fax Detect ir Off:
Ja esat pie aparāta un atbildat uz faksa zvanu
paceļot aparāta klausuli, spiediet Mono Start
vai Colour Start, tad spiediet Receive, lai
saņemtu faksu.

Ja jūs atbildat ar papildus vai ārējo telefonu,
spiediet 51.

Piezīme
• Ja šī iespēja ir iestatīta uz On, bet aparāts

nesavienojas ar faksa zvanu, kad paceļat
papildus vai ārējo telefona klausuli, spiediet
faksa saņemšanas kodu 51.
• Ja jūs sūtat faksus no datora, kas ir uz tās
pašas telefona līnijas, bet aparāts tos
atvieno, iestatiet Fax Detect uz Off.
Spiediet Menu.
Spiediet vai , lai izvēlētos Fax.
Spiediet OK.
Spiediet vai , lai izvēlētos Setup
Receive. Spiediet OK.
Spiediet vai , lai izvēlētos Fax Detect.
Spiediet vai , lai izvēlētos On vai Off.
Spiediet OK.
Spiediet Stop/Exit.
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Telefons un ārējās iekārtas

Balss iespējas

SVARĪGI

Fax/Tel režīms

Esot Fax/Tel režīmā, iekārta izmantos F/T
Ring Time (pseido/dubulto signālu), lai
brīdinātu par balss zvanu.
Ja jūs atrodaties pie ārējā telefona, lai atbildētu
uz zvanu, paceliet klausuli vai nospiediet Tel/R.
Ja jūs esat pie papildus telefona, jums jāpaceļ
klausule zvanīšanas laikā un jānospiež #51
starplaikā starp pseido/dubultajiem signāliem.
Ja neviens nav uz līnijas vai arī kāds vēlas
atsūtīt faksu, nosūtiet zvanu atpakaļ uz iekārtu
nospiežot 51.

Ārējā TAD (auto
atbildētāja) pievienošana
Ja jūs pievienojat ārējo TAD pie tās pašas
telefona līnijas, kur ir iekārta, TAD atbildēs
uz visiem zvaniem un faksa aparāts
'klausīsies' vai nav faksa zvans. Ja iekārta to
izdzird, tas pārņem zvanu un saņem faksu. Ja
pienāk balss zvans, iekārta ļauj TAD atskaņot
jūsu ierakstīto izejošo ziņojumu un zvanītājs
var atstāt balss ziņojumu.
Auto atbildētājam ir jāatbild četru zvana
signālu laikā (ieteicamais iestatījums ir divi
signāli). Faksa aparāts nedzird faksa signālu
kamēr TAD nav atbildējis uz zvanu. Pēc
četriem zvana signāliem ir atlikušas tikai 8 līdz
10 sekundes, lai fakss varētu pieslēgties.

Piezīme
Ja jūs nesaņemat visus jūsu faksus, saīsiniet
Ring Delay iestatījumu uz jūsu ārējā TAD.

1
1
1 TAD

Kad TAD atbild uz zvanu, LCD ekrāns parāda
Telephone.

45

Nepievienojiet TAD citur uz tās pašas
telefona līnijas.

Iestatījumi
Ārējais TAD jāpievieno kā attēlots iepriekšējā
zīmējumā.
Iestatiet ārējo TAD uz vienu vai diviem
zvaniem (neizmantojiet aparāta Ring Delay
iestatījumu).
Ierakstiet izejošo ziņojumu jūsu ārējā TAD.
Iestatiet TAD, lai tas atbild uz zvaniem.
Iestatiet Receive Mode (saņemšanas
režīmu) uz External TAD.

Izejošā ziņojuma ierakstīšana
ārējā auto atbildētājā (TAD)
Veicot ierakstu ir svarīgs ziņojuma ilgums.
Ziņojuma sākumā ierakstiet 5 sekundes
klusuma.
Ierobežojiet jūsu ziņojumu līdz 20
sekundēm.

Piezīme
5 sekundes klusuma ir nepieciešamas, jo
aparāts nedzird faksa signālus caur skanīgu
vai skaļu balss ierakstu.

Telefona līniju centrāle (PBX)
Mēs iesakām vienoties ar kopmāniju, kas jums
uzstādīja PBX, lai tā pievieno aparātu. Aparātu
būtu vēlams pievienot pēdējai līnijai jūsu
sistēmā. Tas novērsīs aparāta pieslēgšanos,
katru reizi, kad sistēmā pienāks telefona zvans.
Ja visus ienākošos zvanus atbildēs centrāles
operators, iesakām iestatīt Receive Mode
(saņemšanas režīmu) uz Manual.
Mēs nevaram garantēt, ka jūsu aparāts
darbosies bez problēmām, ja būs pievienots
PBX. Ja rodas problēmas faksus saņemot vai
nosūtot, jums vispirms vajadzētu kontaktēties
ar firmu, kas apkalpo jūsu PBX.

Piezīme
Pārliecinieties, ka Telephone Line Type ir
iestatīts uz PBX.

6

Ārējie un papildus
telefoni

Ja iekārta ir atbildējusi pirmā, jums būs jāiet
pie iekārtas, lai nospiestu Tel/R, lai nosūtītu
zvanu uz radio klausuli.

Ārējā vai papildus telefona
pievienošana
Jūs varat iekārtai pievienot atsevišķu telefonu.

1
2
1 Papildus telefons
2 Ārējais telefons
Kad izmantojat ārējo telefonu, uz LCD ekrāna
būs redzams Telephone.

Piezīme

Pārliecinieties, ka ārējā telefona vads nav
garāks par 3 metriem.

Darbības no ārējā vai
papildus telefona
Ja jūs atbildat uz zvanu ar ārējo vai papildus
telefonu, jūs varat likt aparātam pārņemt zvanu
izmantojot Remote Activation Code. Nospiežot
Remote Activation Code 51, aparāts sāks
faksa pieņemšanu.
Ja aparāts atbild uz balss zvanu, lai to
pārņemtu ar papildus telefonu, spiediet
Remote Deactivation Code #51.
Ja jūs paceļat klausuli, taču neviens
nerunā:
Jūs visdrīzāk saņemat manuālu faksu.
Spiediet 51, sagaidiet faksa signālu vai
līdz brīdim, kad uz LCD ekrāna parādās
Receiving, tad nolieciet klausuli.

Piezīme

Jūs varat arī izmantot Fax Detect (faksa
noteikšana) iespēju, lai aparāts automātiski
pieņemtu zvanu.

Ārējā bezvadu telefona
izmantošana
Ja jūsu bezvadu telefons ir pievienots tam
pašam telefona līnijas vadam kur jūsu iekārta
un jums ir tipiski nēsāt līdzi radio klausuli, tad
uz zvaniem vieglāk ir atbildēt Ring Delay laikā.

Tālvadības kodu izmantošana
Tālvadības aktivizēšanas kods

6

Ja uz faksa zvanu jūs atbildat ar papildus vai
ārējo telefonu, jūs varat likt aparātam saņemt
faksu, ievadot tālvadības saņemšanas (Remote
Activation Code) kodu 51. Sagaidiet faksa
signālu, tad nolieciet klausuli.
Ja uz faksa zvanu atbildat no ārējā telefona, lai
saņemtu faksu spiediet Mono Start vai Colour
Start un izvēlieties Receive.

Tālvadības deaktivizēšanas kods

Ja jūs saņemat balss zvanu un aparāts ir F/T
režīmā, tas sāks zvanīt F/T (dubult) zvanu. Ja
jūs atbildat uz zvanu ar papildus telefonu, jūs
varat izslēgt F/T zvanu nospiežot #51
(pārliecinieties, ka kodu nospiežat starp
zvaniem).
Ja iekārta atbild uz balss zvanu un zvana ātro
dubult-zvanu , jūs varat atbildēt uz zvanu no
ārējā telefona nospiežot Tel/R.

6

Tālvadības kodu maiņa

Ja jūs vēlaties izmantot Remote Activation,
jums ir jāaktivizē tālvadības kodi. Sākotnējais
Remote Activation Code (tālvadības
aktivizēšanas kods) ir 51, Remote
Deactivation Code (tālvadības deaktivizēšanas
kods) ir # 51. Jūs tos varat nomainīt ar saviem
kodiem.
Spiediet Menu .
Spiediet vai , lai atrastu Fax.
Spiediet Fax.
Spiediet vai , lai atrastu Setup
Receive.
Spiediet Setup Receive.
Spiediet vai , lai atrastu Remote
Codes.
Spiediet Remote Codes.
Spiediet On.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Ja vēlaties mainīt Remote Activation Code,
ievadiet jauno kodu. Spiediet OK un ejiet
uz 10.soli.
Ja nevēlaties mainīt Remote Activation
Code, spiediet OK un ejiet uz 10.soli.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Ja vēlaties mainīt Remote Deactivation
Code, ievadiet jauno kodu. Spiediet OK un
ejiet uz 11.soli.
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6

6

Ja nevēlaties mainīt Remote Activation
Code, spiediet OK un ejiet uz 10.soli.
11 Spiediet Stop/Exit.

Piezīme

• Ja jūs regulāri tiekat atvienots, kad mēģināt
piekļūt ārējam TAD ar tālvadības palīdzību,
pamēģiniet izmainīt Remote Activation
Code un Remote Deactivation Code ar
citiem trīs zīmju kodiem izmantojot ciparus
0-9, , #.
• Tālvadības kodi var arī nedarboties ar
dažām telefona sistēmām.

.
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Numuru sastādīšana un saglabāšana

Kā ievadīt
Manuālā ievadīšana
Nospiediet nepieciešamos telefona vai faksa
numura ciparus.

Piezīme
Real Time Transmission režīmā automātiskā
atkārtota sūtīšana nedarbojas, ja tiek
izmantots skenera stikls.

Papildus iespējas
Izejošo zvanu vēsture

Speed Dial (ātrā numura)
ievadīšana
Spiediet Speed Dial.
Speed Dial jūs varat izvēlēties arī
spiežot
(FAX).
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Spiediet Alphabetical vai Numerical,
tad spiediet numuru, uz kuru vēlaties
zvanīt.
Izmantojot taustiņu paneli, spiediet
2-ciparu Speed Dial numuru.

Piezīme

Ja uz LCD ekrāna, Speed-Dial numura
ievadīšanas laikā, parādās Not Registered,
šāds numurs nav saglabāts aparāta atmiņā.
Lai nosūtītu faksu, spiediet Send a Fax
un turpiniet ar 4.soli.
Spiediet Mono Start vai Colour Start.
Iekārta sāks dokumenta skanēšanu un
sūtīšanu.

Faksa atkārtota uzgriešana
Redial/Pause darbojas tikai tad, ja numurs
sastādīts ar taustiņu paneļa palīdzību.
Ja faksu sūtat automātiski un līnija ir aizņemta,
aparāts automātiski atkārtos numuru trīs reizes
ar piecu minūšu intervālu.
Spiediet Redial/Pause.
Spiediet numuru, kuru vēlaties uzgriezt
atkārtoti.
Spiediet Send a fax.
Spiediet Mono Start vai Colour Start.

Pēdējie 30 numuri, uz kuriem ir sūtīts fakss,
tiek saglabāti izejošo zvanu vēsturē (Outgoing
Calls). Jūs varat izvēlēties kādu no šiem
numuriem, lai nosūtītu faksu, saglabātu kā
Speed Dial vai izdzēstu.
Spiediet History vai Redial/Pause.
Spiediet sev vajadzīgo numuru.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
• Lai nosūtītu faksu, spiediet Send a fax.
Spiediet Mono Start vai Colour Start.
• Ja vēlaties numuru saglabāt, spiediet
More, tad spiediet Add Speed Dial.
• Ja vēlaties numuru no izejošo zvanu
vēstures izdzēst, spiediet More, tad
spiediet Delete.
Spiediet Yes, lai apstiprinātu.
Spiediet Stop/Exit.

Numuru saglabāšana

Jūs varat saglabāt Speed Dial un Grupu
numurus. Sastādot Quick Dial (ātro) numuru,
LCD ekrānā parādīsies numurs.

Piezīme

Ja ir elektrības pārrāvums, atmiņā esošie
Quick Dial numuri netiek pazaudēti.

Pauzes saglabāšana
Saglabājot Speed Dial numurus, jūs varat
ievietot vienu vai vairākas 3,5 sekunžu garas
pauzes, nospiežot PAUSE taustiņu uz
skārienjūtīgā ekrāna.

Speed Dial numurus
saglabāšana
Jūs varat saglabāt līdz 100 2-ciparu Speed-Dial
vārdus un numurus. Katram vārdam jūs varat
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saglabāt divus numurus. Lai uzgrieztu numuru,
jums uz ekrāna būs jānospiež tikai daži taustiņi
(piemēram: spiediet Speed-Dial, numuru uz
kuru vēlaties zvanīt un Send a fax).
Spiediet Speed Dial.
Ja Speed Dial numuri jau ir saglabāti,
spiediet Alphabetical vai Numerical.
Spiediet More.
Spiediet vai , lai atrastu Set Speed
Dial.
Spiediet Set Speed Dial.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Izmantojot taustiņus uz ekrāna, ievadiet
vārdu (līdz 16 zīmēm). Spiediet OK.
Lai saglabātu numuru bez vārda, spiediet
OK.
Izmantojot taustiņus uz skārienjūtīgā ekrāna
ievadiet pirmo faksa vai telefona numuru
(
) (līdz 20 zīmēm).
Spiediet OK.

Piezīme

Ja esat ‘ielādējis’ Internet Fax:
Ja vēlaties saglabāt e-pasta adresi, ko lietot ar
Internet fax vai Scan to E-mail serveri, spiediet
un ievadiet e-pasta adresi, tad spiediet OK.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Izmantojot taustiņus uz skārienjūtīgā
ekrāna ievadiet otro faksa vai telefona
numuru (
) (līdz 20 zīmēm).
Spiediet OK.
Ja nevēlaties saglabāt otru numuru,
Spiediet OK.
Lai izvēlētos, kur numurs tiks saglabāts,
veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Lai saglabātu piedāvātajā brīvajā Speed
Dial numura vietā, spiediet OK.
Lai ievadītu citu Speed Dial numuru,
spiediet
, tad izmantojot taustiņus uz
skārienjūtīgā ekrāna, ievadiet 2-ciparu
numuru. Spiediet OK.

Piezīme

Ja jūsu izvēlētais 2-ciparu Speed Dial numurs
ir jau aizņemts, OK taustiņs uz LCD ekrāna
nedarbosies. Izvēlieties citu numuru.
Kad uz LCD ekrāna parādās jūsu iestatījumi,
spiediet OK, lai apstiprinātu.
11 Veiciet vienu no sekojošām darbībām:
Lai saglabātu vēl kādu Speed Dial numuru,
atkārtojiet no 3. līdz 10.solim.
Ja esat beidzis numuru saglabāšanu,
spiediet Stop/Exit.
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Speed Dial vārdu vai numuru
izmainīšana
Spiediet Speed Dial.
Spiediet Alphabetical vai Numerical.
Spiediet More.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Spiediet vai , lai atrastu Change.
Spiediet Change, lai labotu vārdus vai
numurus.
Spiediet vai , lai atrastu Delete.
Spiediet Delete.Izvēlieties numurus,
kurus vēlaties izdzēst, nospiediet uz tiem,
lai parādās sarkana atzīme. Spiediet OK.
Spiediet Yes, lai apstiprinātu, tad ejiet uz
9.soli.
Spiediet vai , lai atrastu numuru, kuru
vēlaties izmainīt.
Spiediet numuru, kuru vēlaties mainīt.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Ja vēlaties mainīt vārdu, spiediet Name.
Izmantojot taustiņus uz skārienjūtīgā
ekrāna, ievadiet jauno vārdu (līdz 16
zīmēm). Spiediet OK.
Ja vēlaties mainīt pirmo faksa vai telefona
numuru, spiediet
. Izmantojot
taustiņus uz skārienjūtīgā ekrāna, ievadiet
jauno faksa vai telefona numuru (līdz 20
zīmēm). Spiediet OK.
Ja vēlaties mainīt otro faksa vai telefona
numuru, spiediet
. Izmantojot
taustiņus uz skārienjūtīgā ekrāna, ievadiet
jauno faksa vai telefona numuru (līdz 20
zīmēm). Spiediet OK.

Piezīme

Ja vēlaties izmainīt burtu, spiediet vai , lai
novietotu kursoru zem izmaināmā burta, tad
spiediet
, lai ievadītu pareizo burtu.
Ja vēlaties izmainīt saglabātu numuru,
atkārtoti spiediet
, lai to izdzēstu. Ievadiet
jauno numuru.
Uz LCD ekrāna parādīsies jūsu iestatījumi.
Veiciet kādu no sekojošām iespējām:
Spiediet OK, lai pabeigtu. Lai izmainītu citu
Speed Dial numuru, atkārtojiet no 5. līdz 8.
solim.
Lai izmainītu vairāk detaļas, ejiet uz 7.soli.
Spiediet Stop/Exit.

8

Kopēšana

Kā kopēt
Pārliecinieties, ka esat kopēšanas režīmā,
spiediet
(COPY), lai tas izgaismojas.

Thin Paper Copy (kopēšana uz plāna papīra),
Book Copy (kopēšana no grāmatas)
Set New Default (jauns noklusētais iestat.),
Factory Reset (rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana).

Piezīme
Ja vēlaties kopijas šķirot, izmantojiet ADF.
Uz LCD ekrāna parādīsies:
1

Papīra Iestatījumi
Papīra tips

Lai iegūtu maksimāli labu drukas kvalitāti,
iestatiet aparātā jūsu izmantotā papīra tipu.
1

Kopiju skaits
Kopiju skaitu var ievadīt uz ekrāna
nospiežot - vai + vai arī izmantojot taustiņu
paneli.

Piezīme

Noklusētais iestatījumus ir FAX.. Jūs varat
izmainīt ilgumu kādā aparāts paliek COPY
režīmā pēc pēdējās kopijas.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz augšu.
Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar
tekstu uz leju.
Ja vēlaties vairāk par vienu kopiju, ievadiet
kopiju skaitu (līdz 99).
Spiediet Mono Start vai Colour Start.
Lai pārtrauktu kopēšanu, spiediet Stop/Exit.

Kopēšanas iestatījumi

Spiediet Copy, tad Options. Spiediet vai ,
lai apskatītu kopēšanas iestatījumus. Kad
parādās nepieciešamais iestatījums, spiediet
to un izvēlieties vajadzīgo iespēju.
Jūs varat izmainīt sekojošus kopēšanas
iestatījumus:
Paper Type (papīra tips)
Paper Size (papīra izmērs)
Quality (kvalitāti),
Enlarge/Reduce (palielināšana/samazināšana),
Density (intensitāte),
Ink Save Mode (tintes taupīšanas režīms),
Stack/Sort (šķirošana (tikai DCP-J715W)),
Page Layout (lapas izvietojums),
2in1 (vairākas lapas vienā),
Duplex Copy (abpusēja kopēšana),

Nospiediet
COPY un ielieciet
dokumentu.
Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
Spiediet Options.
Spiediet vai , lai atrastu Paper Type.
Spiediet Paper Type.
Spiediet vai , lai atrastu Plain Paper,
Inkjet Paper,Brother BP71,
Brother BP61,Other Glosy vai
Transparency, tad spiediet iespēju, kuru
vēlaties iestatīt.
Ja nevēlaties mainīt citus iestatījumus,
spiediet Mono Start vai Colour Start.

Papīra izmērs
Jūs varat izmantot piecus dažādus izmērus:
A4, A5, A3, Letter, Legal, Ledger un 10x15 cm.
Iestatiet jūsu izmantotā papīra izmēru.
Nospiediet
COPY un ielieciet
dokumentu.
Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
Spiediet Options.
Spiediet vai , lai atrastu Paper Size.
Spiediet Paper Size.
Spiediet vai , lai atrastu A4,A5,A3,
10x15 cm,Letter,Ledger vai Legal,
tad spiediet iespēju, kuru vēlaties iestatīt.
Ja nevēlaties mainīt citus iestatījumus,
spiediet Mono Start vai Colour Start.
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Fotogrāfiju izdruka no atmiņas
kartes vai USB flešatmiņas

PhotoCapture Center™
iespējas
Pat, ja iekārta nav pieslēgta datoram, jūs varat
izdrukāt attēlus tieši no digitālās foto kameras
kartes vai USB flešatmiņas.
Jūs varat skanēt dokumentus un saglabāt tos
tieši atmiņas kartē vai USB flešatmiņā.
Ja jūsu aparāts ir pieslēgts datoram, jūs varat
no tā piekļūt atmiņas kartei vai USB flešatmiņai,
kas ir ievietota jūsu aparāta priekšpusē .

Atmiņas kartes vai USB
flešatmiņas izmantošana
Brother aparāta media drive (atveres) ir
izmantojamas ar populārākajām digitālo
kameru kartēm: Memory Stick ™, Memory Stick
Pro ™ , Memory Stick Duo ™ , Memory Stick
Pro Duo ™ , SD Memory Card, SDHC Memory
Card, SDXC Memory Card, MultiMedia Card,
MultiMedia Card plus un USB flešatmiņu.
Photocapture Center ™ iespēja ļauj jums
drukāt augstas izšķirtspējas un kvalitātes
digitālās fotogrāfijas no digitālās foto kameras.

PhotoCapture režīms

Kārtīgi ielieciet atmiņas karti vai USB flešatmiņu pareizajā atverē.

1

1

USB flešatmiņas atvere

2

2

Atmiņas kartes atvere

SVARĪGI

USB tiešais interfeiss atbalsta tikai USB flešatmiņu, PictBridge savienojamu kameru vai digitālo
kameru, kam ir USB lielapjoma atmiņas standarts. Citas USB iekārtas netiek atbalstītas.
Atvere
Augšējā atvere

Atmiņas kartes
Memory Stick™
Memory Stick PRO™
Memory Stick Duo™
Memory Stick PRO Duo™
Memory Stick Micro™
(nepieciešams adapters)

Apakšējā atvere

SD Memory Card
SDHC Memory Card
MultiMedia Card plus

SCXC Memory Card
MultiMedia Card

mini SD (nepieciešams adapters)
mini SDHC (nepieciešams adapters)
micro SD (nepieciešams adapters)
micro SDHC (nepieciešams adapters)
MultiMedia Card mobile (nepieciešams adapters)
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SVARĪGS
Neievietojiet Memory Stick Duo ™ apakšējā SD atverē, tas var sabojāt iekārtu.

PHOTO taustiņa indikācijas:
Photo deg, ja atmiņas karte vai USB flešatmiņa ir ielikta pareizi.
Photo nedeg, ja atmiņas karte vai USB flešatmiņa nav ielikta pareizi.
Photo mirgo, ja atmiņas karte vai USB flešatmiņa tiek lasīta vai tajā tiek
rakstīts.

SVARĪGI
Neatvienojiet aparātu no strāvas padeves, kā arī neizņemiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu no
aparāta, kamēr karte vai USB flešatmiņa tiek nolasīta vai tanī tiek ierakstīts (Photo taustiņš mirgo).
Jūs zaudēsiet informāciju vai sabojāsiet karti.
Aparāts var lasīt vienlaicīgi tikai vienu karti.

Attēlu drukāšana
Attēlu apskate

Jūs varat apskatīt attēlus uz LCD ekrāna pirms
to izdrukāšanas.
Pārliecinieties, ka esat atmiņas karti vai
USB flešatmiņu ievietojis pareizajā atverē.
Spiediet
(PHOTO).
Spiediet View Photos.
Spiediet vai , lai atrastu attēlu, kuru
vēlaties izdrukāt.
Spiediet + vai -, lai izvēlētos cik kopijas
vēlaties izdrukāt.
Atkārtojiet 3 un 4 soli līdz esat izvēlējies
visus attēlus. Spiediet OK.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Ja vēlaties izmainīt drukas iestatījumus,
spiediet Options.
Ja nevēlaties neko mainīt, ejiet uz 7.soli.
Spiediet Colour Start, lai sāktu drukāšanu.

PhotoCapture Center™
drukas iestatījumi
Jūs varat izmainīt drukas iestatījumus
nākamajam drukas darbam.
Pēc 3 minūtēm iekārta atgriezīsies pie
noklusētā iestatījuma.

Piezīme
Biežāk lietotos iestatījumus jūs varat saglabāt
kā noklusētos.

Skanēšana uz atmiņas
karti vai USB flešatmiņu
Jūs atmiņas kartē vai USB flešatmiņā varat
ieskanēt gan melnbaltus, gan krāsainus
dokumentus. Melnbalti dokumenti tiks saglabāti
PDF (*.PDF) vai TIFF (*.TIF) formātā. Krāsaini
dokumenti tiks saglabāti PDF (*.PDF) vai JPEG
(*.JPG) formātā. Krāsu dokumentiem rūpnīcas
iestatījums ir Color 200 dpi un noklusētais
faila formāts ir PDF. Iekārta automātiski
izveido faila nosaukumu ar tās dienas datumu.
Jūs varat izmainīt krāsu un kvalitāti.
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Kvalitāte

Pieejamais faila
formāts

Color 100

JPEG / PDF

Color 200

JPEG / PDF

Color 300

JPEG / PDF

B/W 100

TIFF / PDF

B/W 200

TIFF / PDF

B/W 300

TIFF / PDF

Color 600

JPEG / PDF

Pārliecinieties, ka esat atmiņas karti vai
USB flešatmiņu ievietojis pareizajā atverē.

SVARĪGI

Neņemiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu
ārā no aparāta kamēr PHOTO mirgo, lai
izvairītos no kartes, USB flešatmiņas vai tanī
esošo datu sabojāšanas.
Ielieciet dokumentu.
Spiediet
(SCAN).
Spiediet vai , lai atrastu Scan to
Media.
Spiediet Scan to Media.
Spiediet Options.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
• Lai izmainītu kvalitāti, spiediet vai ,
lai atrastu Quality.
Spiediet Quality un izvēlieties
Color 100 dpi, Color 200 dpi,
Color 300 dpi, Color 600 dpi,
B/W 100 dpi, B/W 200 dpi,
B/W 300 dpi.
• Lai izmainītu faila tipu, spiediet vai ,
lai atrastu File Type.
Spiediet File Type un izvēlieties PDF,
JPEG vai TIFF.
• Lai izmainītu faila nosaukumu, spiediet
vai , lai atrastu File Name.
Spiediet File Name un ievadiet faila
nosaukumu. Jūs varat izmainīt tikai pirmos
6 burtus. Spiediet OK.
• Ja nevēlaties veikt izmaiņas citos
iestatījumos, ejiet uz 7.soli, lai sāktu
skanēšanu.

Piezīme
• Ja izšķirtspējas iestatījumā jūs izvēlaties
krāsu, tad kā faila tipu jūs nevarat izvēlēties
TIFF.
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• Ja izšķirtspējas iestatījumā jūs izvēlaties
melnbaltu, tad kā faila tipu jūs nevarat
izvēlēties JPEG.
Spiediet Mono Start vai Colour Start.

10

Drukāšana no datora
Skanēšana uz datoru

Dokumenta drukāšana
Lai varētu drukāt no datora, datorā ir jāuzinstalē
printera draiveris.
Uzinstalējiet CD diskā esošo Brother
printera draiveri.
Izvēlieties Print komandu.
Print logā izvēlieties jūsu iekārtas
nosaukumu un spiediet Preferences.
Properties logā izvēlieties tos iestatījumus,
kurus vēlaties izmainīt.
Media Type
Paper Size
Print Quality
Orientation
Colour/Greyscale
Ink Save Mode
Scaling
Spiediet OK.
Spiediet Print, lai sāktu drukāt.

Dokumenta skanēšana
Ir vairāki dokumentu skanēšanas veidi. Jūs
varat izmantot SCAN taustiņu vai skanera
draiverus datorā. Sīkāku informāciju meklējiet
CD diskā zem Software User’s Guide.
Lai iekārtu varētu izmantot kā skeneri,
jāuzinstalē skanera draiveris.
Instalējiet CD diskā esošos skanera
draiverus.
Ja tīkla skanēšana nedarbojas,
konfigurējiet iekārtu ar TCP/IP adresi.
Ielieciet dokumentu.
Skanējiet izmantojot ADF.
Lai skanētu grāmatu vai vienu lapu,
izmantojiet skenera stiklu.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

Skanēšana izmantojot
SCAN taustiņu
Spiediet
(SCAN).
Spiediet vai , lai atrastu pieejamos
skanēšas režīmus, tad spiediet jums
nepieciešamo skanēšanas režīmu.
Scan to File
Scan to Media
Scan to Network
Scan to FTP
Scan to email
Scan to OCR 1
Scan to Image
Web Service (Web Services Scan)2

11

1 Jābūt uzinstalētam Presto! PageManager.
2 Tikai Windows lietotājiem (Windows Vista SP2

vai jaunāks un Windows 7).

(tīkla lietotājiem) Izvēlieties datoru uz kuru
vēlaties sūtīt datus.
Spiediet Start, lai sāktu skanēšanu.

Skanēšana izmantojot
skanera draiveri
Atveriet skanēšanas programmu un
spiediet Scan taustiņu.
Scanner Setup logā pielāgojiet
iestatījumus, piemēram, Resolution
(izšķirtspēja), Brightness (spilgtums) un
Scan Type (skanēšanas veids).
Lai sāktu skanēšanu, spiediet Start vai
Scan.

Skanējiet, izmantojot SCAN taustiņu.
Skanējiet izmantojot skanera draiveri.
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Ikdienas apkope

Tintes kasešu nomaiņa
Iekārtai ir tintes punktu skaitītājs. Tas
automātiski nosaka tintes līmeni katrā no 4
kasetēm. Kad tintes kasete ir gandrīz tukša,
uz LCD ekrāna parādīsies paziņojums. Uz
ekrāna uzrādīsies kura tintes kasete ir gandrīz
tukša, vai kuru ir nepieciešams nomainīt.
Nomainiet tintes kasetes uz LCD ekrāna
norādītajā secībā. Lai arī iekārta uzrādīs, ka
tintes kasete ir tukša, tajā joprojām būs nedaudz
tintes. Tas ir nepieciešams, lai pasargātu no
aizkalšanas un drukas galviņas sabojāšanas.

UZMANĪBU

A

Atveriet jaunās tintes kasetes iepakojumu
un izņemiet kaseti.
Pagrieziet zaļo sviru, kas atrodas uz
dzeltenā aizsargvāciņa (1), pulksteņrādītāja
virzienā līdz tas noklikšķ, tad noņemiet to
kā parādīts attēlā.
1

Ja tinte iekļūst jūsu acīs, izmazgājiet tās ar
ūdeni un, ja nepieciešams sazinieties ar ārstu.

SVARĪGI
Brother multifunkcionālās iekārtas ir veidoti tā,
lai tie darbotos ar īpašas specifikācijas tinti
un visoptimālākā iekārtas darbība tiek
nodrošināta ar oriģinālajām Brother tintes
kasetēm. Brother negarantē šo optimālo
darbību, ja tiek izmantotas citas tintes
kasetes. Tāpēc Brother neiesaka lietot
citas tintes kasetes, kā tikai oriģinālās
Brother kasetnes, vai uzpildīt kasetnes ar
cita veida tinti. Ja nesavietojamu produktu
lietošanas rezultātā, tiek bojāta drukāšanas
galviņa vai kāda cita detaļa, tad remonta
darbi tiks veikti par atsevišķu samaksu un
iekārtas garantija tiks anulēta.
Atveriet tintes kasetņu pārsegu. Ja viena
vai vairākas tintes kasetes ir tukšas, uz
LCD ekrāna parādīsies B&W Print Only
vai Cannot Print.
Nospiediet tintes kaseti nosedzošā vāciņa
'ķepiņu' uz leju un izņemiet uz LCD ekrāna
norādītās krāsas kaseti.

1

Katrai krāsai ir paredzēta sava konkrēta
vieta. Ievietojiet kaseti virzienā kāds
norādīts uz tās esošajā uzlīmē.

Stumiet tintes kaseti līdz tā noklikšķ, tad
aizveriet tintes kasetes nodalījuma
pārsegu.

Aparāts automātiski pārstartēs tintes
skaitītāju.

Piezīme
Ja jūs esat nomainījis tintes kasetni, piem.
melno, uz LCD ekrāna var parādīties lūgums
apstiprināt, ka tā ir jauna kasete (Did You
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Change
Black?) Katrai jaunai kasetnei
spiediet Yes, lai automātiski pārstartētu
tintes skaitītāju. Ja ieliktā kasete nav jauna,
spiediet No.
Ja uz LCD ekrāna parādās No Ink
Cartridge vai Cannot Detect pēc
kasetes ielikšanas, pārbaudiet vai tā ir
oriģinālā kasete un vai ir ielikta pareizi.

SVARĪGI
• Neņemiet tintes kaseti ārā no aparāta, ja
nav nepieciešams to nomainīt. Tā darot,
jūs varat samazināt tintes daudzumu un
aparāts nezinās cik īsti tās vēl ir atlicis.
• Ja jūs notraipāt ādu vai apģērbu ar tinti,
mazgājiet to ar ziepēm vai mazgāšanas
līdzekli.
• Ja jūs nejauši ieliekat kaseti nepareizajā
vietā, pēc tās ievietošanas pareizajā vietā,
iztīriet drukas galviņu vairākas reizes.
• Kad kasete ir attaisīta, lieciet to aparātā
un izlietojiet to sešu mēnešu laikā.
• Nemēģiniet tintes kaseti izjaukt vai pildīt,
tas var izraisīt tintes izplūšanu no kasetes.

Iekārtas tīrīšana
Skenera stikla tīrīšana
Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.
Paceliet skenera vāku (1). Ar sausu,
šķiedras neatstājošu lupatiņu, kas
samitrināta ar ugunsdrošu stikla tīrīšanas
līdzekli, notīriet skenera stiklu (2) un balto
plastikātu (3).
1
3

1

2

Piezīme
Kad esat notīrījis stikla maliņu, pārbrauciet tai
vēl ar pirkstu, lai redzētu vai tur vēl nav kas
pielipis. Ja tomēr vēl ko sajūtat, notīriet
konkrēto vietu vēlreiz. Pēc tīrīšanas, veiciet
pārbaudes kopiju.

Ja uz tikla ir palicis
netīrs punkts vai
korekcijas šķidrums,
kopijā parādās
vertikāla līnija.

Ja stikls ir tīrs,
vertikālā līnija
pazūd.

A

Drukas galviņas tīrīšana
Lai nodrošinātu labu drukas kvalitāti, iekārta
regulāri tīrīs drukas galviņu. Ja nepieciešams,
jūs tīrīšanas procesu varat veikt arī manuāli.
Tīrīšana nepieciešama, ja uz izdrukātajām
lapām parādās horizontālas līnijas vai
nevienmērīgi izdrukāts teksts. Jūs varat tīrīt
melno (Black) kaseti atsevišķi, krāsainās
(Yellow, Cyan, Magenta) reizē vai arī visas
četras krāsas kopā.
Drukas galviņas tīrīšanas procesa laikā tiek
patērēts neliels daudzums tintes.

SVARĪGI
2

Ar sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu,
kas samitrināta ar ugunsdrošu stikla
tīrīšanas līdzekli, zem ADF notīriet balto
maliņu (1) un stikla maliņu (2).

Neaiztieciet drukas galviņu. Tas var izraisīt
drukas galviņas bojājumus un tās garantijas
zaudēšanu.
Spiediet
(Ink).
Spiediet vai , lai atrastu Cleaning.
Spiediet Cleaning.
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Spiediet vai , lai atrastu Black,Color
vai All, tad spiediet to, ko vēlaties tīrīt.
Iekārta notīrīs drukas galviņu. Pēc tīrīšanas
iekārta automātiski atgriezīsies Ready
režīmā.

Piezīme

Ja drukas galviņu esat tīrījis vismaz piecas
reizes, bet drukas kvalitāte nav uzlabojusies,
pamēģiniet problemātiskās krāsas kaseti
nomainīt ar jaunu Brother oriģinālo kaseti. Ja
kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, sazinieties
ar Brother servisa centru.

Drukas kvalitātes pārbaude

tas izdarīts, vēlreiz pārbaudiet drukas
kvalitāti. Ja kvalitātē nekas nav mainījies,
veiciet atkārtotu drukas galviņas tīrīšanu.
Ja pēc piecām reizēm problēma saglabājas,
sazinieties ar Brother servisa centru.

SVARĪGI
Neaiztieciet drukas galviņu. Tas var izraisīt
drukas galviņas bojājumus un tās garantijas
zaudēšanu.

Piezīme

Ja izdrukas parādās bālas vai ar strīpām,
iespējams, ka kāda no sprauslām ir aizsērējusi.
Jūs to varat pārbaudīt, izdrukājot Print Quality
Chech Sheet (drukas kvalitātes pārbaudes lapa).
Pēc tam, kad drukas
Spiediet
(Ink).
Ja drukas galviņa
galviņa ir iztīrīta,
ir
aizsērējusi,
tad
Spiediet vai , lai atrastu Test Print.
horizontālās līnijas
izdruka izskatīsies
Spiediet Test Print.
būs pazudušas.
šādi.
Spiediet Print Quality.
Spiediet Start. Iekārta sāks drukāt Print
Quality Check Sheet.
Drukas izlīdzināšana
Pārbaudiet uz lapas esošo četru krāsu
bloku kvalitāti.
Nepieciešamība izlīdzināt druku var rasties pēc
iekārtas transportēšanas, ja druka ir izplūdusi
Uz LCD ekrāna parādīsies jautājums vai
vai bāla.
drukas kvalitāte ir OK.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Spiediet
(Ink).
Ja visas līnijas ir skaidras un saskatāmas,
Spiediet vai , lai atrastu Test Print.
spiediet Yes, lai pabeigtu drukas kvalitātes
Spiediet Test Print.
pārbaudi un ejiet uz 11.soli.
Spiediet
Alignment.
Ja varat saskatīt iztrūkstošanas sīkas
Spiediet Start. Iekārta sāks drukāt
līnijas kā attēlots zemāk, spiediet No.
Alignment Check Sheet.
Labi
Slikti

Uz ekrāna parādīsies jautājums vai drukas
kvalitāte melnajai un 3 krāsainajām tintēm
ir OK. Spiediet Yes vai No.
LCD ekrānā jautās vai vēlaties sākt tīrīšanu.
Spiediet Yes.
Iekārta sāks drukas galviņas tīrīšanu.
10 Kad tīrīšana pabeigta, spiediet Start.
Iekārta vēlriez izdrukās Print Quality Check
Sheet, tad atgriezīsies pie 6.soļa.
11 Spiediet Stop/Exit.
Ja šo darbību esat veicis vismaz piecas
reizes, bet drukas kvalitāte joprojām ir
vāja, nomainiet attiecīgo tintes kaseti. Kad
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“A” paraugam to testa drukas ciparu, kur .
vismazāk redzamas vertikālās strīpas (1-9).

“B” paraugam to testa drukas ciparu, kur
vismazāk redzamas vertikālās strīpas (1-9).
“C” paraugam to testa drukas ciparu, kur
vismazāk redzamas vertikālās strīpas (1-9).
“D” paraugam to testa drukas ciparu, kur
vismazāk redzamas vertikālās strīpas (1-9).
Spiediet Stop/Exit.
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B
Piezīme

Traucējumi

Informācijas taustiņš (
izlasītu paziņojumu.

) iedegas, ja ekrānā parādās kļūdas paziņojums. Spiediet

, lai

Kļūdu un apkopes paziņojumi
Kļūdas paziņojums
B&W Print Only

Replace Ink

Cannot Detect

Iemesls
Viena vai vairākas krāsu tintes
kasetes ir tukšas.
Jūs joprojām varat drukāt
melnbaltajā režimā apmēram
4 nedēļas (atkarībā no izdrukāto
lapu skaita).
Kamēr uz ekrāna ir šis
paziņojums, aparāts darbosies
sekojoši:
Drukāšana
Ja printera draiverī zem
Advanced atzīmēsiet Grayscale
jūs varat drukāt melnbaltu. Pēc
šī paziņojuma abpusēja druka
nav pieejama.
Kopēšana
Ja papīra tips ir iestatīts uz
Plain Paper , jūs varat veikt
melnbaltu kopēšanu. Pēc šī
paziņojuma abpusēja druka nav
pieejama.
Fakss
Ja papīra tips ir iestatīts uz
Plain Paper vai Inkjet
Paper, iekārta saņems un
drukās melnbaltus faksus.
Jaunā tintes kasete ir ielikta
pārāk ātri, aparāts nav to
atpazinis.
Ja jūs neizmantojat Brother
orģinālo tintes kaseti, aparāts to
var neatpazīt.
Tintes kasete nav kārtīgi ielikta.

Cannot Print

Replace Ink
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Darbība
Nomainiet tukšās tintes kasetes.

Piezīme

Iekārta pārtrauks visas drukas darbības
līdz brīdim, kad ieliksiet jaunu tintes
kaseti, šādos gadījumos:
Ja atvienojat iekārtu no strāvas vai
izņemat tintes kaseti.
Ja papīrs tips ir iestatīts uz Other
Glossy, Brother BP71 vai
Brother BP61.
(Windows) Ja printera draiverī Basic
logā esat atzīmējis Slow Drying
Paper.
(Macintosh) Ja printera draiverī zem
Print Settings esat atzīmējis Slow
Drying Paper.

Izņemiet jauno tintes kaseti un ielieciet
to lēnām līdz tā noklikšķ.
Nomainiet tintes kaseti ar Brother
oriģinālo. Ja kļūdas paziņojums nepazūd,
kontaktējieties ar Brother servisu.

Izņemiet jauno tintes kaseti un ielieciet
to lēnām līdz tā noklikšķ.
Viena vai vairākas tintes kasetes Nomainiet tukšās tintes kasetes.
ir tukšas. Aparāts pārtrauks visus
drukas darbus. Kamēr atmiņā ir
brīva vieta, melnbalti faksi tiks
saglabāti atmiņā.

Kļūdas paziņojums
Comm.Error
Connection Fail

Cover is Open

Iemesls

Darbība

Slikta telefona līnijas kvalitāte.

Ja problēma nepazūd, sazinieties ar
telefona kompāniju un lūdziet pārbaudīt
līniju.
Jūs mēģināt veikt poll funkciju
Pārbaudiet otras faksa iekārtas polling
uz faksa iekārtu, kas neatrodas iestatījumu.
Polled Waiting režīmā.
Skenera pārsegs nav pilnībā
Paceliet skenera vāku un atkal aizveriet.
aizvērts.
Tintes kasešu nodalījuma vāks Kārtīgi aizveriet tintes kasešu pārsegu
nav pilnībā aizvērts.
līdz tas noklikšķ.

Data Remaining

Drukātie dati ir palikuši aparāta
atmiņā.

Disconnected

Cita persona vai citas personas Pamēģiniet nosūtīt vai saņemt vēlreiz. Ja
faksa iekārta pārtrauca zvanu.
zvans tiek atkārtoti apturēts un jūs
izmantojat VoIP sistēmu, pamēģiniet to
nomainīt Compatibility uz Basic.
Dokuments nav kārtīgi ielikts
Skat. ADF izmantotšana ;
vai padots, vai arī ADF
Iesprūdis dokuments
skanētais dokuments bijis
pārāk garš.
Drukas galviņa ir pārāk
Ļaujiet aparātam atdzist.
sakarsusi.
Hub (koncentrators) vai USB flešatmiņa
Hub (koncentrators) vai USB
flešatmiņa ar Hub ir pievienota ar Hub netiek atbalstīta. Atvienojiet
iekārtu no USB tiešā interfeisa.
pie USB tiešā interfeisa.

Document Jam

High Temperature
Hub is Unusable

Ink Absorber Full

Spiediet Stop/Exit. Aparāts atcels darbu
un iztīrīs atmiņu. Mēģiniet drukāt vēlreiz.

Ink Absorber Near
Full

Šī ir periodiski maināma detaļa, Sazinieties ar Brother servisa centru.
tādēļ tās nomaiņu garantija
nesedz. Šīs detaļas paātrinātu
nomaiņu var izraisīt pārāk bieža
iekārtas ieslēgšana un
izslēgšana, ja tiek lietotas
neoriģinālās vai pildītas tintes
kasetes. Nepieciešams serviss.
Ja tintes kasešu dēļ ir bojāta
drukas galviņa, garantija
remontu nesedz.
Sazinieties ar Brother servisa centru.
Tintes absorbētāja vai tintes
pārplūdes kaste ir gandrīz pilna.

Ink low

Viena vai vairākas tintes
kasetes ir gandrīz tukšas.

Low Temperature

Drukas galviņa ir pārāk auksta.

Media Error

Ievietotā atmiņas karte ir vai nu
bojāta vai neformatēta, vai arī
nav savietojama ar iekārtu.

Media is Full.

Jūsu izmantotajā atmiņas kartē
vai USB flešatmiņā nav brīvas
vietas vai arī tā jau satur 999
failus.

Iegādājieties jaunas tintes kasetes. Jūs
varat turpināt drukāt līdz uz LCD ekrāna
parādīsies Cannot Print.
Ļaujiet iekārtai uzsilt.

Pamēģiniet ielikt atmiņas karti atkārtoti.
Ja kļūda nepazūd, pārbaudiet media
draiveri, ieliekot tanī citu karti, kuru jūs
zināt darbojamies.
Izņemiet atmiņas karti no iekārtas un
noformatējiet to.
Iekārta var saglabāt atmiņas kartē vai
USB flešatmiņā tikai tad, ja tā satur
mazāk par 999 failiem. Mēģiniet izdzēst
kādu no failiem, lai atbrīvotu vietu un
mēģiniet vēlreiz.
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Kļūdas paziņojums

Iemesls

Darbība

No File

Ievietotā atmiņas karte vai USB
flešatmiņa nesatur .JPG failu.

Ievietojiet pareizo atmiņas karti vai USB
flešatmiņu.

No Ink Cartridge

Tintes kasete nav kārtīgi ielikta.

Izņemiet tintes kaseti un ielieciet to lēnām
līdz tā noklikšķ.

No Paper Fed

Aparātā ir beidzies papīrs vai
arī tas nav kārtīgi ielikts papīra
padeves lādē.

Ielieciet papīru papīra padeves lādē un
spiediet Mono Start vai Colour Start.
vai
Izņemiet papīru un ielieciet to vēlreiz,
tad spiediet Mono Start vai Colour Start.
skat. Iesprūdusi druka vai papīrs
Ja šis paziņojums bieži parādās
abpusējas kopēšanas vai drukas laikā,
iespējams, paīra padeves ruļļi ir aplipuši
ar tinti. Notīriet papīra padeves ruļļus.
Notīriet papīra pacēlājruļļus un papīra
padeves ruļļus.

Papīrs ir iesprūdis iekārtā.

No Response/Busy
Not Registered

Papīra putekļi ir nosēdušies uz
papīra pacēlājruļļiem un uz
papīra padeves ruļļiem.
Nav kārtīgi aizvērts Jam Clear
Cover.
Numurs, uz kuru zvanāt,
neatbild vai ir aizņemts.

Out of Fax Memory

Jūs mēģiniet uzgriezt Speed
Dial numuru, kas nav
ieprogrammēts.
Faksa atmiņa ir pilna.

Out of Memory

Iekārtas atmiņa ir pilna.

Paper Jam (Front)

Atmiņas kartē vai USB flešatm.
nav pietiekami daudz brīvas
vietas, lai skanētu dokumentu.
Iekārtā ir iesprūdis papīrs.

PaperJam Front,Rear

Paper Jam (Rear)

Iekārtā ir iesprūdis papīrs.

Papīra putekļi ir nosēdušies uz
papīra pacēlājruļļiem un uz
papīra padeves ruļļiem.
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Aizveriet Jam Clear Cover.
Pārbaudiet numuru un mēģiniet vēlreiz.
Ieprogrammējiet Speed Dial numuru.

Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Izdzēsiet datus no atmiņas. Lai iegūtu
papildus atmiņu, jūs varat izslēgt
Memory Receive.
Izdrukājiet atmiņā esošos faksus.
Kopēšana ir procesā:
spiediet Stop/Exit un gaidiet līdz darbības,
kas ir procesā, beidzas. Mēģiniet vēlreiz.
Izdzēsiet no atmiņas kartes vai USB
flašatmiņas neizmantotos failus, lai
atbrīvotu vietu un mēģiniet vēlreiz.
Izņemiet iesprūdušo papīru.
Pārliecinieties, ka papīra sānu atbalsta
maliņas ir pareizi pielāgotas papīra
izmēram. Nepagariniet papīra lādi, ja
izmantojat A5 vai mazāka izmēra papīru.
Izņemiet iesprūdušo papīru.
Pārliecinieties, ka papīra sānu atbalsta
maliņas ir pareizi pielāgotas papīra
izmēram. Nepagariniet papīra lādi, ja
izmantojat A5 vai mazāka izmēra papīru.
Notīriet papīra pacēlājruļļus un papīra
padeves ruļļus.

Kļūdas paziņojums

Iemesls

Screen init.Fail

Skārienjūtīgais ekrāns tika
Pārliecinieties, ka nekas nepieskaras un
nospiests pirms vēl ieslēgšanas neatrodas uz skārienjūtīgā ekrāna.
inicializācija bija pabeigta.

Darbība
Unable to Clean XX Iekārtai ir mehāniska problēma. Atveriet skanera pārsegu un izņemiet
vai
nepiederošos objektus. Ja kļūdas
Unable to Init. XX Iekārtā ir nepiederošs objekts, paziņojums nepazūd, atvienojiet iekārtu
no strāvas padeves uz vairākām minūtēm
Unable to Print XX piem., saspraude vai papīra
gabaliņš.
un atkal pievienojiet strāvai.
Unable to Scan XX
Iekārta var būt atvienota no strāvas līdz
24 stundām, nezaudējot atmiņā esošos
faksus.

Starp skārienjūtīgo ekrānu un tā Starp skārienjūtīgo ekrānu un tā rāmi
rāmi var būt iesprūdis kāds
ievietojiet stingru papīru un paslidiniet uz
gruzis.
priekšu un atpakaļu, lai izstumtu gruzi.

Unusable Device
Disconnect device
from front connect
or & turn machine
off & then on
Unusable Device
Please Disconnect
USB Device.

USB tiešajam interfeisam ir
pievienota bojāta iekārta.

Atvienojiet iekārtu no USB tiešā interfeisa,
tad spiediet
, lai iekārtu izslēgtu, tad
vēlreiz, lai ieslēgtu.

Atvienojiet iekārtu no USB tiešā interfeisa.
USB tiešajam interfeisam ir
pievienota USB iekārta vai USB Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.
flešatmiņa, kas netiek atbalstīta.

Wrong Ink Colour

Krāsu tintes kasete ir ielikta
melnās tintes kasetes vietā.

Wrong Paper Size

Paper Size iestatījums neatbilst 1 Pārlieicnieties, ka jūsu izvēlētais papīra
papīra izmēram, kas ir papīra
izmērs atbilst papīra izmēram lādē.
lādē. Vai arī papīra sānu
2 Pārliecinieties, ka papīrs papīra lādē ir
atbalsta malas papīra lādē nav
ievietots Portrait pozīcijā un papīra sānu
novietotas pretī jūsu izmantotā
atbalsta malas ir pretī attiecīgā papīra
papīra izmēra indikatoriem.
izmēra indikatoriem.
3 Kad esat izdarījis visu iepriekš minēto,
spiediet Mono Start vai Colour Start.

Kļūdas animācija
Kļūdas animācija soli pa solim parāda ko darīt,
kad ir iesprūdis papīrs . Jūs varat virzīties pa
soļiem savā tempā, nospiežot , lai apskatītu
nākamo soli vai , lai atgrieztos pie iepriekšējā
soļa.

Faksu vai Fax Journal
ziņojuma pārsūtīšana
Ja uz LCD ekrāna parādās kāds no sekojošiem
paziņojumiem, iesakām jums pārsūtīt faksus uz
citu faksa aparātu vai uz jūsu datoru.
Unable to Clean XX
Unable to Init.XX
Unable to Print XX
Unable to Scan XX

Pārbaudiet kura tintes kasete ir ielikta
nepareizā vietā un ielieciet to tai
paredzētajā vietā.

Jūs varat pārsūtīt arī Fax Journal ziņojumu, lai
apskatītu vai ir kādi faksi, ko nepieciešams
pārsūtīt.

Faksu pārsūtīšana uz citu aparātu
Ja jūs neesat iestatījis savu Station ID, jūs
nevarat ieiet faksa pārsūtīšanas režīmā.
Spiediet Stop/Exit, lai īslaicīgi pārtrauktu
kļūdu.
Spiediet Menu.
Spiediet vai , lai atrastu Service.
Spiediet Service.
Spiediet Data Transfer.
Spiediet Fax Transfer.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Ja uz LCD ekrāna parādās No Data,
iekārtas atmiņā nav faksu.
Spiediet Stop/Exit.
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Ievadiet faksa numuru uz kuru faksi tiks
pārsūtīti.
Spiediet Mono Start.
.

Faksu pārsūtīšana uz datoru
Spiediet Stop/Exit, lai īslaicīgi pārtrauktu
kļūdu.
Pārliecinieties, ka esat datorā ieinstalējis
MLF-Pro Suite, tad aktivizējiet datorā PC
Fax Receiving.
Pārliecinieties, ka esat aparātā ietatījis PC
Fax Receive. Ja, PC Fax Receive
aktivizēšanas laikā aparāta atmiņā ir faksi,
LCD ekrānā parādīsies jautājums vai
vēlaties pārsūtīt faksus uz datoru.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
Lai pārsūtītu visus faksus uz datoru,
spiediet Yes. Jums jautās vai vēlaties
faksus arī izdrukāt (backup print).
Lai izietu un atstātu faksus atmiņā,
spiediet No.
Spiediet Stop/Exit.

Faksa žurnāla pārsūtīšana uz citu
aparātu
Ja jūs neesat iestatījis savu Station ID, jūs
nevarat ieiet faksa pārsūtīšanas režīmā.
Spiediet Stop/Exit, lai īslaicīgi pārtrauktu
kļūdu.
Spiediet Menu.
Spiediet vai , lai atrastu Service.
Spiediet Service.
Spiediet Data Transfer.
Spiediet Report Trans.
Ievadiet faksa numuru uz kuru faksa
žurnālu pārsūtīt.
Spiediet Mono Start.

Iesprūdis dokuments

Aizveriet ADF vai dokumentu vāku.
Spiediet Stop/Exit.

SVARĪGI

Lai izvairītos no turpmākas dokumentu
iesprūšanas, kārtīgi aizveriet ADF uzspiežot
tam pa vidu.

Mazu dokumentu izņemšana no ADF
Paceliet dokumentu vāku.
Ievietojiet ADF cietu papīra gabalu,
piemēram, kartonu, lai izstumtu cauri mazu
papīra gabalu.

Aizveriet dokumentu vāku.
Spiediet Stop/Exit.

Sasprūdusi druka vai papīrs
Izņemiet sasprūdušo papīru no aparāta.

Papīrs iesprūdis iekārtas priekšpusē

Ja LCD ekrānā parādās Paper Jam [Front],
veiciet sekojošas darbības:
Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.
Pilnībā izvelciet papīra lādi (1) no iekārtas.
1

Izvelciet iesprūdušo papīru (1).

Dokuments ADF var iesprūst, ja tas ir pārāk
garš vai nav kārtīgi ielikts.
Izņemiet visu neiesprūdušo papīru no ADF.
Atveriet ADF vāku (1) vai paceliet
dokumentu vāku (2) un velciet iesprūdušo
papīru virzienā pa labi.
1
2
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1

Paceliet Jam Clear Flap un izņemiet
iesprūdušo papīru.

Iestumiet papīra lādi atpakaļ iekārtā.

Pilnībā izvelciet papīra lādi (1) no iekārtas.
1

Izvelciet iesprūdušo papīru (1).

Piezīme

Pārliecinieties, ka izvelkat papīra atbalstu līdz
tas noklikšķ.
Pievienojiet iekārtu strāvas padevei.

Piezīme
Ja papīra iesprūšana atkārtojas, iespējams,
iekārtā ir palicis iesprūdis mazs papīra
gabaliņš.

1

Paceliet Flap un izvelciet iesprūdušo papīru.

Papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē
Ja LCD ekrānā parādās Paper Jam [Rear],
veiciet sekojošas darbības:
Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.
Atveriet iekārtas aizmugurē Jam Clear
Cover (1).
Atveriet iekārtas aizmugurē Jam Clear
Cover (1).
1

Izvelciet iesprūdušo papīru no iekārtas.
1

Izvelciet iesprūdušo papīru no iekārtas.

Aizveriet Jam Clear Cover. Pārliecinieties,
ka tas ir kārtīgi aizvērts.
Aizveriet Jam Clear Cover. Pārliecinieties,
ka tas ir kārtīgi aizvērts.

Pievienojiet iekārtu strāvas padevei.

Papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē
Ja LCD ekrānā parādās Paper Jam Front,
Rear, veiciet sekojošas darbības:
Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.
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Iestumiet papīra lādi atpakaļ iekārtā.

Piezīme

Pārliecinieties, ka izvelkat papīra atbalstu līdz
tas noklikšķ,
11 Pievienojiet iekārtu strāvai.

Ar abām rokām paceliet skenera vāku (1)
atvērtā pozīcijā. Pastumiet drukas galvu (ja
nepieciešams), lai izņemtu atlikušo papīru.
Pārbaudiet vai iesprūdušais papīrs nav
palicis iekārtas stūros (2) un (3).
1

Piezīme

Ja papīrs joprojām sprūst, iespējams, iekārtā
ir palicis mazs papīra gabaliņš.

Papildus iesprūduša papīra
izņemšanas iespējas
Sagatavojiet vienu biezu A4 vai Letter
formāta papīru, piemēram glancētu papīru,
un ielieciet to iekārtā ar plato malu pa
priekšu (”landscape” pozīcijā) caur atveri.
kā parādīts attēlā, līdz jūtat, ka lapa tiek
paņemta.

3
2

SVARĪGI
Ja papīrs ir iesprūdis zem drukas galvas,
atvienojiet iekārtu no strāvas padeves, tad
pastumiet drukas galvu, lai izņemtu papīru.
Ja drukas galva ir labajā stūrī kā parādīts
attēlā, jūs nevarat to pastumt. Pievienojiet
strāvas padeves vadu. Turiet nospiestu
Stop/Exit, līdz drukas galva aizvirzās līdz
centram. Tad atvienojiet iekārtu no strāvas
padeves un izņemiet papīru.

Ja tinte nokļūst uz jūsu ādas, nekavējoties
nomazgājiet to ar ziepēm un lielu dzudzumu
ūdens.

Piezīme
Iesakām izmantot glancētu papīru.
Ar abām rokām paceliet skenera vāku
atvērtā pozīcijā.

Paceliet skenera vāku (1), lai atbrīvotu
aizslēgu. Uzmanīgi pastumiet skenera vāka
atbalstu uz leju (2) un aizveriet skenera
vāku (3). Papīrs, kuru jūs ielikāt, tiks
padots un izstumts caur iekārtu.
1

Paceliet skenera vāku (1), lai atbrīvotu
aizslēgu. Uzmanīgi pastumiet skenera vāka
atbalstu uz leju (2) un ar abām rokām
aizveriet skenera vāku (3).
1

3
2
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Traucējumu novēršana
Ja jums rodas problēmas ar jūsu aparātu
Drukāšana
Problēma
Nav izdrukas

Ieteikumi
Pārbaudiet interfeisa vada vai bezvada savienojumu gan aparātā, gan datorā.
Pārliecinieties, ka aparāts ir pieslēgts strāvas padevei un ir ieslēgts.
Pārbaudiet vai LCD ekrāns neuzrāda kļūdas paziņojumu.
Viena vai vairākas tintes kasetnes ir tukšas.
Ja LCD ekrānā parādās Cannot Print un Replace Ink, skat. Tintes
kasešu nomaiņa.
Pārbaudiet vai ir ieinstalēts un izvēlēts pareizais printera draiveris.
Pārliecinieties, ka aprāts ir pieslēgts.
(Windows 7) Spiediet
, tad Devices un Printers.Ar labo peles taustiņu
spiediet uz Brother-XXXXX (kur XXXXX ir jūsu modeļa nosaukums) un
izvēlieties See what’s printing. Spiediet Printer un pārliecinieties, ka Use
Printer Offline ir neatķeksēts.
(Windows Vista) Spiediet
, tad Control Panel, Hardware and Sound,
tad Printers. Ar labo peles taustiņu spiediet uz Brother-XXXXX (kur XXXXX
ir jūsu modeļa nosaukums). Ja printeris ir atvienots, parādīsies Use Printer
Online. Izvēlieties šo iespēju, lai aktivizētu printeri.
(Windows XP) Spiediet Start, tad Printers and Faxes. Ar labo peles taustiņu
spiediet uz Brother-XXXXX (kur XXXXX ir jūsu modeļa nosaukums). Ja
printeris ir atvienots, parādīsies Use Printer Online. Izvēlieties šo iespēju, lai
aktivizētu printeri.
Dokuments netiks drukāts, ja vecs, neizdrukāts dokuments palicis printera
draivera spolētājā. Atveriet datora ikonu un izdzēsiet visus datus. Šo ikonu
varat atrast sekojoši:
(Windows 7) Spiediet
/ Devices and Printers / Printers and Faxes.
(Windows Vista) Spiediet
Printers.

/ Control Panel / Hardware and Sound /

(Windows XP) Spiediet Start / Control Panel / Printers and Other
Hardware / Printers and Faxes.
(Macintosh) Spiediet System Preferences / Print & Fax.
Vāja izdrukas kvalitāte Pārbaudiet izdrukas kvalitāti.
Pārliecinieties, ka Media Type iestatījums printera draiverī vai Paper Type
iestatījums aparāta izvēlnē atbilst jūsu lietotajam papīra tipam.
Pārliecinieties, ka jūsu tintes kasetnes ir svaigas. Tinte var aizsērēties, ja:
Tintes kasetnes derīguma termiņš ir iztecējis. (Ja kasetne tiek glabāta tās
oriģinālajā iepakojumā, tad derīguma termiņš ir apmēram 2 gadi)
Tintes kasetne jūsu aparātā ir bijusi vairāk kā 6 mēnešus.
Tintes kasetne nebija pietiekami labi glabāta pirms lietošanas.
Brother neiesaka izmantot neoriģinālas vai pildītas tintes kasetes.
Pārliecinieties, ka izmantojat oriģinālās Brother tintes kasetes.
Pamēģiniet lietot kādu no ieteiktajiem papīra tipiem.
Ieteicamā vide jūsu aparātam ir no 20 ° līdz 33° C.
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Drukāšana
Problēma
Tekstā vai grafikos
parādās baltas
horizontālas līnijas

Ieteikumi
Notīriet drukas galviņu.
Pārliecinieties, ka izmantojat orģinālās Brother Innobella tintes.
Pamēģiniet lietot kādu no ieteiktajiem papīra tipiem.

Aparāts drukā baltas
lapas

Notīriet drukas galviņu.
Pārliecinieties, ka izmantojat orģinālās Brother Innobella tintes.

Līnijas un burti ir
neskaidri.
Izdrukātais teksts vai
attēli ir šķībi.

Pārbaudiet
? drukas izlīdzinājumu.
Pārliecinieties, ka papīrs ir pareizi ielikts papīra lādē un papīra sānu
ierobežotājs
ir novietots pareizi.
?
?
Pārliecinieties,
ka Jam Clear Cover (aparāta aizmugurē) ir kārtīgi aizvērts.

Izdrukas augšā vidū ir Pārbaudiet vai papīrs nav pārāk biezs vai viļņains.
traips
Izdruka iznāk netīra
Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu papīra tipu. Neaiztieciet papīru
pirms tinte nav nožuvusi.
vai izskatās, ka ir
iztecējusi tinte
Ja izmantojat foto papīru, pārliecinieties, ka esat iestatījis pareizo papīra
tipu. Ja drukājat fotogrāfiju no datora, printera draiverī iestatiet Media
Type.
Traipi parādās lapas
otrā pusē vai lapas
apakšā

Pārliecinieties, ka izmantojat orģinālās Brother Innobella tintes.
Pārbaudiet vai drukas plate nav netīra ar tinti.
Pārliecinieties, ka lietojat papīra atbalsta atloku.
Pārliecinieties, ka izmantojat orģinālās Brother Innobella tintes.

Pārliecinieties, ka papīra padeves ruļļi nav netīri ar tinti.
Uz lapas tiek drukātas Atzīmējiet Reverse Order (pretēja secība) printera draivera Basic
komandkartē.
blīvas līnijas
Izdrukas ir krunkainas (Windows) Printera draivera Advanced komandkartē uzklikšķiniet uz Color
Settings, tad izņemiet ķeksi no Bi-Directional Printing.

Nespēj veikt „Page
Layout” drukāšanu
Drukāšanas ātrums ir
pārāk lēns

Krāsu pastiprināšana
nedarbojas pareizi
Foto papīrs netiek
kārtīgi padots
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(Macintosh) Printera draiverī izvēlieties Print Settings, spiediet Advanced,
izvēlieties Other Print Options, tad izņemiet ķeksi no Bi-Directional
Printing.
Pārliecinieties, ka izmantojat orģinālās Brother Innobella tintes.
Pārbaudiet vai papīra izmēra iestādījumi attiecīgajā programmā un printera
draiverī ir vienādi.
Pamēģiniet izmainīt printera draivera iestatījumu. Augstākai drukāšanas
kvalitātei ir nepieciešams ilgāks datu apstrādes, pārsūtīšanas un
drukāšanas laiks. Pamēģiniet citus printera draivera Advanced (Windows)
vai Print Settings (Macintosh) komandkartē esošos kvalitātes iestatījumus.
Kā arī uzklikšķiniet uz Color Settings un izņemiet ķeksi no Colour
Enhancement (krāsu pastiprināšana).
Izslēdziet bezrobežas iespēju. Bezrobežas drukāšana ir lēnāka nekā parastā.
Ja attiecīgajā lietotājprogrammā attēls nav pilnkrāsu (t.i., 256 krāsu), tad
krāsu pastiprināšana nedarbosies. Lietojiet vismaz 24 bitu krāsu datus ar
krāsu pastiprināšanas funkciju.
Drukājot uz Brother foto papīra, vienmēr ielieciet vienu papildus foto papīra
lapu. Šim nolūkam foto papīra iepakojumā ir viena lieka papīra lapa.
Notīriet papīra pacēlēj rullīti.

Problēma

Ieteikumi

Aparāts vienlaicīgi ņem Pārliecinieties, ka papīrs papīra lādē ir ievietots pareizi.
vairākas lapas
Pārliecinieties, ka papīra atbalsts ir izvilkts līdz tas noklikšķ un papīra
atbalsta atloks ir atlocīts.
Pārliecinieties, ka Jam Clear Cover ir kārtīgi aizvērts.
Pārliecinieties, ka Base Pad papīra lādē nav netīrs.
Ir iesprūdis papīrs

Pārbaudiet vai papīra garuma atbalsta mala atbilst papīra izmēram.
Neizvelciet papīra lādi, ja drukājat uz A5 vai mazāka izmēra papīra.
Papīrs iesprūst, kad
Izmantojiet vienu no pretiesprūšanas iestatījumiem Duplex1 vai Duplex2.
izmantojat abpusējo
Ja papīrs abpusējas drukāšanas vai kopēšanas laikā bieži iesprūst, papīra
kopēšanu vai drukāšanu padeves ruļļi var būt netīri ar tinti. Notīriet tos.
Izdrukātās lapas netiek
līdzeni sakārtotas
Aparāts nedrukā no
Adobe Illustrator
Tinte izsmērējas vai
izplūst, kad izmantojat
glancētu foto papīru
Drukājot uz A3 papīra,
izdrukas ir netīras vai
arī papīrs iesprūst

Pārliecinieties, ka jūs izmantojat papīra atbalsta atloku.
Pamēģiniet samazināt izdrukas izšķirtspēju.
Pārbaudiet vai drukājat uz pareizās papīra puses. Glancēto (apdrukājamo)
pusi lieciet lādē uz leju.
Izmantojot glancētu foto papīru, pārliecinieties, ka papīra iestatījums ir
pareizs.
(drukāšana no Windows)
Printera draivera Basic komandkartē zem Paper Size izvēlieties A3
(Long Grain) izmēra papīru.
Printera draivera Basic komandkartē atzīmējiet Slow Drying Paper.
(drukāšana no Macintosh)
Printera draiverī zem Paper Size izvēlieties A3 (Long Grain) izmēra
papīru.
Printera draiverī izvēlieties Print Settings un atzīmējiet Slow Drying
Paper.
(kopēšana)
Zem General Setup izvēlieties A3-Short Grain iestatījumu.
Pielāgojiet kopēšanas blīvumu, lai padarītu kopijas gaišākas.

Saņemto faksu drukāšana
Problēma
Sabiezināts teksts un pāri lapai
baltas līnijas vai teksts lapas
augšā un apakšā ir nogriezts
Saņemot faksu parādās melnas
vertikālas līnijas
Saņemot krāsainu dokumentu,
fakss drukā tikai melnbaltu
Teksts lapas malās ir nogriezts
vai viena lapa ir sadalīta uz
divām lapām

Ieteikumi
Iespējams ir slikts savienojums dēļ traucējumiem telefona līnijā.
Palūdziet, lai nosūta jums faksu vēlreiz.
Sūtītāja skeneris, iespējams, ir netīrs. Palūdziet sūtītāju uztaisīt
kopiju, lai redzētu vai problēma ir viņa aparātā. Pamēģiniet
saņemt faksu no cita aparāta.
Nomainiet tukšās vai gandrīz tukšās krāsu kasetes, tad palūdziet
dokumentu atsūtīt vēlreiz.
Ieslēdziet Auto Reduction.

Saņemot faksus
Problēma
Nevar saņemt faksu.

Ieteikumi
Ja jūs pievienojat iekārtu PBX vai ISDN, Telephone Line Type
izvēlnes iestatījumu iestatiet uz jūsu telefona tipu.
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Telefona līnija vai savienojums
Problēma
Nevar savienoties
(nav savienojuma
signāla)

Aparāts neatbild uz
zvanu

Ieteikumi
Pārliecinieties, ka aparāts ir pieslēgts strāvai un ir ieslēgts.
Pārbaudiet visus vadu savienojumus.
Izmainiet Tone/Pulse iestatījumu.
Paceliet ārējo telefona klausuli un klausieties vai ir savienojuma signāls.
Ja signāla nav, sazinieties ar telefona kompāniju, lai pārbaudītu līniju.
Pārliecinieties, ka aparāts ir jūsu iestatījumiem atbilstošā saņemšanas režīmā.
Pārbaudiet savienošanās signālu. Ja iespējams, piezvaniet savam aparātam,
lai dzirdētu tā atbildi. Ja joprojām nav atbildes, pārbaudiet telefona vada
savienojumu. Ja aparāts nezvana saņemot zvanu, lūdziet lai telefona
kompānija pārbauda līniju.

Faksu sūtot
Problēma

Ieteikumi

Nevar nosūtīt faksu Pārbaudiet visus vadu savienojumus.
Pārliecinieties, ka Fax

taustiņš deg.

Palūdziet, lai saņēmējs pārbauda vai viņa aparātā ir papīrs.

Faksa transmisijas
atskaite uzrāda
'RESULT:ERROR'

Izdrukājiet Transmission Verification Report (faksa transmisijas
atskaiti) un pārbaudiet vai nav kļūdas paziņojums.
Līnijā iespējams ir īslaicīgi trokšņi. Pamēģiniet nosūtīt faksu vēlreiz. Ja jūs sūtat
faksu no datora un atskaitē saņemat 'Result:ERROR', jūsu aparātam,
iespējams, ir pilna atmiņa. Lai iegūtu papildus atmiņu, jūs varat izslēgt Memory
Receive, drukāt faksus no iekārtas atmiņas vai atcelt Delayed Fax vai Polling
Job. Ja problēma nepazūd, lūdziet telefona kompānijai pārbaudīt līniju.
Ja jums bieži ir transmisijas kļūdas dēļ traucējumiem telefona līnijā, pamēģiniet
nomainīt Compatibility iestatījumu uz Basic (for VoIP).
Ja jūs pievienojat aparātu PBX vai ISDN, Telefone Line Type izvēlnes
iestatījumu iestatiet uz jūsu telefona tipu.

Slikta dokumenta
nosūtīšanas
kvalitāte
Sūtot parādās
melnas vertikālas
līnijas

Pamēģiniet nomainīt izšķirtspēju uz Fine vai S.Fine. Izgatavojiet kopiju, lai
pārbaudītu aparāta skenera darbību. Ja kopijas kvalitāte nav laba, notīriet
skeneri.
Ja kopijai ir tāda pati problēma, notīriet skeneri, jo melnās līnijas parasti rada
netīra skenera stikla maliņa.

Ienākošo zvanu apstrāde
Problēma

Ieteikumi

Iekārta “dzird” balsi Ja Fax Detect ir iestatīts On, jūsu iekārta ir daudz jūtīgāka uz skaņām. Tā var
kā CNG Tone.
kļūdaini noturēt noteiktas balsis vai mūziku kā faksa signālu un atbildēt ar faksa
saņemšanas signālu. Apturiet iekārtu nospiežot Stop/Exit. Iestatiet Fax Detect
uz Off.
Faksa zvana
Ja esat atbildējis no ārējā vai papildus telefona, spiediet Remote Activation
nosūtīšana uz
Code (noklusētais ir 51). Ja esat atbildējis no ārējā telefona, lai saņemtu
iekārtu
faksu, spiediet Start.Kad jūsu iekārta atbils, nolieciet klausuli.
Vairākas funkcijas
uz vienas līnijas
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Ja uz tās pašas līnijas kopā ar jūsu iekārtu ir pieslēgts Call Waiting/Caller ID,
signalizācija vai kāda cita funkcija, tas var radīt problēmu nosūtot vai saņemot
faksu.

Kopēšana
Problēma

Ieteikumi

Nevar nokopēt

Pārliecinieties, ka deg Copy

Izmantojot ADF ir slikta
kopijas kvalitāte
Uz kopijām parādās
vertikālas strīpas

Pamēģiniet izmantot skenera stiklu.

Fit to Page nedarbojas

Pārliecinieties, ka oriģināls nav sašķiebies. Nolieciet to taisni un
mēģiniet vēlreiz.

taustiņš.

Melnas vertikālas līnijas parasti izraisa uz skenera stikla maliņas
esoši netīrumi vai korekcijas šķidrums. Notīriet skenera stikla maliņu.

Skanēšana
Problēma

Ieteikumi
Skanēšanas laikā parādās Pārliecinieties, ka Brother TWAIN/WIA draiveris ir izvēlēts kā primārais
avots. PaperPort TM12SE ar OCR uzklikšķiniet Scan Settings, Select, lai
TWAIN/WIA kļūda.
izvēlētos Brother TWAIN/WIA draiveri.
Pamēģiniet izmantot skenera stiklu.
Izmantojot ADF ir slikts
skenēšanas rezultāts.
Pamēģiniet palielināt skenera izšķirtspēju.
OCR nedarbojas
(Macintosh)
Pirms lietošanas jābūt ielādētam un uzinstalētam Presto!PageManager.

Programmatūra
Problēma

Ieteikumi

Nevar ieinstalēt
programmatūru vai
drukāt
'Device Busy'
Nevar izdrukāt attēlus
no FaceFilter Studio.

No CD diska palaidiet Repair MFL-Pro Suite programmu. Šī programma
salabos un pārinstalēs programmatūru. (tikai Windows ® lietotājiem)
Pārliecinieties, ka uz LCD ekrāna neuzrādās kļūdas paziņojums.
Lai izmantotu FaceFilter Studio, jums ir jāuzinstalē FaceFilter Studio
programma no CD diska, kas ir aparāta komplektācijā.
Pirms jūs pirmo reizi sākat FaceFilter Studio, pārliecinieties, ka Brother
aparāts ir ieslēgts un pievienots datoram. Tas ļaus jums piekļūt visām
FaceFilter Studio iespējām.

PhotoCapture Center™
Problēma

Ieteikumi

Removable Disk
(atmiņas karte)
nedarbojas pareizi

1 Izņemiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu un ielieciet to atkal atpakaļ.
2 Ja esat mēģinājis "Eject" no Windows® loga, pirms turpināt, izņemiet
atmiņas karti vai USB flešatmiņu.
3 Ja atmiņas kartes vai USB flešatmiņas izņemšanas laikā parādās kļūdas
paziņojums, tas nozīmē, ka notiek atmiņas kartes nolasīšana. Pagaidiet
brīdi un mēģiniet vēlreiz.
4 Ja nekas no iepriekšminētā nedarbojas, izslēdziet datoru un iekārtu, tad
ieslēdziet tos atpakaļ. (atvienojiet strāvas padeves vadu, lai to izslēgtu)

Nevar piekļūt Removable Pārliecinieties, ka esat ievietojis atmiņas karti vai USB flešatmiņu pareizajā
Disk no Desktop ikonas. atverē.
Drukājot iztrūkst daļa no Pārbaudiet vai Borderless Printing un Cropping ir deaktivizēti.
bildes
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Network (tīkls)
Problēma
Nedrukā tīklā

Tīkla skanēšanas
iespēja nedarbojas

Nevar uzinstalēt
programmatūru

Ieteikumi
Pārliecinieties, ka aparāts ir ieslēgts un atrodas online un Ready režīmā.
Izdrukājiet Network Configuration sarakstu un pārbaudiet patreizējos uz
lapas izdrukātos Network iestatījumus. Atkārtoti pievienojiet LAN vadu
koncentratoram (hub), lai pārliecinātos, ka vadu un tīkla savienojumi ir
kārtībā. Ja iespējams, pievienojiet aparātu citam jūsu koncentratora (hub) .
portam izmantojot citu vadu. Ja savienojums ir kārtībā, aparāts uz 2 sek.
uzrāda LAN Active.
(Ja jums ir bezvadu savienojuma vai Network (tīkla) problēmas, skatiet
Network User's Guide līdzi nākošajā CD diskā.)
Nepieciešams konfigurēt Security/Firewall Software, lai varētu skanēt tīklā.
Lai tīkla skanēšanai pievienotu portu 54925, ievadiet sekojošu informāciu:
Name: ievadiet jebkādu aprakstu, piemēram, Brother NetScan.
Port number: ievadiet 54925
Protocol: izvēlieties UDP.
(Macintosh lietotājiem) Device Selector lietojumprogramā (kas atrodas
ControlCenter2 modeļu sarakstā zem Macintosh HD / Library / Printers /
Brother / Utilities / Device Selector) atkārtoti izvēlieties jūsu iekārtu.
(Windows ® lietotājiem) Ja jūsu drošības programma MFL-Pro Suite
instalācijas laikā izmet brīdinājuma paziņojumu, atļaujiet tīkla piekļuvi
sekojošām programmām.
(Macintosh lietotājiem) Ja jūs izmantojat drošības programmas pretspiegu
vai antivīrusa ugunsmūra funkciju, īslaicīgi atvienojiet to, tad uzinstalējiet
Brother programmu.

Nevar pievienot bezvadu Meklējiet problēmu izmantojot WLAN Report.Spiediet Menu, tad
tīklu
lai atrastu Print Reports. Spiediet Print Reports. Spiediet
lai atrastu WLAN Report, tad spiediet WLAN Report.
Tīkla iestatījumu
atjaunināšana

Tīkla PC-Fax Receive
(saņemšana datorā)
iespēja nedarbojas

Spiediet Menu, tad vai , lai atrastu Network. Spiediet Network.
Spiediet vai , lai atrastu Network Reset, tad spiediet Network
Reset.

Windows ® :
Lai atļautu PC-FAX Rx , nepieciešams iestatīt Security/Firewall Software.
Lai pievienotu portu 54926, ievadiet sekojošu informāciu:
Name: ievadiet jebkādu aprakstu, piemēram, Brother PC-Fax Rx.
Port number: ievadiet 54926
Protocol: izvēlieties UDP.

Seriālā numura pārbaude
Spiediet Menu.
Spiediet vai , lai atrastu Machine
Info.
Spiediet Machine Info.
Spiediet Serial No.
Spiediet Stop/Exit.
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vai ,
vai ,

Iekārtas ‘pārstartēšana’
Spiediet Menu.
Spiediet vai , lai atrastu Initial
Setup.
Spiediet Initial Setup.
Spiediet vai , lai atrastu Reset.
Spiediet Reset.
Spiediet vai , lai atrastu Reset iespējas
Network,Speed Dial&Fax vai All
Settings.
Spiediet jums nepieciešamo iespēju.
Spiediet Yes, lai apstiprinātu.
Spiediet Yesuz 2 sekundēm, lai
‘pārstartētu’ iekārtu.

Apciemojiet mūs
http://www.brother.lv
Autorizēts Brother serviss:
Rīga, Augusta Deglava iela 28
Tālr.67291301
serviss@sonika.lv

