Greitos parengties vadovas

Pradžia

DCP-T300
DCP-T500W
DCP-T700W

Iš pradžių perskaitykite produkto saugos vadovą. Tada perskaitykite šį greitos parengties vadovą, kad teisingai
sumontuotumėte ir įdiegtumėte prietaisą.
Naudotojo vadovus šiems modeliams galite rasti adresu: http://solutions.brother.com/manuals.

PERSPĖJIMAS

PERSPĖJIMAS nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti
mirtį arba rimtų sužalojimų.

DĖMESIO

DĖMESIO nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti
nedidelių arba vidutinių sužalojimų.

SVARBU

SVARBU nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sugadinti
turtą ar pakenkti produkto veikimui.

PASTABA

PASTABA apibūdina veikimo aplinką, prietaiso įrengimą ar specialias naudojimo
sąlygas.

PASTABA
• Dauguma šio greitos parengties vadovo iliustracijų vaizduoja DCP-T700W modelį.
• Jei jūsų kompiuteryje nėra CD-ROM įrenginio, pakuotėje esančiame kompaktiniame diske nėra tvarkyklių,
skirtų jūsų operacinei sistemai arba norite atsisiųsti vadovus ir įrankius, apsilankykite savo prietaiso modelio
puslapyje adresu: http://support.brother.com.
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Išpakuokite prietaisą

PERSPĖJIMAS
Jūsų prietaiso pakavimui naudojami plastikiniai maišeliai. Norėdami išvengti uždusimo pavojaus, laikykite
šiuos maišelius atokiau nuo kūdikių bei vaikų ir tinkamai juos išmeskite. Plastikiniai maišeliai nėra žaislai.

a

Nuimkite apsauginę juostą bei plėvelę, dengiančią prietaisą, LCD ekraną ir rašalo talpos gaubtą.

CEE-ENG Versija 0

1

4

Valdymo panelio
keitimas (jei reikia)

a

Abejomis

rankomis

nuimkite

a

Pasirinkite kalbą
Kai LCD ekrane rodomas šis pranešimas,

originalų

spauskite OK.

valdymo skydelį. Tuomet pritvirtinkite savo
pasirinktos kalbos valdymo skydelį.

Select Language

Press OK Key

b

Spauskite
arba
, norėdami pasirinkti
savo kalbą ir spauskite OK.

c

Spauskite

(Yes), norėdami patvirtinti

pasirinktą kalbą.
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5

Prijunkite maitinimo laidą

Pripildykite rašalo talpas
DĖMESIO

PERSPĖJIMAS

Jei rašalo pateko į akis, nedelsiant nuplaukite
rašalą vandeniu ir, jei nerimaujate, kreipkitės į
gydytoją.

Prietaise turi būti įžeminimo kištukas.

PASTABA
Dar NEJUNKITE USB laido (jeigu jį naudojate).

a

Prijunkite maitinimo laidą.

SVARBU
NEKRATYKITE rašalo talpų. Jei rašalas ištepė
jūsų odą ar drabužius, nedelsiant nuplaukite muilu
ar plovikliu.

PASTABA
• Įspėjamoji lemputė ant valdymo skydelio išliks,
kol pripildysite rašalo talpas.
•Norėdami prailginti spausdintuvo galvutės gyvavimo
laiką, suteikti geriausią rašalo ekonomiją bei
užtikrinti
spausdinimo
kokybę,
mes
nerekomenduojame dažnai išjungti prietaiso ir /
arba palikti jį išjungtą ilgesniam laikui. Kiekvieną
kartą, kai prijungiate prietaisą, jis automatiškai
nuvalo spausdinimo galvutę, todėl ši procedūra
sunaudoja šiek tiek rašalo.

PASTABA
Įsitikinkite, kad naudojate rašalo buteliukus,
esančius jūsų prietaiso komplekte.

a
b

Įsitikinkite, kad maitinimas yra įjungtas.
Atidarykite rašalo talpos gaubtą

.

Rekomenduojame naudoti
mygtuką, norint
išjungti prietaisą.
Išjungiant prietaisą
mygtuku, prietaisas energiją
naudoja minimaliai, o tai reiškia, kad bus
atliekamas periodiškas, tačiau ne toks dažnas
spausdinimo galvutės valymas.
1
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c

Pakelkite norimos pripildyti rašalo spalvos
talpos dangtelį.

g

Įsitikinkite, kad rašalo talpos dangtelio spalva
atitinka spalvą, kurią norite pripildyti.
Tvirtai įstatykite rašalo buteliuko antgalį, kad
neišsilietų rašalas.
Užpildykite rašalo talpą, švelniai
paspausdami buteliuko viduryje, kaip
parodyta.

PASTABA
Būkite atsargūs bei neprisilieskite prie rašalo, kai
atidarote rašalo talpos dangtelį.

d
e

Išpakuokite rašalo buteliukus.
Nuimkite rašalo buteliuko dangtelį, nuimkite
plėvelę ir pakeiskite dangtelį.

PASTABA
• Būkite atsargūs ir neišliekite rašalo, kai pildote
rašalo talpą.
• Į rašalo talpą išpilkite visą buteliuką.

h

Nukreipkite

antgalį

aukštyn,

kad

rašalas

neišsilietų, o tada nuimkite antgalį nuo rašalo
talpos.

SVARBU
Tvirtai užsukite rašalo buteliuko dangtelį.
Priešingu atveju gali ištekėti rašalas.

f

Nuimkite rašalo buteliuko antgalį.

3

i

Rašalo talpos dangtelį nuspauskite žemyn ir
sandariai jį uždarykite.
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a
b
c

Įdėkite paprastą A4 popierių

Iš prietaiso visiškai išimkite popieriaus dėklą.
Atidarykite popieriaus išvesties dėklo gaubtą.
Švelniai paspauskite ir pastumkite popieriaus
pločio kreipiančiąsias
ir popieriaus ilgio
kreipiančiąją
, kad atitiktų popieriaus dydį.
.

j

Įsitikinkite, kad trikampiai ženklai
ant
popieriaus pločio kreipiančiųjų
ir
popieriaus ilgio kreipiančiosios
sutampa
su ženklais, rodančiais jūsų naudojamo
popieriaus dydį.

Pakartokite žingsnius nuo c iki i, kad
pakeistumėte likusias tris rašalo spalvas.

k

Uždarykite rašalo talpos dangtelį.

1

SVARBU

3

NEPAKREIPKITE prietaiso, kai yra užpildomas
rašalas. Tai gali sukelti rašalo išsiliejimą ir gedimą
prietaiso viduje.

2

3

PASTABA
Prietaisas paruoš rašalo vamzdelių sistemą
spausdinimui. Šis procesas užtruks maždaug
septynias minutes. Neišjunkite prietaiso. Kol
lauksite, rekomenduojame atlikti kitą žingsnį.

d

Gerai pravėdinkite popieriaus krūvą, kad
išvengtumėte popieriaus užstrigimo ir tiekimo
problemų.

PASTABA
Visada įsitikinkite, kad popierius nėra
susilankstęs arba susiraukšlėjęs.

4

e

Švelniai įdėkite popierių į dėklą spausdinimo
puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Patikrinkite, ar popierius dėkle yra lygus.

SVARBU
Būkite atsargūs ir nestumkite popieriaus per toli,
nes dėklo gale jis gali pakilti ir taip sukelti
popieriaus tiekimo problemų.

7

a

Patikrinkite spausdinimo kokybę

Kai parengimo procesas bus baigtas, ekrane
pasirodys užrašas

Set Paper and

Press Start
Spauskite Colour Start.

b
c

Patikrinkite keturių spalvų blokų kokybę ant
lapo (juoda/geltona/žalsvai mėlyna/purpurinė)
Jei visos linijos yra aiškios ir matomos,
spauskite
(Yes), kad pabaigtumėte kokybės
patikrinimą ir pereitumėte prie kito žingsnio.
Jei linijų trūksta, spauskite
žingsnius ekrane.

f

g
h
i

8

Švelniai abejomis rankomis sureguliuokite

(No) ir sekite

Nustatykite datą ir laiką

popieriaus pločio kreipiančiąsias, kad jos
atitiktų popieriaus dydį. Įsitikinkite, kad
popieriaus pločio kreipiančiosios liečia
popieriaus kraštus.

Datos ir laiko nustatymas leidžia prietaisui reguliariai
išvalyti spausdinimo galvutę ir užtikrinti optimalią
spausdinimo kokybę.

Uždarykite popieriaus išvesties dėklo gaubtą.

a

Kai ekrane pasirodys šis pranešimas, spauskite OK.

Date&Time

Lėtai įstumkite popieriaus dėklą į prietaisą.
Kol popieriaus dėklas yra vietoje, traukite
popieriaus atramą, kol ji užsifiksuos, o tada
išskleiskite popieriaus atramos atvartą.

Enter & OK Key

b
c

Spauskite
arba
, kad įvestumėte du
paskutinius metų skaitmenis ir spauskite OK.
Tą patį pakartokite įvesdami mėnesį ir dieną,
tada valandas ir minutes 24 valandų formatu.

PASTABA
Jei reikia, galite pakeisti datą ir laiką. Daugiau
informacijos
Pagrindinis naudotojo
vadovas: Datos ir laiko nustatymas
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Belaidžio ryšio nustatymas
(DCP-T500W/T700W)
(jei reikia)

Ekrane pasirodo Setup Wi-Fi? užrašas.
Norėdami nustatyti belaidį ryšį, naudodami
mobilųjį įrenginį, eikite į a. Windows®, o Macintosh
naudotojai, eikite į b.

a
b

6

Spauskite
, norėdami pasirinkti Yes.
Pereikite prie 11 žingsnio 13 puslapyje, norėdami
tęsti belaidžio ryšio nustatymą.
Spauskite
, norėdami pasirinkti No.
Belaidžio ryšio nustatymo instrukcijos Windows®
Ir Macintosh naudotojams bus pateikiamos
vėliau, nuo 13 puslapio.

10

Pasirinkite savo jungties tipą

Šios įdiegimo instrukcijos yra skirtos Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition,
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 ir Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
programinėms įrangoms.

PASTABA
Jei jūsų kompiuteryje nėra CD-ROM įrenginio, pakuotėje esančiame kompaktiniame diske nėra tvarkyklių, skirtų
jūsų operacinei sistemai arba norite atsisiųsti vadovus ir įrankius, apsilankykite savo prietaiso modelio puslapyje
adresu: http://support.brother.com. Kai kurios kompaktiniame diske esančios programinės įrangos nebus
galima atsisiųsti.

Windows® Macintosh
USB

USB sąsaja
Windows®, skaitykite 8 psl.
Macintosh, skaitykite 11 psl.

Belaidis tinklas

Belaidis tinklas
(DCP-T500W/T700W)
Windows® ir Macintosh,
skaitykite 13 psl.

7

USB

Windows®

Windows® USB sąsajos naudotojams
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

11

13

Prieš įdiegimą

a

Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris yra įjungtas ir jūs
prisiregistravęs administratoriaus teisėmis.

12

a

Prijunkite USB laidą

Įdiekite MFL-Pro Suite

Įdėkite kompaktinį diską į kompaktinių diskų
nuskaitymo įrenginį. Jei pasirodys modelio
pavadinimo ekranas, pasirinkite savo prietaisą.
Jei pasirodys kalbos ekranas, pasirinkite savo
kalbą.

b

PASTABA
Jei Brother ekranas neatsiranda automatiškai,
eikite į Computer (My Computer).
(Windows® 8: spauskite
piktogramą
Computer.)

užduočių
Dukart

(File Explorer)
juostoje

ir

spustelėkite

eikite

į

CD-ROM

piktogramą ir tada dukart spustelėkite start.exe.

b
c

Spauskite Install MFL-Pro Suite, t a d a
Yes, jei sutinkate su licencijos sutartimis .
(DCP-T500W/T700W)
Pasirinkite Local Connection (USB) ir
spauskite Next.

c

(DCP-T300)
Pasirinkite Standard ir spauskite Next.

d

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kol
ekrane pasirodys langas Plug in the USB cable.

SVARBU
Įsitikinkite, ar laidas netrukdo uždaryti
gaubto, priešingu atveju gali atsirasti klaidų.

8

USB

Windows®

d

14

1
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a

Baikite ir perkraukite

Spauskite Finish, norėdami perkrauti kompiuterį.
Kai kompiuteris persikraus, turite prisiregistruoti
administratoriaus teisėmis.

2

PASTABA
Jei programinės įrangos diegimo metu rodomas
klaidos pranešimas, darbalaukyje dukart

PERSPĖJIMAS
Uždarydami skaitytuvo gaubtą būkite atsargūs,
kad neprignybtumėte pirštų.

e

Įdiegimas tęsis automatiškai.
Įdiegimo ekranai atsiras vienas po kito.

f

Jei atsiranda Environmental Advice for
Imaging Equipment, spauskite Next.

g

Kai atsiranda On-Line Registration
ekranas, sekite instrukcijas ekrane.
Spauskite Next.

h

b

Pasirodys šie ekranai.
• Kai pasirodys Software Update Setting
ekranas, pasirinkite norimus programinės
įrangos
atnaujinimo
nustatymus
ir
spustelėkite OK.
• Kai pasirodys Brother produkto tyrimų ir
paramos programos ekranas, pasirinkite
savo pasirinkimą ir vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.

PASTABA
• Programinės įrangos atnaujinimui ir Brother
produkto tyrimų ir paramos programai
reikalingas interneto ryšys.

Kai atsiranda Setup is Complete langas,

• Kai įdiegiate MFL-Pro Suite, Brother Help bus
įdiegta automatiškai. Brother Help suteiks
jums prieigą prie Brother sprendimų centro, kai
užduočių juostoje du kartus spustelėsite
.

patvirtinkite nustatymus ir spauskite Next.

Įdiegimas yra baigtas.

9

Macintosh

Pabaiga

USB

spausdintuvu, išvalykite Set as Default Printer
žymės langelį ir tuomet spauskite Next.

Windows®

i

Jei nenorite savo prietaiso nustatyti numatytuoju

spustelėkite
(Brother Utilities), tada spauskite
išskleidžiamąjį sąrašą bei pasirinkite savo modelį
(jei dar nepasirinkote). Įrankių juostoje kairėje
spauskite Tools ir tuomet Installation Diagnostics.

USB
Norėdami įdiegti pasirenkamas programas:

Dabar pereikite prie
21 puslapio.

PASTABA
Windows® 8 naudotojai: Jei Brother vadovai,
esantys kompaktiniame diske, yra PDF formatu,
norėdami juos atidaryti naudokite Adobe® Reader®
programą. Jei Adobe® Reader® programa įdiegta į
jūsų kompiuterį, bet negalite ja atidaryti failų,
pakeiskite PDF failo asociaciją (žr. Kaip atidaryti
PDF failą Adobe® Reader® programa (Windows®
8) 23 psl.)

10

Windows®

USB

Macintosh

Macintosh USB sąsajos naudotojams (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

11

Prieš įdiegimą

b

Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas prijungtas prie
elektros tinklo ir kad jūsų Macintosh kompiuteris yra
įjungtas. Jūs turite būti prisiregistravęs
administratoriaus teisėmis.

PASTABA
Mac OS X nuo v10.7.0 iki 10.7.4 versijos naudotojams:
atnaujinkite į Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x.

12

Prijunkite USB laidą

c

PASTABA
• NEPRIJUNKITE prietaiso prie klaviatūros USB
prievado ar neįjungto USB šakotuvo.
• Prijunkite prietaisą tiesiai prie savo Macintosh
kompiuterio.

a

d
1

Windows® Macintosh
USB

SVARBU
Įsitikinkite, kad laidas netrukdo uždaryti gaubto,
nes priešingu atveju gali įvykti klaida.

333
2

DĖMESIO
Uždarydami skaitytuvo gaubtą būkite atsargūs,
kad neprignybtumėte pirštų.

11

USB

13

a
b

Įdiekite tvarkykles

Įdėkite kompaktinį diską į kompaktinių diskų įrenginį.
Dukart spustelėkite Driver Download piktogramą.
Reikalinga prieiga prie interneto.
Norėdami tęsti įdiegimą, sekite instrukcijas
ekrane.

Jei neturite kompaktinių diskų įrenginio,
atsisiųskite programinę įrangą iš:
http://solutions.brother.com/mac.

Pabaiga

12

Įdiegimas yra baigtas.

Macintosh

Belaidžio tinklo naudotojams
Belaidžio tinklo sąsajos naudotojams (DCP-T500W/T700W)

11

Prieš pradėdami

PASTABA
Jei anksčiau buvote sukonfigūravę prietaiso belaidžio tinklo nustatymus, prieš pradėdami iš naujo juos
konfigūruoti, turite atstatyti tinklo nustatymus į pradinę padėtį.
Savo prietaise spauskite Menu.
Spauskite
arba
, kad pasirinktumėte 3.Network. Spauskite OK.
Spauskite
arba
, kad pasirinktumėte 0.Network Reset. Spauskite OK.
Norėdami patvirtinti, du kartus spustelėkite .

PASTABA
Norėdami nustatyti prietaisą veikti „Ad-hoc” režimu (prijungtas prie kompiuterio, suderinamo su belaidžiu ryšiu,
bet neprijungto prie prieigos taško / maršrutizatoriaus), žr. instrukciją: Programinės įrangos ir tinklo naudotojo
vadovas.
Norėdami atsisiųsti Programinės įrangos ir tinklo naudotojo vadovą, apsilankykite adresu:
http://solutions.brother.com/manuals ir pasirinkite savo modelio instrukcijos puslapį.

12

Pasirinkite belaidžio tinklo įdiegimo būdą

Toliau pateiktos instrukcijos pasiūlys tris būdus, kaip galima parengti Brother prietaisą belaidžiam tinklui. Jei
pradėjote belaidžio tinklo įdiegimą nuo 9 žingsnio 6 puslapyje, pereikite prie b arba c metodo. Visiems kitiems
naudotojams: pasirinkite jums patogiausią metodą.
Metodas a yra rekomenduojamas prijungimo būdas (Windows® arba Macintosh).

a

Nustatymas, naudojant kompaktinį diską (Windows® ir Macintosh)
• Šiam būdui rekomenduojame naudoti belaidžiu ryšiu prie tinklo prijungtą kompiuterį.
• Kai kuriais atvejais gali būti reikalingas USB laidas.

Dabar pereikite prie

15 psl.

Belaidis tinklas
13

Belaidžio tinklo naudotojams
b

Rankinis nustatymas per valdymo skydą, naudojant nustatymo vedlį (Windows®,
Macintosh ir mobiliesiems prietaisams)
Jei jūsų belaidžio tinklo prieigos taškas / maršrutizatorius nėra suderintas su W PS (Wi-Fi
Protected Setup™) arba AOSS™ standartais, žemiau esančioje lentelėje užsirašykite savo belaidžio
tinklo prieigos taško / maršrutizatoriaus belaidžio tinklo nustatymus.

Jei jums reikia pagalbos nustatymų metu ir norite susisiekti su Brother klientų
aptarnavimo centru, įsitikinkite, kad žinote savo SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą.
Mes negalime padėti rasti šios informacijos.
Punktas

Įrašykite esamus belaidžio tinklo nustatymus

SSID (tinklo pavadinimas)
Tinklo raktas*
* Tinklo raktas taip pat gali būti pavadintas slaptažodžiu, apsaugos raktu ar šifravimo raktu.

PASTABA
Jei nežinote šios informacijos (SSID ir tinklo rakto), negalite tęsti belaidžio tinklo nustatymo.
Kaip rasti šią informaciją?
1) Patikrinkite dokumentus, pateiktus su belaidžio tinklo prieigos tašku / maršrutizatoriumi.
2) Numatytasis SSID gali būti gamintojo ar modelio pavadinimas.
3) Jei nežinote saugos informacijos, susisiekite su maršrutizatoriaus gamintoju, savo administratoriumi
arba interneto tiekėju.

Dabar pareikite prie

c

16 psl.

Nustatymas vieno mygtuko paspaudimu, naudojant WPS arba AOSS™ standartus (Windows®,
Macintosh ir mobiliesiems prietaisams)
Naudokite šį būdą, jei jūsų belaidžio tinklo prieigos taškas / maršrutizatorius yra suderintas su vieno
mygtuko paspaudimu (WPS or AOSS™).

Dabar pereikite prie

14

17 psl.

Belaidžio tinklo naudotojams

13

Sąranka, naudojant
kompaktinį diską
(Windows® ir Macintosh)

Macintosh naudotojams:
Atsisiųskite naujausią programinę įrangą adresu
http://solutions.brother.com/mac.
Du kartus spustelėkite Start Here OSX. Pasirinkite
belaidžio ryšio sąranką ir kompiuterio ekrane
sekite belaidžio prietaiso sąrankos instrukcijas.

f

Jūsų prietaisas bandys prisijungti prie belaidžio tinklo.
Tai gali užtrukti keletą minučių.
Belaidžio tinklo sąranka yra baigta.

Įdiegti MFL-Pro Suite
Windows® naudotojams:
Dabar pereikite prie
15-e žingsnio 18 puslapyje.

Windows® naudotojams:

a

Įdėkite kompaktinį diską į kompaktinių diskų
įrenginį. Jei pasirodo modelių pavadinimų
langas, pasirinkite savo prietaisą. Jei
pasirodo kalbų ekranas, pasirinkite savo kalbą.

PASTABA
Jei Brother ekranas neatsiranda automatiškai,
eikite į Computer (My Computer).
(Windows® 8: paspauskite

(File Explorer)

piktogramą užduočių juostoje ir eikite į Computer.)
Du kartus spustelėkite CD-ROM piktogramą ir
tuomet du kartus spustelėkite start.exe.

b
c
d

Spustelėkite Install MFL-Pro Suite ir
spustelėkite Yes, jei sutinkate su licencijos
sutartimis.
Pasirinkite Wireless Network Connection ir
spustelėkite Next.
Kai pasirodo Firewall/AntiVirus detected
ekranas, pasirinkite Change the Firewall port
settings to enable network connection and
continue with the installation.
(Recommended) ir spustelėkite Next.

Belaidis tinklas

Jei nenaudojate Windows® ugniasienės,
žiūrėkite instrukcijas, kurias gavote kartu su
programine įranga, ten rasite informaciją apie
tai, kaip pridėti šiuos tinklo prievadus.
 Tinklo skenavimui, pridėkite UDP prievadą 54925.
 Jei vis dar turite problemų dėl tinklo ryšio,
pridėkite UDP prievadus 137 ir 161.

e

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kaip
nustatyti Brother prietaisą.
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Belaidžio tinklo naudotojams

13
a

b

c
d

Rankinis nustatymas iš
valdymo skydo, naudojant
sąrankos vedlį (Windows®,

Jei belaidžio tinklo sąranką pradėjote nuo 9
žingsnio 6 puslapyje, spauskite arba
ir
pasirinkite 1.Setup Wizard ir spauskite OK.
Tuomet pereikite prie c žingsnio.
Visi kiti naudotojai pereikite prie b žingsnio.
Savo prietaise spauskite Menu.
Spauskite arba
ir pasirinkite 3.Network.
Spauskite OK.
Spauskite
arba
ir pasirinkite 3.Setup
Wizard. Spauskite OK.
Atsiradus WLAN Enable? Pranešimui,
(Yes), kad sutiktumėte.
spauskite
Bus pradėtas belaidžio ryšio parengties vedlys.
Norėdami atšaukti, spauskite Stop/Exit.
Prietaisas pradės ieškoti galimų SSID. Praeis
kelios sekundės, kol ekrane bus parodytas
galimų SSID sąrašas.
Jei ekrane rodomas SSID sąrašas, spauskite
arba
ir pasirinkite SSID, kurį užsirašėte 12b žingsnyje 14 puslapyje. Spauskite OK.
Jei prietaisas paprašys įvesti tinklo raktą, pereikite
prie e žingsnio. Priešingu atveju pereikite prie f
žingsnio.

• Jei sąrašas yra tuščias, patikrinkite, ar jūsų belaidžio
ryšio prieigos taškas / maršrutizatorius yra įjungtas ir
transliuoja SSID. Nuneškite prietaisą arčiau
belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus ir
pabandykite dar kartą, pradėdami nuo b žingsnio.

e

Raidės atsiranda šia tvarka: mažoji raidė, didžioji
raidė, skaičiai, o tada specialiosios raidės.

Macintosh ir mobilieji prietaisai)

PASTABA

•

PASTABA

Jei jūsų belaidžio ryšio prieigos taškas /
maršrutizatorius nustatytas netransliuoti SSID,
jums teks nustatyti SSID pavadinimą rankiniu būdu.
Daugiau informacijos rasite Programinės įrangos ir
tinklo naudotojo vadove.

Įveskite tinklo raktą, kurį užsirašėte 12-b žingsnyje
14 puslapyje, naudodami
ir
mygtukus, kad
pasirinktumėte norimas raides ir skaičius.
Naudokite Enlarge/Reduce arba Number of
Copies mygtuką, kad perkeltumėte žymeklį į
kairę ar dešinę.

(Daugiau informacijos rasite skyriuje Teksto
įvedimas belaidžio ryšio nustatymams, 22 puslapyje).
Spauskite OK, kai įvesite visus simbolius
tada spauskite
(Yes), kad pritaikytumėte
savo nustatymus.

f

Dabar jūsų prietaisas bandys prisijungti prie
belaidžio tinklo. Tai gali užtrukti kelias
minutes.
Ekrane atsiradus Press OK Key
pranešimui, spauskite OK.
Belaidžio ryšio nustatymas yra pabaigtas.

PASTABA
Mobiliųjų prietaisų naudojimas:
• Prijunkite savo mobilųjį prietaisą prie belaidžio
ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus,
naudodami „Wi-Fi“ ryšį.
• Parsisiųskite ir įdiekite Brother iPrint&Scan
(Android™/iOS/Windows ® Phone) iš savo
mobiliojo prietaiso aplikacijų parsisiuntimo
puslapio.
• Norėdami parsisiųsti naudotojo vadovą savo
naudojamai programai (Brother iPrint&Scan),
aplankykite Brother sprendimų centrą adresu
http://support.brother.com ir savo modelio
puslapyje pasirinkite naudotojo vadovus.

Norėdami įdiegti MFL-Pro Suite,
pereikite prie 14 žingsnio.
Windows® naudotojams:
Dabar pereikite prie
18 puslapio

Macintosh naudotojams:
Dabar pereikite prie
20 puslapio

Pavyzdžiui, norėdami įvesti raidę a, vieną kartą
spauskite mygtuką. Norėdami įvesti skaičių
3, laikykite nuspaustą
mygtuką, kol jis
atsiras.
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Belaidžio tinklo naudotojams

13

Nustatymas vieno
mygtuko paspaudimu,
naudojant WPS arba
AOSS™ (Windows®, Macintosh ir
mobiliesiems prietaisams)

a

b

• Prijunkite savo mobilųjį prietaisą prie belaidžio
ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus,
naudodami „Wi-Fi“ ryšį.
• Parsisiųskite ir įdiekite Brother iPrint&Scan
(Android™/iOS/Windows ® Phone) iš savo
mobiliojo prietaiso aplikacijų parsisiuntimo
puslapio.

Pastatykite Brother spausdintuvą savo WPS

• Norėdami parsisiųsti naudotojo vadovą jūsų
naudojamai programai (Brother iPrint&Scan),
aplankykite Brother sprendimų centrą adresu
http://support.brother.com ir savo modelio
puslapyje pasirinkite naudotojo vadovus.

Jei konfigūraciją pradėjote nuo 9 žingsnio 6
puslapyje, spauskite arba
ir pasirinkite
3.WPS/AOSS, tada spauskite OK.
Pereikite prie d žingsnio.
Visi kiti naudotojai pereikite prie c žingsnio.
Savo prietaise spauskite Menu.
Spauskite
arba ir pasirinkite 3.Network.
Spauskite OK.
Spauskite
arba ir pasirinkite
4.WPS/AOSS. Spauskite OK.

d

Mobiliųjų prietaisų naudotojams:

Patikrinkite, ar jūsų belaidžio ryšio prieigos
taškas / maršrutizatorius turi WPS arba
AOSS™ simbolį, kaip pavaizduota žemiau.

arba AOSS™ prieigos taško / maršrutizatoriaus
veikimo lauke. Diapazonas gali skirtis
priklausomai nuo aplinkos. Vadovaukitės
instrukcijomis, kurias gavote kartu su prieigos
tašku / maršrutizatoriumi.

c

PASTABA

Norėdami įdiegti MFL-Pro Suite,
pereikite prie 14 žingsnio.
Windows® naudotojams:
Dabar pereikite prie
18 puslapio

Macintosh naudotojams:
Dabar pereikite prie
20 puslapio

Kai ekrane pasirodys WLAN Enable? langas,
(Yes), kad sutiktumėte.
spauskite
Tada pradėsite belaidžio ryšio sąrankos vedlį.

PASTABA
Jei jūsų belaidžio ryšio prieigos taškas /
maršrutizatorius yra suderintas su WPS, taip pat
galite sukonfigūruoti savo prietaisą, naudodami PIN
(asmeninio identifikavimo numerio) metodą.
Programinės įrangos ir tinklo naudotojo vadovas

e

Spauskite WPS arba AOSS™ mygtuką, esantį

Belaidis tinklas

ant jūsų belaidžio ryšio prieigos taško /
maršrutizatoriaus (daugiau informacijos rasite
savo belaidžio ryšio prieigos taško /
maršrutizatoriaus instrukcijose).

Ši funkcija automatiškai aptiks, kurį režimą
(WPS ar AOSS™) naudoja jūsų belaidžio ryšio
prieigos taškas / maršrutizatorius prietaiso
sukonfigūravimui.
Kai ekrane pasirodys Press OK Key
pranešimas, spauskite OK.
Belaidžio tinklo nustatymas yra baigtas.
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Belaidis tinklas

Windows®

Įdiekite tvarkykles ir programinę įrangą
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

e

14

Prieš įdiegimą

Next.

PASTABA
• Jei jūsų prietaisas nerandamas tinkle, patvirtinkite
savo nustatymus, sekdami instrukcijomis ekrane.
Jei susiduriate su šia problema, pereikite prie
12-b žingsnio 14 puslapyje ir iš naujo
nustatykite belaidį ryšį.

Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris ĮJUNGTAS ir
kad jūs prisiregistravę administratoriaus teisėmis.

15
a

Įdiekite MFL-Pro Suite

• Jei naudojate WEP ir ekrane rodomas
pranešimas Connected, bet jūsų prietaisas
nerandamas tinkle, įsitikinkite, kad įvedėte
teisingą WEP raktą. WEP raktas rašomas
mažosiomis ir didžiosiomis raidėmis.

Įdėkite kompaktinį diską į diskų skaitytuvą. Jei
atsiranda langas su modelių pavadinimais,
pasirinkite savo prietaisą. Jei atsiranda kalbų
ekranas, pasirinkite savo kalbą.

PASTABA
Jei Brother langas neatsiranda automatiškai, eikite
į Computer (My Computer).
(For Windows® 8: spauskite
piktogramą

užduočių

juostoje

(File Explorer)
ir

eikite

į

f
g
h

piktogramą ir du kartus spustelėkite start.exe.

c
d

Spauskite Install MFL-Pro Suite ir
spustelėkite Yes, jei sutinkate su licencijos
sutartimis.
Pasirinkite Wireless Network Connection ir
spustelėkite Next.
Pasirodžius Firewall/AntiVirus detected
langui, pasirinkite Change the Firewall port
settings to enable network connection and
continue with the installation.
(Recommended) ir spustelėkite Next.
Jei nenaudojate Windows® ugniasienės,
skaitykite instrukcijas, kurias gavote kartu su
ugniasienės programa, kur rasite visą
informaciją, kaip pridėti tinklo prievadus.
 Tinklo skenavimui pridėkite UDP prievadą 54925.
 Jei vis dar turite problemų su tinklo ryšiu,
pridėkite UDP prievadus 137 ir 161.

18

Brother tvarkyklių diegimas prasidės
automatiškai. Įdiegimo langai atsiras vienas
po kito.
Jei pasirodys Environmental Advice for Imaging
Equipment ekranas, spauskite Next.
Kai ekrane pasirodys On-Line Registration
langas, sekite instrukcijas ekrane.
Spustelėkite Next.

Computer.) Du kartu spustelėkite CD-ROM

b

Iš sąrašo pasirinkite savo prietaisą ir spauskite

i

Jei savo prietaiso nenorite nustatyti kaip
numatytojo spausdintuvo, išvalykite Set as
Default Printer žymės langelį ir spauskite
Next.

j

Kai ekrane pasirodys Setup is Complete
langas, patvirtinkite nustatymus ir spauskite
Next.

Belaidis tinklas

16

a

Baikite ir paleiskite iš naujo

Windows®
Norėdami įdiegti papildomas programas:
Dabar pereikite prie
21 puslapio

Spustelėkite Finish, norėdami perkrauti
kompiuterį. Kai perkrausite, turite prisiregistruoti
administratoriaus teisėmis.

Jei programinės įrangos įdiegimo metu pasirodė
klaidos pranešimas, darbalaukyje du kartus
spustelėkite
(Brother Utilities), tuomet
spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą ir pasirinkite
savo modelio pavadinimą (jei dar nepasirinktas).
Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkite Tools ir
tuomet Installation Diagnostics.

b

Pasirodys šie langai.
• Kai pasirodys Software Update Setting
langas, pasirinkite norimą programinės
įrangos nustatymą ir spustelėkite OK.
•

Kai pasirodys Brother produkto tyrimų ir
pagalbos programos langas, pasirinkite
savo nustatymą ir sekite instrukcijas
ekrane.

PASTABA
• Programos atnaujinimui ir Brother produkto
tyrimo ir pagalbos programai reikalingas
interneto ryšys.
• Kai diegiate MFL-Pro Suite, Brother Help bus
įdiegta automatiškai. Brother Help suteiks
prieigą prie Brother sprendimų centro, kai du
kartus užduočių juostoje spustelėsite

Pabaiga

.

Įdiegimas yra baigtas.

Windows®
Macintosh
Belaidis tinklas
19

Belaidis tinklas
Įdiekite tvarkykles ir programinę įrangą

14

Prieš pradėdami

Įsitikinkite, kad prietaiso maitinimas bei jūsų
Macintosh yra įjungti. Turite būti prisiregistravę
administratoriaus teisėmis

PASTABA
Mac OS X nuo v10.7.0 iki 10.7.4 versijos
naudotojams: atnaujinkite į Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x.

15

a
b

Įdiekite tvarkykles

Įdėkite kompaktinį diską į kompaktinių diskų įrenginį.
Dukart spustelėkite Driver Download piktogramą.
Norėdami tęsti įdiegimą, sekite instrukcijas ekrane.
Kai kuriais atvejais gali prireikti USB laido.

Jei neturite kompaktinių diskų įrenginio,
atsisiųskite programinę įrangą adresu:
http://solutions.brother.com/mac.

Pabaiga
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Įdiegimas yra baigtas.

Macintosh
(Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

Įdiekite
papildomas
programas
Install
Optional
Applications

1

®®
Windows
Windows

Įdiekite papildomas
programas

Galite įdiegti šias programas.

BookScan&Whiteboard Suite programa
iš Reallusion, Inc
Homepage Print 2* programa iš
CORPUS
* Ši programa suderinama su Microsoft® Internet Explorer®
7.0/8.0 ir Firefox® 3.

PASTABA
• Prietaisas privalo būti ĮJUNGTAS ir prijungtas
prie kompiuterio.
• Kai kurioms programoms reikalinga interneto
prieiga.
• Įsitikinkite, kad jūs prisiregistravęs
administratoriaus teisėmis.
• Ši programa nėra skirta Windows Server®
2003/2008/2012 serijoms.

a
b

Vėl atidarykite pagrindinį meniu, išimdami ir dar
kartą
įdėdami
kompaktinį
diską
arba
pagrindiniame aplanke du kartus paspausdami
start.exe programą. Jei ekrane pasirodo kalbų
ekranas, pasirinkite savo kalbą.
Pasirodys kompaktinio disko Top Menu langas.
Spustelėkite Additional Applications.

c
d

Spustelėkite
mygtuką.

norimos

įdiegti

programos

Kai įdiegimas bus baigtas, spustelėkite kitos
norimos įdiegti programos mygtuką.
Norėdami išeiti, spustelėkite Exit.

PASTABA
Norėdami pradėti BookScan&Whiteboard Suite,
du kartus spustelėkite piktogramą darbalaukyje.
Norėdami pradėti Homepage Print 2, spauskite
(Start) > All Programs > Homepage Print 2 >
Homepage Print 2.
Windows® 8: Nuveskite pelytę į žemiausią dešinį
darbalaukio kampą. Atsiradus meniu juostai,
spauskite Start > Homepage Print 2.
Windows® 8.1: Nuveskite pelytę į žemiausią kairį
Start ekraną ir spauskite .

.Kai pasirodys

programų ekranas, spustelėkite Homepage Print 2.
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Tinklo naudotojams
Tinklo nustatymus atstatykite į gamyklinius
Norėdami atkurti visus vidinio Print/Scan serverio tinklo nustatymus, sekite šiuos žingsnius:

a
b
c
d
e
f
g

Įsitikinkite, kad prietaisas nenaudojamas.
Spauskite Menu.
Spauskite
arba
Spauskite OK.
Spauskite
arba
Spauskite OK.

ir pasirinkite 3.Network.

ir pasirinkite 0.Network Reset.

Spauskite

ir pasirinkite Reset.

Spauskite

ir pasirinkite Yes.

Prietaisas persikraus ir gamyklinių parametrų atstatymas bus baigtas.

Teksto įvedimas belaidžio ryšio nustatymams
Spauskite
arba
, norėdami pasirinkti žemiau esantį simbolį:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
(space)!"#$%&'() +,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
Spauskite Enlarge/Reduce arba Number of Copies, norėdami perkelti žymeklį į kairę arba į dešinę.

PASTABA
Pataisymai
Jei skaičių ar simbolį įvedėte neteisingai ir norite jį pakeisti, spauskite Enlarge/Reduce arba Number of Copies,
kad perkeltumėte žymeklį po neteisinga raide. Naudokite
arba
, norėdami pakeisti teisingą raidę,
tuomet spauskite Number of Copies, norėdami grąžinti žymeklį į teksto pabaigą. Jei paspausite Stop/Exit,
visos raidės, esančios virš žymeklio ir jo dešinėje, bus ištrintos.
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Kita informacija
Kaip atverti PDF bylą su Adobe®
Reader® programa (Windows® 8)

a
b

Nuveskite pelę į žemiausią dešinį darbalaukio

Pasisemkite įkvėpimo. Jei naudojate Windows®, savo

kampą. Atsiradus meniu juostai, spauskite
Settings, tada spauskite Control Panel.

darbalaukyje du kartu spauskite Brother

Spauskite Programs, tada Default Programs
ir Associate a file type or protocol with a
program.

c
d

Brother CreativeCenter

Pasirinkite .pdf, tada spauskite
Change program... mygtuką.
Spauskite Adobe Reader. Piktograma šalia .pdf
pasikeičia į ‘Adobe Reader’ piktogramą.

CreativeCenter piktogramą

, kad patektumėte į

mūsų NEMOKAMĄ internetinę svetainę su daugybe
idėjų ir informacijos asmeniniam ir profesionaliam
naudojimui.
Mac naudotojai gali patekti į Brother CreativeCenter
adresu http://www.brother.com/creativecenter.

Adobe® Reader® dabar bus numatytoji programa
.pdf bylų atidarymui, kol jos nepakeisite.
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Prekiniai ženklai
Microsoft, Windows, Windows Vista ir Windows Server yra registruoti Microsoft korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
Apple, Macintosh, Mac OS ir OS X Apple Inc. yra registruoti prekiniai ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
Adobe ir Reader yra registruoti Adobe Systems Incorporated prekiniai ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
AOSS yra Buffalo Inc. prekinis ženklas.
Wi-Fi ir Wi-Fi Protected Access yra registruoti Wi-Fi Alliance prekiniai ženklai.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ir Wi-Fi Protected Setup logotipas yra Wi-Fi Alliance prekiniai ženklai.
Android yra Google Inc. prekinis ženklas. Šio prekinio ženklo naudojimas priklauso Google.
Firefox yra registruotas Mozilla Foundation prekinis ženklas.
Visos kompanijos, kurių programinės įrangos pavadinimai yra paminėti šioje instrukcijoje, turi turėti įrangos licencijos sutartis,
konkrečioms jų patentuotoms programoms.

Visi kompanijų prekiniai ženklai ir produktų pavadinimai, esantys ant Brother produktų, susiję dokumentai ir kitos
medžiagos yra tų atitinkamų kompanijų registruoti prekiniai ženklai.
Sudarymas ir paskelbimas
Ši instrukcija, apimanti naujausius produktų aprašymus ir specifikacijas, buvo sudaryta ir paskelbta prižiūrint Brother Industries, Ltd.
Šios instrukcijos turinys ir gaminio specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio perspėjimo.
Brother pasilieka teisę be perspėjimo atlikti pakeitimus šioje instrukcijoje esančiose specifikacijose ir pateiktoje medžiagoje bei neatsako
už bet kokią padarytą žalą (įskaitant netiesioginę), kurią sukėlė pasitikėjimas pateikta medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo
ir kitas klaidas, susijusias su publikacija.

Autorių teisės ir licencija
©2015 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.
Šis produktas apima programinę įrangą, sukurtą šių gamintojų:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.
©2008 Devicescape Software, Inc. Visos teisės saugomos.
Šis produktas apima “KASAGO TCP/IP” programinę įrangą, sukurtą ZUKEN ELMIC,Inc.

www.brotherearth.com

