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Pamatinformācija

Vadības panelis

1. LCD (šķidro kristālu ekrāns)
Parāda ziņojumus , lai palīdzētu jums iestatīt
un izmantot iekārtu.
2. Menu (izvēlnes) taustiņi:
Menu (izvēlne)
Ļauj piekļūt izvēlnei, lai programmētu jūsu
iekārtas iestatījumus.
Clear (dzēst)
Dzēš ievadītos datus vai ļauj jums atcelt
patreizējo iestatījumu.
OK
Ļauj saglabāt jūsu iestatījumus un
apstiprināt ziņojumus ekrānā.
vai 
Spiediet, lai virzītos pa izvēlnēm un opcijām.
3. SCAN
Pārslēdz iekārtu skanēšanas režīmā.
4. On/Off
Spiediet
, lai ieslēgtu iekārtu. Lai
iekārtu izslēgtu, nospiediet un turiet nospiestu
.
5. Stop/Exit
Aptur darbību vai iziet no izvēlnes. Spiediet
šo taustiņu, lai atceltu drukas darbu.

6. Start
Ļauj izgatavot kopijas un veikt skanēšanu.
7. Copy Options (kopēšanas iespējas)
Jūs varat ātri un viegli izvēlēties īslaicūs
kopēšanas iestatījumus.
8. 2 in 1 (ID) Copy
Jūs varat nokopēt identifikācijas karti
oriģinālā izmērā no abām pusēm uz vienas
lapas.

Ekrāna programmēšana
Kā piekļūt izvēlnes režīmam
1 Spiediet Menu.
2 Spiediet  vai , lai virzītos cauri katram

izvēlnes līmenim jums vajadzīgajā virzienā.

3 Kad ekrānā parādās jums vajadzīgā opcija,
spiediet OK.
Ekrānā parādīsies nākamais izvēlnes
līmenis.

4 Spiediet  vai , lai virzītos uz nākamo
izvēlnes sekciju.

5 Spiediet OK. Kad esat beidzis iestatīt opciju, ekrānā parādīsies Accepted.

6 Lai izietu no izvēlnes režīma, spiediet Stop/
Exit.
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Izvēlnes tabula
Izmantojot izvēlnes tabulu, jūs varat izmainīt iekārtas iestatījumus nospiežot  un  un OK.
Spiediet Menu, tad atkarībā no tā, kas redzams ekrānā, spiediet  un  , lai izgaismotu dažādas
izvēlnes opcijas. Spiediet OK, lai izvēlētos opciju.

1.General Setup
Level 2

Level 3

1.Paper

1.Paper Type

Descriptions 1

Options
Plain*
Recycled Paper

1 Spiediet Menu.
2 Spiediet  vai , lai izvēlētos 1.General Setup. Spiediet OK.
3 Spiediet  vai , lai izvēlētos 1.Paper. Spiediet OK.
4 Spiediet  vai , lai izvēlētos 1.Paper Type. Spiediet OK.
5 Spiediet  vai , lai izvēlētos Recycled Paper. Spiediet OK.
6 Spiediet Stop/Exit.

1. Pamata iestatījumi
1.Pamata iestatījums
2 līmenis
2.Ecology

3 līmenis
1.Toner Save

1 apraksts
Ar šīs iespējas
palīdzību jūs varat
ietaupīt toneri.

Opcijas
On

Off*
2.Auto Power
Off

Ja iekārta ir Deep Sleep
(dziļā miega) režīmā
vairākas stundas, tā
automātiski pāries Power Off (izslēgts) režīmā.
Lai atceltu Power Off
režīmu, nospiediet un
turiet
.

* Rūpnīcas iestatījums ir atzīmēts ar zvaigznīti.
4

Off
1 hour*
2 hours
4 hours
8 hours

2 apraksts
Palielina izdrukājamo
lapu skaitu. Aktivizējot
Toner Save, izdrukas ir gaišākas.

2 līmenis
3.LCD
Contrast

3 līmenis
-

1 apraksts
Pielāgo ekrāna kontrasu

Opcijas

A2 apraksts
Lai ekrānu padarītu
tumšāku, spiediet  
vai  , lai padarītu to
gaišāku.

4.Replace
Toner

-

Iestata iekārtu
turpināt vai pārtraukt
drukāšanu pēc       
Replace Toner
parādīšanās ekrānā.

Continue

Iekārta turpinās
drukāšanu. Pēc uzraksta Toner Ended
parādīšanās, nomainiet tonera kaseti
ar jaunu.

Stop*

Iekārta pārtrauks
drukāšanu. Nomainiet
tonera kaseti ar jaunu.

5.Reset

1.All Settings

Atjauno visus iekārtas  Reset
iestatījumus uz
 Exit
rūpnīcas iestatījumiem.

Atceļ atjaunošanu un
iziet no izvēlnes.

2. Kopēšana
2.Kopēšana
2 līmenis
1.Quality

2.Brightness

3 līmenis
-

-

1 apraksts
Jūs varat izvēlēties
kopēšans izšķirtspēju
jūsu dokumentam

Pielāgojiet kopijas
spilgtumu.

* Rūpnīcas iestatījums ir atzīmēts ar zvaigznīti.

Opcijas
Auto*

2 apraksts
Šis ir ieteicamais
režīms parastām
izdrukām. Piemērots
dokumentiem, kas
satur gan tekstu, gan
fotogrāfijas.

Text

Piemērots dokumentiem, kas satur tikai
tekstu.

Photo

Vislabākā kvalitāte
fotogrāfijām.

Receipt

Piemērots recepšu
kopēšanai.
Lai palielinātu spilgtumu, spiediet  vai ,
lai  samazinātu to.
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2 līmenis
3 līmenis
3.Contrast -

1 apraksts
Pielāgo kontrastu, lai
attēls izskatītos asāks
un dzīvāks.

Opcijas

A2 apraksts
Lai palielinātu kontrastu, spiediet  vai ,
lai  samazinātu to.

4.ID Copy

Jūs varat izmainīt
noklusētos
iestatījumus ID
kopēšanai.

Auto*

Auto ir standarta
režīms parastām
izdrukām. Ja vēlaties
padarīt skaidrāku,
spiediet Lighter.

1.Quality

Lighter

2.Brightness

Lai palielinātu spilgtumu, spiediet  vai ,
lai  samazinātu to.

3.Contrast

Lai palielinātu kontrastu, spiediet  vai ,
lai  samazinātu to.

4.2in1/1in1

2in1*

Ļauj jums izmantot
2 in 1 (ID) Copy kā
abpusēju kopēšanu.

1in1

Ļauj jums izmantot
2 in 1 (ID) Copy kā
vienpusēju kopēšanu.

3. Printeris
3.Printeris
2 līmenis
1.Print
Options
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3 līmenis
1.Test Print

1 apraksts
Izdrukā testa lapu.

* Rūpnīcas iestatījums ir atzīmēts ar zvaigznīti.

Opcijas
-

2 apraksts

2 līmenis
2.Auto
Continue

3 līmenis
-

3.Reset
Printer

-

1 apraksts
Ja šis iestatījums
ir aktīvs, iekārta
automātiski nodzēsīs
papīra izmēra kļūdu un
izmantos papīra lādē
ielikto papīru.
Atjauno printera
iestatījumus uz
noklusētajiem rūpnīcas
iestatījumiem.

Opcijas
On*

2 apraksts

Off

Ekrānā parādās
Size mismatch un
drukāšana nenotiek.

1 apraksts
Jūs varat apskatīt
savas iekārtas sērijas
numuru.
Jūs varat apskatīt
savas iekārtas
programmaparatūtu.
Jūs varat apskatīt lapu
skaitu, kas ir izdrukāts
uz jūsu iekārtas kopš
tās darbināšanas
sākuma.

Opcijas
-

2 apraksts

Total

Uzrāda kopējo lapu
skaitu

List

Uzrāda lapu skaitu
sarakstiem.

Copy

Uzrāda lapu skaitu
kopijām.

Print

Uzrāda lapu skaitu
izdrukātajām lapām.

 Reset
 Exit

4. Informācija par iekārtu
4.Informācija par iekārtu
2 līmenis
1.Serial
No.

3 līmenis
-

2.Version

1.Main Version

3.Page
Counter

-

4.User
Settings

-

Uzrāda jūsu
iestatījumus.

5.Parts
Life

1.Toner

Jūs varat apskatīt tone- ra atlikumu procentos.

2.Drum

Jūs varat apskatīt fotocilindra resursa atlikumu procentos.

-

Jūs varat pārstartēt fo-  Reset
tocilindra skaitītāju, kad
 Exit
ieliekat jaunu fotocilindru.

6.Reset
Drum

* Rūpnīcas iestatījums ir atzīmēts ar zvaigznīti.

-

-
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Taupības iespējas

3 Spiediet  vai , lai izvēlētos Continue

Deep Sleep režīms

4 Spiediet Stop/Exit.

Ja iekārta nesaņem nekādus darbus noteiktu
laika periodu, tā automātiski pāries Deep Sleep
(dziļā miega) režīmā un uz ekrāna parādīsies
Deep Sleep.

Auto Power Off
Ja iekārta atrodas Deep Sleep režīmā vairākas
stundas, tā automātiski pāries Power Off
režīmā. Šis zemākais enerģijas patēriņa
līmenis, kurā enerģijas patēriņš ir apmēram
0.28 W. Lai izietu no Power Off režīma, spiediet
un turiet nospiestu
.

1 Spiediet Menu, tad spiediet  vai , lai
izvēlētos 1.General Setup. Spiediet
OK.

2 Spiediet  vai , lai izvēlētos 2.Ecology.
Spiediet OK.

3 Spiediet  vai , lai izvēlētos 2.Auto
Power Off. Spiediet OK.

4 Spiediet  vai , lai izvēlētos cik stundām
jāpaiet pirms iekārta pāriet Power Off
režīmā. Izvēlieties 1 hour, 2 hours,
4hours, 8hours vai Off. Spiediet OK.

5 Spiediet Stop/Exit.

Tonera iestatījums
Jūs varat iestatīt iekārtu, lai tā drukā pēc tam,
kad ekrānā ir parādījies Replace Toner.
Iekārta turpinš drukāt līdz ekrānā parādīsies
Toner Ended.

1 Spiediet Menu, tad spiediet  vai , lai
izvēlētos 1.General Setup. Spiediet
OK.

2 Spiediet  vai , lai izvēlētos 4.Replace
Toner. Spiediet OK.
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vai Stop. Spiediet OK.

PIEZĪME
•

• Ja jūs turpināt drukāt Continue režīmā,
druka var parādīties gaišāka.
• Pēc tonera kasetes nomaiņas ar jaunu,
Continue režīms atgriezīsies atpakaļ
noklusētajā iestatījumā (Stop).
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Papīra iestatījumi

Papīra iestatījumi
Papīra tips
1 Spiediet Menu, tad spiediet  vai , lai
izvēlētos 1.General Setup. Spiediet
OK.

2 Spiediet  vai , lai izvēlētos 1.Paper.
Spiediet OK.

3 Spiediet  vai , lai izvēlētos 1.Paper
Type. Spiediet OK.

Papīra ietilpība papīra lādēs
Papīra izmērs
Papīra tipi
Lapu skaits
Papīra svars

A4, Letter, Legal, Folio
Plain paper, Recycled paper
līdz 150 (80 g/m2)
65 - 105 g/m2

Papīra izvēlē ir svarīgi:
• Neizmantojiet tintes papīru, jo tas var izraisīt
papīra iesprūšanu vai sabojāt iekārtu.
• Uz iepriekš apdrukāta papīra jābūt tintei kas
var izturēt 200 °C.

4 Spiediet  vai , lai izvēlētos Plain vai

Papīra veidi no kuriem jāizvairās

5 Spiediet Stop/Exit.

SVARĪGI

Recycled Paper. Spiediet OK.

Papīra izmērs
1 Spiediet Menu, tad spiediet  vai , lai
izvēlētos 1.General Setup. Spiediet
OK.

Daži papīra tipi var izraisīt bojājumus jūsu
iekārtai.
NEIZMANTOJIET sekojoša tipa papīru:
• ir ar rupju tekstūru
• ir ļoti gluds vai spīdīgs
• ir viļņains vai ielocīts

2 Spiediet  vai , lai izvēlētos 1.Paper.
Spiediet OK.

3 Spiediet  vai , lai izvēlētos 1.Paper
Size. Spiediet OK.

4 Spiediet  vai , lai izvēlētos A4, Letter,
Legal vai Folio. Spiediet OK.

5 Spiediet Stop/Exit.

Ieteicamais papīrs un
citi materiāli
Drukas kvalitāte var mainīties atkarībā no jūsu
izvēlētā papīra tipa.
PIEZĪME
NEIZMANTOJIET sekojoša tipa papīru:
• Bojātu, saburzītu, viļņainu vai neregulāras
formas papīru.

1
1

1 2mm vai vairāk var izraisīt papīra
iesprūšanu
• ir ar pārklājumu vai ķīmiski apstrādāts
• ir bojāts, saburzīts vai salocīts
• pārsniedz pieļaujamo svaru
• ir ar skavām vai saspraudēm
• ir apdrukāts izmantojot zemas
temperatūras tintes
• sastāv no vairākām daļām vai ir
paškopējošs
• ir domāts tintes apdrukai
Ja jūs izmantosiet iepriekšminētos papīra
veidus, tie var sabojāt iekārtu. Šāda veida
bojājumus Brother garantija nesedz.
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Dokumentu ievietošana

Kā ievietot dokumentus
Izmantojot skanera stiklu
Jūs varat izmantot skanera stiklu, lai kopētu
vai skanētu lapas no grāmatas vai atsevišķas
lapas.

Dokumenta izmēri un svars
Garums:
Platums:
Svars:

līdz 300 mm
līdz 215.9 mm
līdz 2 kg

Kā ievietot dokumentus
1 Paceliet dokumentu vāku.
2 Izmantojot atzīmes stikla sānos un augšā,
ievietojiet dokumentu ar tekstu uz leju
ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

3 Aizveriet dokumentu vāku.
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SATURS
Ja skanējat grāmatu vai biezu dokumentu,
neaizcērtiet un nespiediet vāku.

4

Kopēšana

Kā kopēt
1 Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar tekstu uz leju un aizveriet vāku.

3 Spiediet  vai , lai izvēlētos

4.2in1/1in1. Spiediet OK.
Spiediet  vai , lai izvēlētos 2in1
abpusēju kopiju kā noklusējumu. Spiediet
OK, tad spiediet Stop/Exit.

4 Spiediet  vai , lai ievadītu vajadzīgo
kopiju skaitu.

5 Spiediet 2 in 1 (ID) Copy.
6 Lieciet identifikācijas karti ar tekstu uz leju,

kā parādīts attēlā, virzienā uz skanera stikla
augšējo kreiso stūri. Pārliecinieties, ka
identifikācijas karte ir vismaz 4 mm no stikla
malām (1).

2 Spiediet  vai , lai ievadītu vajadzīgo

1

kopiju skaitu.

3 Spiediet Start, lai kopētu.

1

ID kopēšana
Jūs varat izgatavot identifikācijas kartes
vienpusēju vai divpusēju kopiju.
Abpusēju indentifikācijas karti jūs varat nokopēt
no abām pusēm uz vienas lapas puses
saglabājot tās oriģinālo izmēru.

  4 mm vai vairāk

7 Spiediet Start, lai sāktu skanēt.

8 Apgrieziet identifikāciajs karti un nolieciet to
uz skanera stikla pie kreisās malas.
1

Abpusējas ID kopēšana
1 Spiediet Menu, tad spiediet  vai , lai
izvēlētos 2.Copy. Spiediet OK.

2 Spiediet  vai , lai izvēlētos 4.ID Copy.
Spiediet OK.

1

  4 mm vai vairāk

9 Spiediet Start, lai sāktu skanēt.
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Vienpusējas ID kopēšana
1 Spiediet Menu, tad spiediet  vai , lai
izvēlētos 2.Copy. Spiediet OK.

2 Spiediet  vai , lai izvēlētos 4.ID Copy.
Spiediet OK.

3 Spiediet  vai , lai izvēlētos

4.2in1/1in1. Spiediet OK.
Spiediet  vai , lai izvēlētos 1in1
vienpusēju kopiju kā noklusējumu. Spiediet
OK, tad spiediet Stop/Exit.

4 Spiediet  vai , lai ievadītu vajadzīgo
kopiju skaitu.

5 Lieciet identifikācijas karti uz skanera stikla
ar tekstu uz leju.

6 Spiediet 2 in 1 (ID) Copy.
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5

Skanēšana uz datoru

Dokumenta kā PDF faila skanēšana izmantojot ControlCenter4
1 Ielieciet dokumentu.
2 (Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7)
Atveriet ControlCenter4 nospiežot
(Start)/All Programs/Brother/XXX-XXXX (kur XXXXXXX ir jūsu modeļa nosaukums)/ControlCenter4. Atvērsies ControlCenter4.
(Windows® 8)
Spiediet
(Brother Utilities), tad nospiediet sarakstu un izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu. Spiediet SCAN, tad spiediet ControlCenter4. Atvērsies ControlCenter4.

3 Izvēlieties Advanced Mode un spiediet OK.

4 Scan komandkartē spiediet File.
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1. Izvēlieties PDF ( *.pdf) no File Type saraksta.
2. Jūs varat ievadīt sev vēlamu faila nosaukumu.
3. Jūs varat saglabāt failu noklusētā mapē vai arī izvēlēties citu mapi spiežot
taustiņu.
4. Jūs varat izvēlēties skanēšanas izšķirtspēju no Resolution saraksta.
5. Jūs varat izvēlēties dokumenta izmēru no Document Size saraksta.

(Browse)

5 Spiediet Scan. Iekārta sāks skanēšanu. Mape, kurā ieskanētie dati tiek saglabāti, tiks
automātiski atvērta.
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Skanēšana izmantojot SCAN taustiņu
PIEZĪME
Ja vēlaties izmantot šo funkciju, uzinstalējiet MFL-Pro Suite un pievienojiet iekārtu datoram ar
USB vadu.

1 Ielieciet dokumentu.
2 Spiediet

(SCAN).

3 Spiediet  vai , lai izvēlētos Scan to PC. Spiediet OK.
4 Spiediet  vai , lai izvēlētos skanēšanas tipu (File, E-mail vai Image). Spiediet OK.
5 Spiediet  vai , lai izvēlētos Start Scan. Spiediet OK.
6 Spiediet Start. Iekārta sāks skanēšanu.

SCAN taustiņa iestatījumi
Jūs varat izmainīt iekārtas SCAN taustiņa iestatījumus izmantojot ControlCenter4.

1 (Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7)
Atveriet ControlCenter4 nospiežot
(Start)/All Programs/Brother/XXX-XXXX (kur XXXXXXX ir jūsu modeļa nosaukums)/ControlCenter4. Atvērsies ControlCenter4.
(Windows® 8)
Spiediet
(Brother Utilities), tad nospiediet sarakstu un izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu. Spiediet SCAN, tad spiediet ControlCenter4. Atvērsies ControlCenter4.

2 Spiediet Device Settings komandkarti.
3 Spiediet Device Scan Settings.
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2 Izvēlieties File komandkarti. Jūs varat izmainīt noklusētos iestatījumus.

1. Jūs varat izvēlēties no saraksta faila tipu.
2. Jūs varat ievadīt sev vēlamu faila nosaukumu.
3. Jūs varat saglabāt failu noklusētā mapē vai arī izvēlēties citu mapi spiežot
taustiņu.
4. Jūs varat izvēlēties skanēšanas izšķirtspēju no Resolution saraksta.
5. Jūs varat izvēlēties dokumenta izmēru no Document Size saraksta.

5 Spiediet OK.
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(Browse)

A

Traucējumi un cita
informācija

Izejmateriāli
Fotocilindra bloks un tonera kasete ir divas atsevišķas izejmateriālu daļas. Pārliecinieties, ka tās
abas ir uzinstalētas kā vienots bloks.
Tonera kasete
TN-1050

Fotocilindra bloks
DR-1050

SVARĪGI
•

• Brother iekārtas ir veidotas darbam ar specifisku toneri un strādājot ar Brother oriģinālajām tonera kasetēm sniegs optimālo iespējamo izpildījumu. Brother nevar garantēt maksimāli labu
sniegumu, ja tiek izmantots neoriģināls toneris. Ja fotocilindram vai citām iekārtas daļām tiek
nodarīti bojājumi, kas radušies lietojot neoriģinālo toneri, garantija remontu nesedz.
• Neoriģinālo tonera kasešu vai tonera izmantošana var ne tikai pazemināt drukas kvalitāti, bet
arī samazināt iekārtas darbības laiku.

Problēmas noteikšana
Vispirms pārbaudiet:
• Iekārtas strāvas padeves vads ir pievienots pareizi un iekārta ir ieslēgta.
• Visas aizsargdaļas ir noņemtas.
• Papīrs papīra lādē ir ielikts pareizi.
• Interfeisa vadi ir droši pievienoti iekārtai un datoram.
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Kļūdu un apkopes paziņojumi
Kļūdas paziņojums Iemesls
Cartridge Error Tonera kasete nav pareizi ieviePut the Toner
tota.
Cartridge back
in.
Pārbaudiet vai jūs izmantojat
oriģinālo Brother tonera kaseti.

Darbība
Kārtīgi ielieciet tonera kaseti fotocilindra blokā, tad ielieciet to atpakaļ
iekārtā.
Izmantojiet tikai oriģinālos Brother
fotocilindra blokus un tonera kasetes.

Cooling Down
Wait for a
While

Iekārtas iekšpusē ir ļoti karsts.

Iekārta apturēs tās patreizējo drukas darbu un pāries Cooling Down
(atdzišanas) režīmā. Pagaidietlīdz
iekārta atgriežas Ready režīmā.

Drum End Soon
Replace Drum

Ir laiks nomainīt fotocilindra bloku.

Nomainiet fotocilindra bloku vai
pārstartējiet fotocilindra bloka
skaitītāju.

Out of Memory

Iekārtas atmiņa ir pilna

Fotocilindra skaitītājs, ieliekot
jaunu fotocilindra bloku, netika
pārstartēts.

Self-Diagnostic Krāsns bloka temperatūra
nepieaug līdz vajadzīgajai
temperatūrai attiecīgajā laika
periodā.

Drukāšana ir procesā:
• Spiediet Stop/Exit. Iekārta atcels
drukas darbu un izdzēsīs to no
atmiņas.
• Pazeminiet drukas kvalitāti.
Izslēdziet iekārtu, pagaidiet dažas
sekundes, tad ieslēdziet to atpakaļ.
Atstājiet iekārtu miera stāvoklī
ieslēgtu uz 15 minūtēm.

Krāsns bloks ir pārāk sakarsis.
Toner Low
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Ja uz ekrāna parādās Toner Low, Iegādājieties jaunu tonera kaseti,
jūs joprojām varat drukāt, tomēr
lai tad, kad parādās Replace Totonera kasete drīz būs tukša.
ner vai Toner Ended, jūs to varat
nomainīt.

Drukas kvalitātes uzlabošana
Ja jums ir problēmas ar drukas kvalitāti, pārbaudiet sekojošo:
1. Iekārtas vidi
Telpā ir jābūt temperatūrai no 10 °C līdz 32.5 °C un mitruma līmenim no 20% līdz 80% (bez
kondensāta).
5

6

2

3

4

2. Lādē ir ielikts atbilstošs papīrs.
3. Papīrs lādē ir ielikts pareizi.
Papīra apgriešana lādē otrādi reizēm var
palīdzēt pret papīra iesprūšanu.

Papīra atbalsta malu pielāgošana papīra
izmēram palīdzēs papīram slīdēt līdzenāk.

4. Nomainiet tonera kaseti vai fotocilindra bloku.
5. Iztīriet iekārtas iekšpusi.
• Skanera stikla tīrīšana
Notīriet balto plastikāta virsmu (1) un skanera stiklu (2).

(1)

(2)
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• Notīriet korona stiepli
Pavirziet zaļo pēdiņu no labās uz kreiso pusi un atpakaļ vairākas reizes.
(5)

PIEZĪME
Pārliecinieties, ka beidzot tīrīšanu, zaļā ķepiņa atrodas sākuma pozīcijā ()(5). Ja tā nebūs, uz
izdrukām var parādīties vertikālas strīpas.
• Ja uz izdrukātajām lapām parādās melni vai balti punkti, notīriet fotocilindra bloku.
Nolaidiet aizslēga sviru un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra bloka.

Ar roku pagrieziet fotocilindra zobratu (1) vienlaicīgi skatoties uz fotocilindra ruļļa virsmu.

(1)
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Kad esat atradis netīrumu, uzmanīgi notīriet fotocilindra virsmu ar sausu kokvilnas tamponu līdz
netīrums ir pazudis.

\6.   Pārbaudiet printera draivera iestatījumus.
Pamēģiniet Basic komandkartē izmainīt Print Settings.

Ja papīrs ir viļņains vai toneris nav kārtīgi pielipis pie papīra, jūs varat pielāgot iestatījumus
Improve Print Output. Advanced komandkartē spiediet Other Print Options.

21

Iesprūdis papīrs
Vienmēr, kad vēlaties pielikt klāt jaunu papīru,
izņemiet no lādes atlikušo papīru un izlīdziniet
kaudzīti. Tas palīdzēs izvairīties no vairāku lapu
vienlaicīgas paņemšanas.

UZMANĪBU
KARSTA VIRSMA

1 Izslēdziet iekārtu.
2 Pirms aiztiekat iekārtas iekšējās daļas,

pagaidiet vismaz 15 minūtes kamēr iekārta
atdziest.

3 No lādes izņemiet visu papīru.
4 Ar abām rokām lēnām izvelciet iesprūdušo
papīru.

7 Nolaidiet aizslēga sviru un izņemiet tonera
kaseti no fotocilindra bloka. Ja fotocilindra
blokā ir iesprūdis papīrs, izņemiet to.

5 Atveriet skanera vāku līdz tas nofiksējas (1)
atvērtā pozīcijā. Atveriet virsējo vāku.

8 Ielieciet tonera kaseti atpakaļ fotocilin-

dra blokā līdz aizslēga svira automātiski
paceļas.

6 Lēnām izvelciet fotocilindra un tonera kasetes bloku.

9 Ieliecieet ftocilindra un tonera kasetes bloku
atpakaļ iekārtā.

10 Aizveriet virsējo vāku. Nolaidiet skanera

vāku turošo sviru (1) un aizveriet skanera
vāku.
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11 Ielieciet papīru atpakaļ lādē. Pārliecinieties,
ka papīrs papīra lādē ir zem maksimuma
atzīmes. Nospiežot zaļo papīra sānu atbalsta maliņu atbrīvošanas sviru, pabīdiet
papīra atbalsta maliņas līdz vajadzīgajam
papīra izmēram.

12 Ieslēdziet iekārtu.

Iekārtas tīrīšana
Iekārta jātīra regulāri ar sausu šķiedras
neatstājošu lupatiņu. Pie tonera vai fotocilindra
nomaiņas vienmēr iztīriet arī iekārtas iekšpusi.

UZMANĪBU
Iekārtas ārpuses un iekšpuses tīrīšanai neizmantojiet viegli uzliesmojošas vielas, jebkāda
veida aerosolus vai organiskus škīdumus/
šķidrumus, kas satur alkoholu vai amonjaku.
To izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko šoku. Izmantojiet tikai sausu, šķiedras
neatstājošu lupatiņu.
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Apciemojiet mūs
http://www.brother.lv
Autorizēts Brother serviss:
Rīga, Augusta Deglava iela 28
Tālr. 67291301
serviss@sonika.lv
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