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Pratęsimo telefonas
Išorinis telefonas

Prijunkite telefono linijos kabelį.
Naudokite lizdą su užrašu Linija.

Jeigu nenaudojate savo prietaiso kaip fakso, pereikite prie        punkto.

Paspauskite

Pasirinkite savo kalbą.

Paspauskite

Norėdami išpakuoti rašalo kasetes,
sekite instrukcijas valdymo skydelyje.
Prietaisas paruoš rašalo tūbo sistemą
spausdinimui.

Kai prietaisas baigs pradinį valymo procesą,
sekite valdymo skydelio instrukcijas norėdami
sukonfigūruoti prietaiso nustatymus.
 - Patikrinkite spausdinimo kokybę.
 - Parinkite Brother LCD pranešimų nustatymus.
 - Atspausdinkite diegimo puslapį. 

savo šalį arba kalbą (priklausomai nuo prietaiso modelio).
Sekite valdymo skydelio instrukcijas.

kad būtų patogiau valdyti prietaisą.
Galite reguliuoti valdymo skydelio kampą,

atspausdinti puslapiai.
, kad nekristųpopieriaus atlanką

atlenkiteIštraukite popieriaus laikiklį

ir atsargiai įstatykite padėklą į prietaisą.
Nuleiskite popieriaus išvesties dangtelį

į padėklą.
Pakraukite tvarkingai sudėtą popierių

Sureguliuokite popieriaus kreipiklius.

Pakelkite popieriaus išvesties
dangtelįiš prietaiso.

skirtą 10BASE-T ar 100BASE-TX greitojo ryšio tinklui.
Naudokite tiesų 5-os kategorijos (ar aukštesnės) vytos poros kabelį,

Mes rekomenduojame naudoti USB 2.0 laidą (tipas A/B), ne ilgesnį už 2 m.

Išsaugokite visas komplektuojančias dalis, jeigu prireiktų gabenti prietaisą.
Didžioji dalis naudojamų čia iliustracijų atitinka MFC-J890DW modelį.

vaizdo įrašus:
žiūrėkite mūsų paruoštus DUK
Norėdami įdiegti Brother prietaisą,

Nuimkite apsaugines juostelę ir plevelę, dengiančias prietaisą ir jutiklinį ekraną.
Komplekte esančios detalės gali skirtis priklausomai nuo Jūsų šalies.

Norėdami įdėti kitų dydžių popierių, sekite skyrių Darbas su popieriumi Nuorodų vadove.

Visiškai išimkite popieriaus padėklą

Prijunkite maitinimo laidą. Prietaisas įsijungs automatiškai.

Po prietaiso įjungimo Jums greičiausiai reikės pasirinkti Sekite valdymo skydelio instrukcijas ir nustatykite
datą bei laiką.

Naujausi diegimo vadovai prieinami Brother Solutions Center puslapyje:Prieš pradedami naudoti prietaisą perskaitykite Produkto Saugos vadovą,
vėliau sekite Greitosios Parengties vadovo diegimo tvarka.

Greitosios parengties vadovas



Visos teisės saugomos.

Brother SupportCenter − tai mobili programėlė, suteikianti
paskutinę informaciją apie Jūsų Brother produktą.
Apsilankykite App Store ar Google Play™ ir parsisiųskite ją.

Jūsų mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie to paties bevielio tinklo ryšio kaip ir Brother prietaisas.

Net jeigu neturite bevielio tinklo ryšio prieigos taško (maršrutizatoriaus), savo
įrenginį ir Brother prietaisą galite sujungti tiesiogiai. Daugiau informacijos apie
bevielį ryšį rasite: 

ir pakartokite        punkto instrukcijas.

Jeigu diegimas nepavyko, perkraukite
savo Brother prietaisą ir bevielio tinklo
ryšio prieigos tašką (maršrutizatorių)

Pasirinkite SSID (tinklo pavadinimą) savo
prieigos taškui (maršrutizatoriui) ir įveskite
tinklo raktą (slaptažodį).

Kai bevielio tinklo nustatymas sėkmingai
pavyksta, valdymo skydelio ekranėlyje
pasirodys užrašas:

Sekite          punkto diegimo instrukcijas.

Sekite          punkto diegimo instrukcijas.

spauskite

SSID: XXXXXX
Slaptažodis: XXXX

Jeigu negalite rasti šios informacijos, paklauskite savo tinklo
administratoriaus arba bevielio tinklo ryšio prieigos taško
(maršrutizatoriaus) gamintojo.

Ant savo prietaiso

Tinklo raktas (slaptažodis)

SSID (tinklo pavadinimas)

Suraskite savo SSID (tinklo pavadinimą) bei tinklo raktą (slaptažodį),
dažniausiai užrašytą ant Jūsų bevielio tinklo ryšio prieigos taško
(maršrutizatoriaus) ir įrašykite į žemiau pateiktą lentelę.

Jeigu vis dar nepavyksta, apsilankykite mūsų DUK ir
problemų šalinimo puslapyje

Jeigu nepavyksta, grįžkite prie         punkto.

Perkraukite savo prietaisą ir kompiuterį,
tuomet grįžkite prie          punkto.

Atjunkite laidą

Perkraukite savo bevielio tinklo
maršrutizatorių (jeigu įmanoma)

USB jungtis

Laidinis tinklas
(tik MFC-J890/J895 modeliams)

Bevielis tinklo ryšys

Negalite prisijungti? Patikrinkite sekančius nustatymus:

Baigta

Kompiuteriui

Mobiliam įrenginiui


