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Naudotojo vadovai ir kur juos rasti

Naudotojo vadovas Pateikiama informacija Kur jį rasti?

Produkto saugos vadovas Iš pradžių perskaitykite šį vadovą. Prieš įrengdami
prietaisą, perskaitykite saugos instrukcijas. Dėl
prekių ženklų ir teisinių apribojimų, žiūrėkite šį
vadovą.

Atspausdintas /
Dėžėje

Greitos parengties vadovas Šiose instrukcijose rasite informaciją apie
prietaiso įrengimą, tvarkyklių ir programinės
įrangos įrengimą į operacinę sistemą bei jūsų
naudojamą jungties tipą.

Atspausdintas /
Dėžėje

Pagrindinis naudotojo
vadovas

Sužinokite pagrindines faksavimo, kopijavimo,
skenavimo ir PhotoCapture Center™ operacijas
bei kaip pakeisti eksploatacines medžiagas. Žr.
trikdžių šalinimo patarimus.

Atspausdintas /
Dėžėje 1

Pažengusio naudotojo
vadovas

Sužinokite daugiau apie pažangiausias
operacijas: faksavimą, kopijavimą, saugumo
funkcijas, spausdinimo ataskaitas ir einamąją
priežiūrą.

PDF byla /
kompaktinis diskas

Programinės įrangos
naudotojo vadovas

Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, jei norite
spausdinti, skenuoti, skenuoti tinkle, naudotis
PhotoCapture Center™, nuotolinės sąrankos,
PK-Faks., tinklo paslaugomis (skenavimu) ir
Brother ControlCenter nauda.

PDF byla /
kompaktinis diskas

Tinklo terminų žodynas Šiame vadove pateikiama pagrindinė
informacija apie Brother prietaisų pažangias
tinklo funkcijas kartu su paaiškinimais apie
bendrą tinklų kūrimą ir bendruosius terminus.

PDF byla /
kompaktinis diskas

Tinklo naudotojo vadovas Šiame vadove pateikiama naudinga informacija
apie laidinio ir belaidžio tinklo nustatymus ir
saugumo nustatymus, naudojantis Brother
prietaisu. Taip pat rasite informaciją apie jūsų
prietaiso suderinamumą su protokolu ir išsamius
trikdžių šalinimo patarimus.

PDF byla /
kompaktinis diskas

Mobilaus spausdinimo /
skenavimo vadovas

Šiame vadove pateikiama naudinga informacija
apie duomenų spausdinimą iš jūsų mobilaus
telefono ir skenuotų duomenų persiuntimą iš
Brother prietaiso į mobilųjį telefoną.

PDF byla / Brother
sprendimų centras 2

1 Gali skirtis, priklausomai nuo šalies.
2 Aplankykite mus: http://solutions.brother.com/.
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Turinys
(Pažengusio naudotojo vadovas)
Pažengusio naudotojo vadovas paaiškina šias funkcijas ir operacijas.

Pažengusio naudotojo vadovą rasite kompaktiniame diske.

1 Bendroji sąranka
Atminties saugykla
Automatinis vasaros laikas
Budėjimo režimas
LCD ekranas
Režimo laikmatis

2 Saugumo funkcijos
Saugumo funkcija Lock 2.0

3 Faksogramos siuntimas
Papildomos siuntimo opcijos
Papildomos siuntimo operacijos
Apklausos apžvalga

4 Faksogramos priėmimas
Atminties priėmimas (tik nespalvotas)
Nuotolinis priėmimas
Papildomos priėmimo operacijos
Apklausos apžvalga

5 Numerių rinkimas ir
išsaugojimas

Balso operacijos
Papildomos rinkimo operacijos
Papildomi numerių išsaugojimo būdai

8 Nuotraukų spausdinimas
iš atminties kortelės ar
USB atmintinės
PhotoCapture Center™ operacijos
Atvaizdų spausdinimas
PhotoCapture Center™spausdinimo
nustatymai
Skenavimas į atminties kortelę arba
USB atmintinę

9 Nuotraukų spausdinimas iš
fotoaparato
Nuotraukų spausdinimas tiesiai iš
PictBridge kameros
Nuotraukų spausdinimas tiesiai iš
skaitmeninės kameros (be
PictBridge)

A Einamoji priežiūra
Prietaiso valymas ir patikra
Prietaiso pakavimas ir transportavimas

B Terminų žodynas

C Dalykinė rodyklė

6 Ataskaitų spausdinimas
Faksogramų ataskaitos
Ataskaitos

7 Kopijavimas

Kopijavimo nustatymai
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1 Bendroji informacija

Dokumentacijos
naudojimas
Dėkojame, kad įsigijote Brother
prietaisą. Dokumentacija padės jums
efektyviau išnaudoti įsigytą prietaisą.

Dokumentacijoje naudojami
simboliai ir konvencijos

Šie simboliai ir konvencijos naudojami
visoje dokumentacijoje.

Bold Paryškintas šriftas nurodo
konkrečius mygtukus ant
prietaiso valdymo panelės
arba ant kompiuterio ekrano.

Italics Kursyvo šriftas pabrėžia
svarbius punktus arba
nukreipia į susijusią temą.

1
Pastabos pataria jums, kaip elgtis
susidarius vienokiai ar kitokiai
situacijai ir suteikia patarimų apie
operacijos veikimą su kitomis
funkcijomis.
Elektros pavojaus piktogramos
įspėja jus apie galimą elektros
smūgį.

Susipažinimas su
pažengusio naudotojo
vadovu, programinės
įrangos vadovu, tinklo
naudotojo vadovu ir tinko
terminų žodynu

Pagrindiniame naudotojo vadove pateikta ne
visa informacija apie prietaisą, pavyzdžiui,
kaip naudotis pažangiomis fakso, kopijuoklio,
PhotoCapture Center™, spausdintuvo,
skaitytuvo, PK-Faks. ir tinklo funkcijomis. Kai
būsite pasiruošę sužinoti išsamią informaciją
apie šias operacijas, galite perskaityti

Courier
New Tekstas  Courier New šriftu

nurodo pranešimus prietaiso
LCD ekrane.

Pažengusio naudotojo vadovą,
Programinės įrangos naudotojo vadovą,
Tinklo naudotojo vadovą ir Tinklo terminų
žodyną, kuriuos rasite kompaktiniame diske.

ĮSPĖJIMAS
Šie įspėjimai nurodo galimai pavojingą
situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali
sukelti mirtį arba rimtų sužeidimų.

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

SVARBU
Šie perspėjimai nurodo galimai pavojingą
situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali
padaryti žalos turtui arba gali sutrikti
produkto funkcionalumas.

Dokumentacijos peržiūra

Dokumentacijos peržiūra
(Windows®)
Norėdami peržiūrėti dokumentaciją, Start meniu
juostoje pasirinkite Brother, iš programų sąrašo
pasirinkite MFC-XXXX (XXXX – jūsų prietaiso
modelis ), o tada pasirinkite User’s Guides.

Jei jūs neįdiegėte programinės įrangos,
dokumentaciją galite rasti kompaktiniame
diske. Sekite šiuos nurodymus:

Įjunkite kompiuterį. Įdėkite Brother
kompaktinį diską į kompaktinių diskų
skaitytuvą.

1



1 skyrius

Pastaba
Jei ekrane nepasirodo Brother langas, eikite į
My Computer, du kartus spustelėkite
kompaktinio disko piktogramą ir du kartus
spustelėkite start.exe bylą.

Jei pasirodo langas su modeliais,
pasirinkite savo prietaiso modelį.
Jei pasirodo langas su kalbomis, pasirinkite
norimą kalbą. Ekrane pasirodys  kompaktinio
disko pagrindinis meniu.

Spustelkite Documentation.

Spustelkite PDF documents. Jei ekrane
pasirodys šalies langas, pasirinkite savo
šalį. Pasirodžius naudotojo vadovų
sąrašui, pasirinkite tą, kurį norite skaityti.

Dokumentacijos peržiūra
(Macintosh)

Įjunkite savo Macintosh kompiuterį. Įdėkite
Brother kompaktinį diską į kompaktinių
diskų skaitytuvą. Ekrane pasirodys šis
langas.

Du kartus spustelėkite Doumentation
piktogramą.

Du kartus spustelėkite savo kalbos

aplanką.

2

Du kartus spustelėkite top.pdf bylą.
Jei ekrane pasirodys šalies langas, pasirinkite
savo šalį.
Pasirodžius naudotojo vadovų sąrašui,
pasirinkite tą, kurį norite skaityti.

Kaip rasti skenavimo instrukcijas
Yra keletas būdų, kaip jūs galite skenuoti
dokumentus. Instrukcijas galite rasti, kaip nurodyta
toliau:
Programinės įrangos naudotojo vadovas
 Skenavimas

 Valdymo centras

 Tinklo skenavimas

ScanSoft™ PaperPort™12SE su OCR
naudotojo vadovas
(Windows® naudotojai)
 Pilną ScanSoft™ PaperPort™12SE su

OCR naudotojo vadovą galite peržiūrėti
ScanSoft™ PaperPort™12SE programos
pagalbos skyriuje.

Presto! PageManager naudotojo vadovas
(Macintosh naudotojai)

Pastaba
Presto! PageManager reikia parsisiųsti ir
įdiegti prieš naudojimąsi. Daugiau
informacijos: Naudojimasis Brother pagalba
(Macintosh) 3 psl.


 Pilną Presto! PageManager naudotojo vadovą
galite peržiūrėti Presto! PageManager programos
pagalbos skyriuje.
Kaip rasti tinklo sąrankos
instrukcijas
Jūsų prietaisas gali būti prijungtas prie belaidžio
arba laidinio tinklo.
Pagrindinės sąrankos instrukcijos

Greitos sąrankos vadovas
Belaidžio ryšio prieigos taškas arba
maršrutizatorius yra suderinti su „Wi-Fi“
apsaugota sąranka arba AOSS™.
( Greitos sąrankos vadovas)
Daugiau informacijos apie tinklo sąranką

( Tinklo naudotojo vadovas)



Bendroji informacija

Naudojimasis Brother
pagalba (Windows®)
Kompaktiniame diske rasite visus
reikalingus kontaktus, pavyzdžiui, tinklo
pagalbos (Brother sprendimų centras).

 Pagrindiniame meniu spustelėkite
Brother support.
Ekrane pasirodys šis langas:

 Norėdami patekti į mūsų internetinę
svetainę (http://www.brother.com/),
spustelkite Brother Home Page.

 Dėl naujausios informacijos ir produktų
pagalbos informacijos
(http://solutions.brother.com/),
spustelkite Brother Solutions Center.

 Norėdami aplankyti mūsų svetainę ir
sužinoti daugiau apie originalias
Brother eksploatacines medžiagas
(http://www.brother.com/original/),
spustelkite Supplies Information.

 Norėdami patekti į Brother CreativeCenter
(http://www.brother.com/creativecenter/) ir
atsisiųsti nemokamų nuotraukų projektų ir
versijų spausdinimui, spustelkite
Brother CreativeCenter.

 Norėdami grįžti į pagrindinį meniu,
spauskite Back, o jei baigėte darbą,
spauskite Exit.

Naudojimasis Brother
pagalba (Macintosh) 1
Kompaktiniame diske rasite visus
reikalingus kontaktus, pavyzdžiui, tinklo
pagalbos (Brother sprendimų centras).

 Du kartus spustelėkite Brother support
piktogramą. Ekrane pasirodys šis langas:

 Norėdami atsisiųsti ir įdiegti Presto!
PageManager, spustelkite
Presto! PageManager.

 Norėdami užregistruoti savo prietisą
Brother produktų registravimo puslapyje
(http://www.brother.com/registration/),
spustelkite On-Line Registration.

 Dėl naujausios informacijos ir produktų
pagalbos informacijos
(http://solutions.brother.com/), spustelkite
Brother Solutions Center.

 Norėdami aplankyti mūsų svetainę ir
sužinoti daugiau apie originalias
Brother eksploatacines medžiagas
(http://www.brother.com/original/),
spustelkite Supplies Information.
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1 skyrius

Valdymo panelės apžvalga
7 6

1 Režimo mygtukai:

 FAX

Leidžia jums patekti į fakso režimą.

 SCAN

Leidžia jums pateikti į skenavimo režimą.

 COPY

Leidžia jums pateikti į kopijavimo režimą.

 PHOTO

Leidžia jums pateikti į nuotraukų režimą.




Leidžia jums grįžti į pasirengimo režimą.

1
2 Telefono mygtukai:

 Redial/Pause
Iš naujo renka 30 paskutinių skambintų
numerių. Jis taip pat įterpia pauzę, renkant
numerį.

 Tel/R
Mygtukas naudojamas norint pradėti pokalbį,
pakėlus išorinį telefono ragelį, skambant
faksui/telefonui (greitas dvigubas skambutis).
Jei prietaisas prijungtas prie vietinės linijos,
galite naudoti šį mygtuką, norėdami patekti į
išorinę liniją arba nukreipti skambutį į kitą
telefoną.

3 Paleidimo mygtukai:

 Mono Start

Leidžia jums pradėti siųsti nespalvotas
faksogramas arba daryti nespalvotas kopijas.
Taip pat leidžia jums pradėti skenavimo
operaciją (spalvotą arba nespalvotą,
priklausomai nuo nustatymų ControlCenter
programinėje įrangoje).

 Colour Start

Leidžia jums pradėti siųsti spalvotas
faksogramas arba daryti spalvotas kopijas. Taip
pat leidžia jums pradėti skenavimo operaciją
(spalvotą arba nespalvotą, priklausomai nuo
nustatymų ControlCenter programinėje
įrangoje).
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Bendroji informacija

1
6 5 4

2 3

4 Stop/Exit

Sustabdo operaciją arba išeina iš meniu.

5 Numerio rinkimo mygtukai
Naudokite šiuos mygtukus kaip telefono ir
fakso numerius ir kaip klaviatūrą –
informacijos suvedimui į prietaisą.

6 LCD (Skistųjų kristalų ekranas)
Tai liečiamas ekranas. Spausdami ekrane
pasirodančius mygtukus galite pasirinkti meniu
ir opcijas.
Ekrano kampą galite reguliuoti jį pakeldami.

7

Jūs galite prietaisą įjungti arba išjungti.

Spauskite , kad prietaisą įjungtumėte.

Paspauskite ir palaikykite , kad prietaisą

išjungumėte. Ekrane pasirodys užrašas

Shutting Down ir prieš išsijungdamas degs

kelias sekundes. Jei esate prijungę išorinį

telefoną arba autoatsakiklį, jis visada veiks.

Jei išjungiate prietaisą naudodami

mygtuką, jis vis tiek periodiškai valys
spausdinimo galvutę, kad būtų išlaikyta gera
spausdinimo kokybė. Norėdami prailginti

spausdinimo galvutės tarnavimo laiką, suteikti
geriausią rašalo kasečių ekonomiją ir išlaikyti
spausdinimo kokybę, jūs visada turite laikyti prietaisą
prijungtą prie elektros tinklo.
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LCD ekrano parodymai

LCD parodo esamą prietaiso būseną, kai jis
veikia tuščia eiga.

8 SpeedDial (Greitas rinkimas)
Leidžia jums nustatyti greitą numerio
pakartotinį rinkimą ir grupės numerius.
Taip pat, galite ieškoti numerio, kurį norite
pakartotinai surinkti.

10 9 8 7

1 2

6

3 4 5

9 Current Receive Mode (Esamas priėmimo
režmas)
Leidžia jums pamatyti esamą priėmimo režimą.
 Fax (tik faks.)
 F/T (faks. / tel.)
 TAD (išorinis autoatsakiklis)
 Mnl (rankinis)

10 Wireless Status (belaidžio ryšio būsena)
4 lygių indikatorius rodo esamą belaidžio
ryšio signalo stiprumą, jei naudojatės
belaidžiu ryšiu.

1 Menu (Meniu)
Leidžia jums patekti į pagrindinį meniu.

2 Ink (Rašalas)
Leidžia jums pažiūrėti galima rašalo tūrį.
Taip pat, leidžia jums patekti į rašalo
meniu.

3 arba
Spauskite, jei norite matyti ankstesnį arba kitą
puslapį. Rodyklių mygtukai neužsidega, jei yra
tik vienas puslapis.

4

Jei užsidega informacijos mygtukas, jūs galite jį
paspausti, kad matytumėte informaciją apie
prietaiso funkcijas arba klaidų pranešimus.

5

Spauskite, norėdami  grąžinti esamus
mėgstamiausius nustatymus. Šie mygtukai
visada šviečia, net jei jūs neįtraukėte
mėgstamiausių nustatymų. Spauskite
mėgstamiausių nustatymų mygtuką, norėdami
pamatyti instrukcijas, kaip juos nustatyti.

6

Spauskite, norėdami grįžti į ankstesnį meniu
lygį.

7 History (Istorija)
Leidžia jums matyti įeinančių skambučių ir
skambinusiųjų istoriją.
Taip pat leidžia išsiųsti faksogramas iš
sąrašo pasirinktais numeriais.

6

0 Max

Įspėjimo piktograma atsiranda, kai yra
klaidos arba priežiūros pranešimas. Daugiau
informacijos rasite skyriuje Klaidų ir priežiūros
pranešimai 63 psl.

Pagrindinės operacijos

Norėdami naudotis liečiamu ekranu, pirštu
spauskite Menu arba mygtuką tiesiai ant
ekrano. Norėdami nustatymuose matyti ir
patekti į visus ekrano meniu ir opcijas,
spauskite arba , kad slinktumėte per
juos.

Tolimesni žingniai parodo, kaip pakeisti
prietaiso nustatymus. Šiame pvz.
Priėmimo režimo nustatymas pakeičiamas
iš Tik faks. į Faks./Tel.

Spauskite meniu.
Spauskite arba , kol pamatysite
Initial setup (pradiniai
Nustatymai).



Bendroji informacija

Spauskite Initial Setup.
Spauskite arba , kol pamatysite
Receive Mode (priėmimo režimas)

Spauskite Receive Mode.
Spauskite arba , kol pamatysite
Fax/Tel.
Spauskite Fax/Tel.

Pastaba
Spauskite , kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.

Spauskite Stop/Exit.

Mėgstamiausi nustatymai
Dažniausiai naudojamus fakso, kopijavimo 1
ir skenavimo nustatymus galite nustatyti
kaip mėgstamiausius nustatymus. Vėliau
galite greitai ir lengvai juos iškviesti ir
pritaikyti. Galite įrašyti tris mėgstamiausius
nustatymus.

Toliau išvardinti nustatymai gali būti
įtraukti į fakso, kopijavimo arba skenavimo
mėgstamiausių sąrašą:

Kopijavimas
 Kokybė
 Popieriaus tipas
 Popieriaus dydis
 Padidinti / sumažinti
 Tankumas
 Krūva / rūšis
 Popieriaus planas
 Dvipusis kopijavimas
 Pažangūs nustatymai
Faksas
 Adresas
 Faksogramos raiška
 Kontrastas
 Paketas TX
 Tikras laikas TX
 Užsienio režimas
 Stiklo skenavimo dydis
Skenavimas (skenuoti į laikmeną)

 Kokybė
 Failo tipas
 Failo vardas
Skenavimas (skenavimas į tinklą)

Skenavimas (skenavimas į FTP)

7
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Mėgstamiausių nustatymų
įrašymas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Spauskite , ar       , kuriame
dar neįrašėte mėgstamiausių
nustatymų.

Spauskite Create New
Favorite (sukurti naują).
Pereikite prie     žingsnio.

 Spauskite Menu.
Pereikite prie žingsnio.

Spauskite arba , kol pamatysite
Favorite Settings
(mėgstamiausi nustatymai)
Spauskite Favorite Settings.
Spauskite mėgstamiausią nustatymą,
rodomą kaip ”-Blank-”.

Pastaba
Šalia kiekvieno mėgstamiausio nustatymo
mygtuko bus rodomas užrašas ”-Blank”,
kol jūs jį įrašysite.

Spauskite Next, ekrane atsiras režimai
Copy, Fax ir Scan.

Spauskite Copy, Fax ar Scan ir
pasirinkite režimą, kurį norite įrašyti.
Jei spaudžiate Skenuoti, spauskite
arba , kol pamatysite Scan to
Media,
Scan to Network ar Scan to FTP,
tada spauskite opciją, kurią norite
nustatyti.
Atlikite vieną iš šių veiksmų.

 Jei spaudžiate Scan to Media,
pereikite prie žingsnio.

 jei spaudžiate Scan to Network ar
Scan to FTP, spauskite arba ,
kol pamatysite profilio pavadinimą,
tada jį paspauskite. Pereikite prie
žingsnio.

Spauskite arba , kol
pamatysite galimus nustatymus
režimui, kurį pasirinkote žingsnyje,
ir paspauskite nustatymą, kurį norite
išsaugoti.

Spauskite arba , kol pamatysite
galimas opcijas nustatymui, tada
spauskite opciją, kurią norite nustatyti.
Pakartokite ir žingsnius, kol
pasirinksite visus nustatymus savo
mėgstamiausių sąraše.

Kai baigsite, spauskite OK.

Spauskite mygtukus ant liečiamo
ekrano ir įveskite pavadinimą
mėgstamiausiam nustatymui. (Pagalba
raidžių įvedimui: Teksto įvedimas
120 psl.). Spauskite OK.
Norėdami baigti ir įrašyti nustatymus
šiam mėgstamiausių funkcijų sąrašui,
spauskite Yes.

Norėdami patvirtinti, spauskite OK.
Spauskite Stop/Exit.

Mėgstamiausių nustatymų
keitimas

Jūs galite keisti nustatymus, įrašytus į
megstamiausių sąrašą.

Spauskite Menu.
Spauskite arba , kol pamatysite
Favorite Settings
(mėgstamiausi nustatymai)
Spauskite Favorite Settings.
Spauskite mėgstamiausią nustatymą
(1, 2 ar 3), kurį norite pakeisti.

Spauskite Change (pakeisti)ir tada
Yes, kad patvirtintumėte.
Spauskite arba , kol pamatysite
galimus nustatymus, tada paspauskite
nustatymą, kurį norite pakeisti.
Spauskite arba , kol pamatysite
galimas opcijas, tada pasirinkite
naują opciją.

Pakartokite ir     žingsnius, jei norite
pakeisti kitus nustatymus.

Pabaigę keisti nustatymus,
spauskite OK.

8



Bendroji informacija

Norėdami redaguoti pavadinimą,
laikykite nuspaudę      mygtuką, kad
ištrintumėte esamą pavadinimą, tada
įveskite naują pavadinimą, spausdami
ant ekrano esančias raides. (Pagalba
raidžių įvedimui: Teksto įvedimas
120 psl.). Spauskite OK.

Norėdami baigti ir įrašyti nustatymus
šiam mėgstamiausių funkcijų sąrašui,
spauskite Yes.

Spauskite OK, kad patvirtintumėte.
Spauskite Stop/Exit.

Mėgstamiausių nustatymų
ištrynimas

Galite ištrinti mėgstamiausius nustatymus.

Spauskite Menu.

Spauskite arba , kol pamatysite
Favorite Settings
(mėgstamiausi nustatymai)
Spauskite Favorite Settings.

Spauskite mėgstamiausią nustatymą (1,
2 ar 3), kurį norite ištrinti.
Spauskite Delete, kad ištrintumėte
mėgstamiausią nustatymą, kurį
pasirinkote       žingsnyje.
Spauskite Yes, kad patvirtintumėte.
Spauskite Stop/Exit.

Mėgstamiausių nustatymų
atkūrimas

Kiekvieno mėgstamiausio nustatymo
mygtukai yra visada rodomi ekrane.
Norėdami atkurti mėgstamiausią
nustatymą, paprasčiausiai
paspauskite jo mygtuką.

Garso nustatymai
1

Skambėjimo garsumas
Galite pasirinkti skambėjimo garsumo lygį,
nuo aukšto iki išjungto. Prietaise išliks jūsų
naujas numatytasis nustatymas tol, kol jo
nepakeisite.

Skambėjimo garsumo nustatymas
iš meniu juostos

Spauskite Menu.
Spauskite arba , kad pasirinktumėte
General Setup.

Spauskite General Setup.
Spauskite arba , kad pasirinktumėte
Volume.
Spauskite Volume.
Spauskite arba , kad pasirinktumėte
Ring.
Spauskite Ring.
Spauskite arba , kad
pasirinktumėte Low, Med, High arba
Off, tada spauskite opciją, kurią norite
pasirinkti.
Spauskite Stop/Exit.
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Pyptelėjimo garsumas
Kai pyptelėjimo funkcija yra įjungta, prietaisas
supypsės kiekvieną kartą, kai jūs paspausite
mygtuką, padarysite klaidą arba po to, kai
išsiųsite arba gausite faksogramą.

Galite pasirinkti pyptelėjimo garsumo lygį,
nuo aukšto iki išjungto.

LCD ekranas
Apšvietimo ryškumo
nustatymas

Jei jums sunku įskaityti ekrane esančius
užrašus, pabandykite pakeisti ryškumo
nustatymus.

Spauskite Menu.

Spauskite arba , kad
pamatytumėte

Spauskite Menu
Spauskite arba , kad
pasirinktumėte General

General Setup.
Spauskite General Setup.

Spauskite arba , kad
pamatytumėte Volume.
Spauskite Volume.

Spauskite arba , kad
pamatytumėte

Beeper.

Setup.
Spauskite General Setup.
Spauskite arba , kad
pasirinktumėte
LCD Settings.
Spauskite LCD Settings
Spauskite arba , kad
pasirinktumėte Backlight.

Spauskite Beeper.
Spauskite arba , kad
pamatytumėte Low, Med, High
arba Off, tada pasirinkite opciją,
kurią norite nustatyti.

Spauskite Backlight.
Spauskite arba , kad
pasirinktumėte Light,
Med arba Dark, tada
pasirinkite opciją, kurią

Spauskite Stop/Exit.

Garsiakalbio garsumas

Galite pasirinkti garsiakalbio garsumo lygį,
nuo aukšto iki išjungto.

Spauskite Menu.

Spauskite arba , kad
pamatytumė General Setup.

Spauskite General Setup.

Spauskite arba , kad pamatytumėte
Volume.

Spauskite Volume.

Spauskite arba , kad
pamatytumėte Speaker.

Spauskite Speaker.

Spauskite arba , kad
pasirinktumėte Low, Med, High arba
Off, tada pasirinkite opciją, kurią norite
nustatyti.
Spauskite Stop/Exit.

norite nustatyti.

Spauskite Stop/Exit.
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2 Popieriaus įdėjimas

Popieriaus ir kitų
spausdinimo
medžiagų įdėjimas
Vienu metu į popieriaus dėklą įdėkite tik vieno
dydžio ir vieno tipo popierių.

Visiškai ištraukite popieriaus dėklą iš
prietaiso.

Pastaba
• Jei naudojate A3, kanceliarinį arba raštinį

popierių, spauskite universalios
kreipiančiosios atlaisvinimo mygtuką (1),
kai traukiate popieriaus dėklo priekį.
Įsitikinkite, kad naudojant kanceliarinį, A3
arba raštinį popierių, trikampė žymė ant
išvesties popieriaus dėklo gaubto yra
sulygiuota su linija, nurodančia
kanceliarinį (2), A3 arba raštinį (3)
popierių, kaip parodyta paveikslėlyje.

2
3

1
Pastaba
Jei popieriaus laikiklio atrama (1) yra
atidaryta, uždarykite ją, o tada uždarykite
popieriaus laikiklį (2).

• Jei naudojate A5 arba mažesnį popierių,
įsitikinkite, kad popieriaus dėklas nėra
praplėstas.

• Kai į dėklą dedate skirtingo dydžio popierių, tuo
pačiu metu turite keisti popieriaus dydžio
nustatymus ir prietaise.

2 (Popieriaus dydis 18 psl.)
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Atidarykite išvesties popieriaus dėklo
gaubtą (1).

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

1

Abiejomis rankomis švelniai paspauskite
ir paslinkite popieriaus šonų
kreipiančiąsias (1), tada popieriaus ilgio
kreipiančiąją (2), kad tiktų atitinkamo
dydžio popierius.
Įsitikinkite, kad trikampiai ženklai (3)
ant popieriaus šonų kreipiančiųjų (1) ir
popieriaus ilgio kreipiančiosios (2)
atitinka jūsų naudojamo popieriaus dydį.

2

3

1

Pastaba
Visada patikrinkite, ar popierius nėra
sulenktas arba suglamžytas.

Švelniai įdėkite popierių į dėklą
spausdinama puse žemyn ir viršutiniu
kraštu į priekį. Patikrinkite, ar popierius
į dėklą įdėtas lygiai.

SVARBU
Būkite atsargūs ir neįkiškite
popieriaus per toli, nes tai gali
sukelti popieriaus tiekimo problemų.
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Popieriaus įdėjimas

Pastaba
• Kai dėkle yra likę keli popieriaus lapai,

prietaisas gali pradėti blogai tiekti popierių.
Įdėkite į dėklą bent 10 popieriaus lapų.

• Kai į dėklą dedate L dydžio fotopopierių,
jums reikia atlaisvinti vyrius abiejose
išvesties popieriaus dėklo gaubto pusėse
ir atlenkti gaubtą. Tada reikia paslinkti
popieriaus ilgio kreipiančiąją.

Uždarykite išvesties popieriaus dėklo gaubtą.
Patikrinkite, ar popierius į dėklą įdėtas lygiai ir
žemiau didžiausios popieriaus ribos (1).
Dėl popieriaus dėklo perpildymo gali pradėti
užstrigti popierius.

1

Abiejomis rankomis švelniai
sureguliuokite popieriaus šonų
kreipiančiąsias (1), kad tilptų popierius.
Įsitikinkite, kad popieriaus šonų
kreipiančiosios liečia popieriaus šonus.

1

Lėtai įstumkite popieriaus dėklą į
prietaisą.

Įdėję popieriaus dėklą į prietaisą,
traukite popieriaus laikiklį (1), kol
pasigirs spragtelėjimas, tada atlenkite
popieriaus laikiklio atramą (2).

2

1
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Pastaba
Prieš trumpindami dėklą, iš jo išimkite
popierių. Tada sutrumpinkite dėklą,
spausdami universalios kreipiančiosios
atlaisvinimo mygtuką (1). Sureguliuokite
popieriaus ilgio kreipiančiąją (2), kad ji
atitiktų popieriaus, kurį ketinate naudoti,
dydį. Tada į dėklą įdėkite popieriaus.

1

2

Vokų ir atviručių
įdėjimas

Apie vokus

 Naudokite vokus, kurie sveria 80 -95 g/m2.

 Kai kuriems vokams gali reikėti
nustatyti paraščių parametrus. Prieš
pradėdami spausdinti daugybę vokų,
nepamirškite atlikti bandomojo
spausdinimo.

SVARBU
Nenaudokite šių tipų vokų, nes jie nebus
tiekiami teisingai:

• Su trikampiu užlenkimu.

• Su langeliais.

• Iškilių (turinčių iškilusius
užrašus).

• Turinčių sąsagų ar sąvaržų.

• Jau atspausdintų iš vidaus.

Klijai Dvigubi užlenkimai

Kartais jūs galite susidurti su popieriaus
tiekimo problemomis, kurias sukelia
naudojamų vokų storis, dydis ir užlenkimo
forma.
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Popieriaus įdėjimas

Vokų ir atviručių įdėjimas
Prieš įdėdami vokus arba atvirutes,
paspauskite jų kampus ir kraštus, kad
jie būtų kiek galima vienodesni.

SVARBU

Jei vokai arba atvirutės yra paimami iš
karto po kelis vienetus, vienu metu į
popieriaus dėklą dėkite tik vieną voką ar
atvirutę.

Sudėkite vokus arba atvirutes į
popieriaus dėklą adreso puse žemyn ir
priekiniu kraštu (vokų viršumi) į priekį,
kaip parodyta paveikslėlyje. Abiejomis
rankomis švelniai paspauskite ir
paslinkite popieriaus šonų
kreipiančiąsias (1) ir popieriaus ilgio
kreipiančiąją (2), kad tilptų vokai arba
atvirutės.

2

1
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Jei susiduriate su problemomis
spausdindami vokus su užlenkimu
trumpajame krašte, pabandykite atlikti
šiuos veiksmus:

Atlenkite voko užlenkimą.
Įdėkite voką į popieriaus dėklą adreso
puse žemyn, o užlenkimas turi būti
tokioje padėtyje, kaip parodyta
paveikslėlyje.

Pasirinkite atvirkštinį spausdinimą
(Reverse Print) spausdintuvo tvarkyklės
dialogo lange, o tada programoje
nustatykite dydį  ir paraštes.

Programinės įrangos naudotojo
vadovas: Spausdinimas (Windows®)

Programinės įrangos naudotojo
vadovas: Spausdinimas ir faksogramų
siuntimas (Macintosh).
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Popieriaus įdėjimas

Spausdinamas plotas

Spausdinimo plotas priklauso nuo jūsų naudojamos programos nustatymų. Žemiau pateikti
duomenys parodo nespausdinamą plotą, spausdinant nukirptą popierių ir vokus. Prietaisas
gali spausdinti užtušuotose nukirpto popieriaus lapo dalyse kai berėmio spausdinimo funkcija
yra galima ir įjungta.

Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas (Windows®)
Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas ir faksogramų siuntimas (Macintosh)

Nukirptas popieriaus lapas Vokai

1 1

3 4 3 4

2 2

Viršus (1) Apačia (2) Kairė (3) Dešinė (4)

Nukirptas lapas 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Nukirptas lapas
(Dvipusis spausdinimas,
naudojant A3 arba raštinį
popierių)

22 mm 22 mm 3 mm 3 mm

Vokai 22 mm 22 mm 3 mm 3 mm

Pastaba
Berėmio spausdinimo funkcija netinka vokų ir dvipusiam spausdinimui.
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Popieriaus nustatymai

Popieriaus tipas

Norėdami pasiekti geriausią spausdinimo
kokybę, nustatykite prietaisą pagal
naudojamo popieriaus tipą.

Spauskite Menu.
Spauskite arba , kad pamatytumėte
General Setup.

Spauskite General Setup.
Spauskite arba , kad pamatytumėte
Paper Type.
Spauskite Paper Type.
Spauskite arba , kad
pamatytumėte Plain Paper, Inkjet
Paper, Brother BP71, Brother
BP61, Other Glossy arba
Transparency, tada pasirinkite
opciją, kurią norite nustatyti.

Spauskite Stop/Exit.

Pastaba
Prietaisas išstumia popierių ant
popieriaus dėklo prietaiso priekyje
atspausdinta puse į viršų. Kai naudojate
skaidres arba blizgų popierių, iš karto
išimkite kiekvieną lapą, kad
išvengtumėte ištepimo arba popieriaus
užstrigimo.

Popieriaus dydis

Spausdindami kopijas, galite naudoti
septynių dydžių popierių: A4, A5, A3, 10  15
cm, laiškinį, kanceliarinį ir raštinį, o
spausdindami faksogramas, galite naudoti
penkių dydžių popierių: A4, A3, raštinį,
laiškinį ir kanceliarinį. Kai pakeičiate
popieriaus, kurį dedate į prietaisą, dydį, jums
reikia pakeisti popieriaus dydžio nustatymus,
kad prietaisas ant jo galėtų sutalpintų
gaunamą faksogramą.

Spauskite Menu.
Spauskite arba , kad
pamatytumėte General Setup.

Spauskite General Setup.
Spauskite arba , kad
pamatytumėte Paper Size.
Spauskite Paper Size.
Spauskite arba , kad pamatytumėte
A4, A5, A3, 10x15cm, laiškinį,
kanceliarinį arba raštinį ir pasirinkite
opciją, kurią norite nustatyti.
Spauskite Stop/Exit.
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Popieriaus įdėjimas

Saugus popieriaus tiekimo
režimas, naudojant A3
dydžio trumpo pluošto
popierių

Jei naudojant A3 popierių ant spaudinių
matomos horizontalios linijos, galbūt jūs
naudojate ilgo pluošto popierių. Norėdami
išvengti šios problemos, išjunkite A3 – trumpo
pluošto funkciją.

Spauskite Menu.
Spauskite arba , kad pamatytumėte
General Setup.

Spauskite General Setup.
Spauskite arba , kad pamatytumėte
A3 - Short Grain.

Spauskite A3 - Short Grain.
Spauskite Off.
Spauskite Stop/Exit.

Pastaba
• Jei jūs nesate tikri, kokio tipo popierių

naudojate, patikrinkite popieriaus pakuotę
arba paklauskite gamintojo, kokios yra
popieriaus specifikacijos.

• Spausdinimas bus lėtesnis, kai A3 –
Short Grain funkcija yra įjungta.

Tinkamas popierius ir
kitos spausdinimo
medžiagos

2
Spausdinimo kokybė gali priklausyti nuo
jūsų naudojamo popieriaus tipo.

Norėdami išgauti geriausią spausdinimo
kokybę pagal pasirinktus nustatymus,
visada nustatykite tokį popieriaus tipą, koks
yra įdėtas į dėklą.

Galite naudoti paprastą, rašalinį
(padengtą) blizgų popierių, skaidres ir
vokus.

Prieš įsigyjant didesnį popieriaus kiekį, mes
rekomenduojame jums išbandyti įvairių tipų
popierių.

Norėdami gauti geriausius rezultatus,
naudokite Brother popierių.

 Kai spausdinate ant spausdinimo arba
rašalinio popieriaus (padengto), skaidrių
ar blizgaus popieriaus, įsitikinkite, kad
pasirinkote teisingą spausdinimo
medžiagą spausdintuvo tvarkyklės
“Basic” kortelėje arba popieriaus tipo
nustatymys prietaiso meniu. (Popieriaus
tipas 18 psl.)

 Kai spausdinate ant Brother
fotopopieriaus, į popieriaus dėklą įdėkite
vieną papildomą tokio paties
fotopopieriaus lapą. Šiam tikslui į
popieriaus pakuotę yra įdėtas papildomas
lapas.

 Naudodami skaidres arba fotopopierių,
iš karto išimkite kiekvieną lapą, kad
išvengtumėte išsitepimo ir popieriaus
užsikišimo.

 Iš karto po spausdinimo stenkitės neliesti
atspausdinto popieriaus paviršiaus;
paviršius gali būti nevisiškai sausas ir jūs
galite susitepti pirštus.
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Popieriaus tipas Prekė

A3 Paprastas popierius BP60PA3

A4 Blizgus fotopopierius BP71GA3

A3 Rašalinis (matinis) BP60MA3

A4 Paprastas popierius BP60PA

A4 Blizgus fotopopierius BP71GA4

A4 Rašalinis (matinis) BP60MA

10  15 cm Blizgus
fotopopierius

BP71GP

2

2 skyrius

Rekomenduojamos
spausdinimo medžiagos

Norint išgauti geriausią spausdinimo
kokybę, mes siūlome naudoti Brother
popierių (Žr. lentelę apačioje).

Jei Brother popieriaus jūsų šalyje
nėra, mes rekomenduojame
išbandyti įvairų popierių, prieš
įsigyjant didesnį jo kiekį.

Mes rekomenduojame naudoti 3M skaidrumo
plėvelę spausdinant ant skaidrių.

SVARBU

NENAUDOKITE šių rūšių popieriaus:

• Pažeisto, susiraičiusio,
raukšlėto arba netaisyklingos
formos popieriaus.

1

Brother popierius
1

1 2 mm arba didesnė raukšlė gali sukelti
popieriaus užsikišimą.

• Itin blizgaus arba labai tekstūruoto
popiriaus

• Popieriaus, kuris negali būti
išdėstytas tolygiai, sudėjus į
vieną krūvą

• Trumpo pluošto popierius

Spausdinimo medžiagų
laikymas ir naudojimas

 Laikykite popierių sandariai originalioje
pakuotėje. Laikykite popierių
horizontaliai ir atokiau nuo drėgmės,
tiesioginių saulės spindulių ir šilumos.

 Stenkitės neliesti blizgiosios (padengtos)
fotopopieriaus pusės. Įdėkite fotopopierių
blizgančia puse žemyn.

 Stenkitės neliesti abiejų skaidrių
pusių, nes jos lengvai sugeria drėgmę
bei prakaitą ir tai gali sukelti spaudinio
kokybės suprastėjimą. Skaidrės,
sukurtos lazeriniams spausdintuvams/
kopijuokliams, gali sutepti kitą jūsų
dokumentą. Naudokite tik rašaliniam
spausdinimui rekomenduojamas
skaidres.

Išvesties popieriaus dėklo gaubto
popieriaus talpa

Iki 50 lapų, naudojant 80 g/m2 A4 popierių.

 Norint išvengti sutepimo galimybės,
skaidrės ir fotopopierius nuo išvesties
popieriaus dėklo gaubto turi būti
paimtas po vieną lapą vienu metu.
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Popieriaus
tipas

Popieriaus dydis Naudojimas
Faksas Kopijavimas Nuotraukos

užfiksavimas
Spausdintuvas

Nukirptas lapas A3 297  420 mm (11.7  16.5 col.)

A4 210  297 mm (8.3  11.7 col.)

Raštinis 279.4  431.8 mm (11  17 col.)

Laiškinis 215.9  279.4 mm (8 1/2  11 col.)

Kanceliarinis 215.9  355.6 mm (8 1/2  14 col.)

Administracinis 184  267 mm (7 1/4  10 1/2 col.)

JIS B4 257  364 mm (10.1  14.3 col.)

JIS B5 182  257 mm (7.2  10.1 col.)

A5 148  210 mm (5.8  8.3 col.)

A6 105  148 mm (4.1  5.8 col.)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

–

–

–

–

–

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

–

–

–

Taip

–

Taip

Taip

Taip

Taip

–

–

–

–

–

–

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Nustato
vartotojas

Nustato
vartotojas

Taip

Taip

Atvirutės 10  15 cm (4  6 col.)

89  127 mm (3 1/2  5 col.)

13  18 cm (5  7 col.)

127  203 mm (5  8 col.)

Atvirutė 1 100  148 mm (3.9  5.8 col.)

Atvirutė 2 148  200 mm (5.8  7.9 col.)
(Dviguba)

–

–

–

–

–

–

Taip
–

–

–

–

–

Taip

– Taip

–

–

–

Taip

Taip

Taip

Taip

Nustato
vartotojas

Nustato
vartotojas

Vokai C5 vokas 162  229 mm (6.4  9 col.)

Vokas 110  220 mm (4.3  8.7 col.)

COM-10 105  241 mm (4 1/8  9 1/2 col.)

Monarchinis 98  191 mm (3 7/8  7 1/2 col.)

Y4 Vokas 105  235 mm (4.1  9.3 col.)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Taip

Taip

Taip

Taip

Nustato
vartotojas

Skaidrės A4 210  297 mm (8.3  11.7 col.)

Laiškinis 215.9  279.4 mm (8 1/2  11 col.)

Kanceliarinis 215.9  355.6 mm (8 1/2  14 col.)

A5 148  210 mm (5.8  8.3 col.)

–

–

–

–

Taip

Taip

Taip

Taip

–

–

–

–

Taip

Taip

Taip

Taip

Popieriaus įdėjimas

Tinkamų spausdinimo medžiagų pasirinkimas

Popieriaus tipas ir dydis kiekvienai operacijai

2

21



2 skyrius

Popieriaus svoris, storis ir tūris

Popieriau tipas Svoris Storis Lapų
skaičius

Nukirptas
popierius

Paprastas
popierius

64 - 120 g/m2 0,08 – 0,15 mm 250 1

Rašalinis
popierius

64 - 200 g/m2 0,08 - 0,25 mm 20

Blizgus
popierius

Iki 220 g/m2 Iki 0,25 mm 20 2

Kortelės Fotokortelė Iki 220 g/m2 Iki 0,25 mm 20 2

Kartotekos
kortelė

Iki 120 g/m2 Iki 0,15 mm 30

Atvirukas Iki 200 g/m2 Iki 0,25 mm 30

Vokai 75 - 95 g/m2 Iki 0,52 mm 10

Skaidrės – – 10

1 Iki 250 lapų, kai naudojamas 80 g/m2 popierius.
2 BP71 (260 g/m2) popierius yra specialiai sukurtas Brother rašaliniams spausdintuvams.
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3 Dokumentų įdėjimas

Kaip įdėti
dokumentus
Galite siųsti faksogramas, kopijuoti ir
skenuoti, naudodami ADT (automatinį
dokumentų tiektuvą) ir skaitytuvo stiklą.

Pakelkite ir atlenkite ADT išvesties
laikiklio atramą (1). Atlenkite ADT
dokumento laikiklį (2).

2 1 3

ADT naudojimas

ADT gali būti laikoma iki 35 puslapių, o
kiekvienas puslapis yra tiekiamas atskirai.
Naudokite popierių, kurio dydis ir svoris
atitinka žemiau lentelėje nurodytus
duomenis. Visada pravėdinkite puslapių
kraštus, prieš dedami juos į ADT.

Dokumentų dydžiai ir svoriai

Ilgis: 148 – 355,6 mm

Plotis: 148 – 215,9 mm

Svoris: 64 - 90 g/m2

Gerai išvėdinkite lapus.
Sureguliuokite popieriaus
kreipiančiąsias (1), kad jos atitiktų
jūsų dokumentų plotį.

Kaip įdėti dokumentus
1

SVARBU
• NETRAUKITE dokumento, kai jis yra

tiekiamas.

• NENAUDOKITE popieriaus, kuris yra
sulankstytas, susiraukšlėjęs, sulenktas,
su sąvaržėlėmis, apkarpytas, suklijuotas
arba apklijuotas.

• NENAUDOKITE kartono, laikraščio
arba audinio.

Įsitikinkite, kad rašalu rašyti arba  skystu
korektoriumi redaguoti dokumentai yra
visiškai išdžiuvę.
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3 skyrius

Dėkite savo dokumentus į ADT po
kreipiančiosiomis gerąja puse į viršų,
viršutiniu kraštu į priekį, kol pajausite,
kad jie palietė popieriaus tiekimo
ritinėlius.
Ekrane atsiras užrašas ADF Ready.

SVARBU
Ant skaitytuvo stiklo nepalikite storų
dokumentų. Dėl šios priežasties ADT gali
užstrigti.

Naudodami dokumento gaires kairėje ir
viršuje, padėkite dokumentą gerąja
puse žemyn viršutiniame kairiajame
skaitytuvo stiklo kampe.

Skaitytuvo stiklo naudojimas

Galite naudoti skaitytuvo stiklą knygos
puslapių arba vieno puslapio kopijavimui
nuskaitymui arba faksavimui.

Suderinamų dokumentų dydžiai

Ilgis: Iki 297 mm

Plotis: Iki 215,9 mm

Svoris: Iki 2 kg

Kaip įdėti dokumentus

Pastaba
Norint naudoti skatytuvo stiklą, ADT turi
būti tuščias.

Pakelkite dokumentų gaubtą.

Uždarykite dokumentų gaubtą.
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Dokumentų įdėjimas

SVARBU
Jei skenuojate knygą arba storą
dokumentą, netrenkite ir nespauskite
gaubto

Nenuskaitomas plotas 3
Nuskaitomas plotas priklauso nuo jūsų
naudojamos programos nustatymų. Žemiau
pateikti skaičiai parodo nenuskaitomą plotą.

1

3 4

2

Naudojimas Dokumento
dydis

Viršus (1)

Apačia (2)

Kairė (3)

Dešinė (4)

Faksas A4 3 mm 3 mm 1

Laiškinis 4 mm

Kanceliarinis

Kopijavimas Visų dydžių
popierius

3 mm

Skenavimas

1 Nenuskaitomas plotas yra 1 mm, kai naudojate ADT.
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4 Faksogramos siuntimas

Kaip išsiųsti faksogramą
Tolimesni žingsniai parodo, kaip išsiųsti
faksogramą.

Kai norite išsiųsti faksogramą arba
pakeisti faksų išsiuntimo bei priėmimo
nustatymus,
spauskite (FAX) mygtuką,
kad jis apsišviestų mėlyna spalva.

 LCD ekrane pasirodo:

26

Atlikite vieną iš šių veiksmų,
norėdami įdėti dokumentą:

 Įdėkite dokumentą gerąja puse aukštyn į
automatinį dokumentų tiektuvą. (
Automatinio dokumentų tiektuvo
naudojimas 23 psl.)

 Įdėkite dokumentą blogąja puse
žemyn ant skaitytuvo stiklo.
(Skaitytuvo stiklo naudojimas
24 psl.)

Pastaba
• Norėdami išsiųsti didesnės apimties

faksogramas, naudokite automatinį
dokumentų tiektuvą.

• Jeigu siunčiate nespalvotą faksogramą iš
automatinio dokumentų tiektuvo, kai atmintis
yra pilna, faksograma bus išsiųsta realiuoju
laiku.

• Galite naudoti skaitytuvo stiklą, kad tuo pačiu
metu siųstumėte knygos puslapius faksu.
Dokumentai gali būti iki A4 arba laiškinio
popieriaus dydžio.

• Kadangi vienu metu jūs galite nuskaityti
tik vieną puslapį, todėl, jei siunčiate kelių
puslapių dokumentą, yra patogiau
naudoti automatinį dokumentų tiektuvą.



3

Faksogramos siuntimas

Galite pakeisti tolimesnius
faksogramos siuntimo
nustatymus. Spauskite FAX,
tada spauskite Options. Spauskite
arba , slinkdami per fakso
nustatymus. Kai ekrane pasirodys
nustatymas, kurio ieškote, ir pasirinkite
norimą opciją.

(Pagrindinis vartotojo vadovas)

Norėdami gauti daugiau informacijos,
kaip pakeisti šiuos fakso siuntimo
parametrus, skaitykite 28 – 29 psl.

 Skaitytuvo stiklo dydis

 Spalvotos faksogramos siuntimas

 Persiuntimo patvirtinimo ataskaita
(Nustatymas)

(Pažengusio naudotojo vadovas)

Norėdami sužinoti daugiau apie
sudėtingesnes faksogramų
siuntimo operacijas ir nustatymus

Išplėstinis vartotojo vadovas:
Faksogramos siuntimas

 Kontrastas

 Faksogramos raiška

 Nauji numatytieji nustatymai

 Gamyklos parametrų atkūrimas

 Faksogramos siuntimas skambučio
pabaigoje

 Perdavimas

 Perdavimas realiu laiku

 Užsienio režimas

 Uždelsta faksograma

 Paketo perdavimas

 Laukiančių darbų atšaukimas

 Besitęsianti duomenų perdavimo
užklausa

Įveskite fakso numerį.
Naudodami numerio rinkimo mygtukus
Naudodami greitąjį rinkimą

 Greitasis rinkimas
Skambučių istorijos naudojimas

 Išeinantys skambučiai
 Įeinantys skambučiai

Spauskite Mono Start arba Colour
Start.

Faksogramos siuntimas iš ADT.
 Prietaisas pradeda skenuoti

dokumentą, kurį norite išsiųsti.

Faksogramos siuntimas nuo
skenavimo stiklo
 Jei paspaudėte Mono Start,
 prietaisas pradeda skenuoti nuo

pirmo puslapio. Pereikite prie
žingsnio    .

 Jei paspaudėte Colour Start,
LCD klausia, ar norite siųsti spalvotą
faksogramą. Norėdami patvirtinti,
spauskite Yes (ColorFax).
Prietaisas pradeda rinkti numerį ir
siųsti dokumentą.

Kai LCD klausia Next Page?,
pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

 Norėdami išsiųsti vieną puslapį,
spauskite
No (Send) (arba vėl spauskite
Mono Start).

Prietaisas pradeda siųsti dokumentą.

 Norėdami išsiųsti daugiau nei vieną
puslapį, spauskite Yes ir pereikite prie
žingsnio    .

Ant skaitytuvo stiklo padėkite kitą
puslapį. Spauskite OK.
Prietaisas pradės skenuoti puslapį.
(Pakartokite žingsnius ir
kiekvienam kitam puslapiui.)
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4 skyrius

Faksogramos siuntimo
sustabdymas

Norėdami sustabdyti faksogramos
siuntimą, spauskite Stop/Exit.

Skaitytuvo stiklo dydžio
nustatymas faksogramos
siuntimui

Kai dokumentai yra laiškinio popieriaus
dydžio, turite nustatyti skenavimo dydį į
laiškinį. Jei to nepadarysite, pasigesite
šoninės faksogramos dalies.

Spauskite (FAX).

Spauskite Options.
Spauskite arba , kol pamatysite
Glass ScanSize.
Spauskite Glass ScanSize.
Spauskite Letter (arba A4).

Spalvotos faksogramos
siuntimas

Jūsų prietaisas turi galimybę siųsti spalvotas
faksogramas, tačiau tik į tuos prietaisus,
kurie taip pat palaiko šią funkciją.

Spalvotos faksogramos negali būti
saugomos atmintyje. Kai siunčiate spalvotą
faksogramą, prietaisas išsiųs ją realiu laiku
(net jeigu Real Time TX režimas yra
nustatytas į Off (išjungtas)).

Faksogramos siuntimo
atšaukimas

Jei norite atšaukti faksogramą, kol vyksta
skenavimas, skambinimas arba siuntimas,
spauskite Stop/Exit.

Note
• Dažniausiai naudojamus nustatymus

galite išsaugoti kaip numatytuosius.
( Pagrindinis vartotojo vadovas:

Nustatymų pakeitimas į naujus
numatytuosius)

• Šis nustatymas yra prieinamas tik
tuomet, kai dokumentai yra siunčiami
iškart nuo skaitytuvo stiklo.
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4

Faksogramos siuntimas

Persiuntimo patvirtinimo
ataskaita

Galite naudoti persiuntimo patvirtinimo
ataskaitą kaip įrodymą, kad faksogramą
išsiuntėte. Ši ataskaita pateikia siuntėjo
vardą ir fakso numerį, laiką ir persiuntimo
datą, persiuntimo trukmę, išsiųstų puslapių
skaičių ir praneša, ar persiuntimas buvo
sėkmingas, ar ne.

Yra keletas persiuntimo patvirtinimo
ataskaitos nustatymų:

 On: Ataskaita atspausdinama po
kiekvienos išsiųstos faksogramos.

 On+Image: Ataskaita atspausdinama po
kiekvienos išsiųstos faksogramos. Dalis
faksogramos pirmojo puslapio rodoma
ataskaitoje.

 Off: Ataskaita atspausdinama tik tuo
atveju, jei dėl perdavimo klaidos jūsų
faksogramos persiuntimas buvo
nesėkmingas. Off yra numatytasis
nustatymas.

 Off+Image: Ataskaita atspausdinama
tik tuo atveju, jei dėl perdavimo klaidos
jūsų faksogramos persiuntimas buvo
nesėkmingas. Dalis faksogramos pirmojo
puslapio rodoma ataskaitoje.



Spauskite Menu.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys užrašas Fax.
Spauskite Fax.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys užrašas Report Setting.
Spauskite Report Setting.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys užrašas XMIT Report.
Spauskite XMIT Report.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys užrašas On, On+Image, Off
arba Off+Image, tada spauskite
pasirinkimą, kurį norite nustatyti.

Spauskite Stop/Exit.

Pastaba
• Jei pasirinksite On+Image arba
Off+Image, vaizdas pasirodys tik
persiuntimo patvirtinimo ataskaitoje, jei
persiuntimas realiuoju laiku yra išjungtas.
Vaizdas nepasirodys ataskaitoje tuo
atveju, jei siunčiate spalvotą faksogramą.
( Pažengusio naudotojo vadovas:
Persiuntimas realiuoju laiku)

• Jei jūsų persiuntimas sėkmingas,
persiuntimo patvirtinimo ataskaitoje šalia
"RESULT" pasirodys "OK". Jei
persiuntimas nesėkmingas, šalia
"RESULT" pasirodys "ERROR" užrašas.
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5 Faksogramos priėmimas

Priėmimo režimai
Privalote pasirinkti priėmimo režimą, priklausomai nuo to, kokius išorinius prietaisus ir telefono
paslaugas turite susietus su savo linija.

Pasirinkite priėmimo režimą
Numatyta, kad jūsų prietaisas automatiškaipriims visas siunčiamas faksogramas. Žemiau esanti
diagrama padės jums pasirinkti pageidaujamą režimą.

Daugiau informacijos apie Priėmimo režimus: Priėmimo režimų naudojimas 32 psl.

Ar norite naudotis savo prietaiso telefono savybėmis (jei įmanoma) ar
išoriniu telefonu bei išorinio telefono autoatsakikliu, kuris prijungtas prie tos pačios
linijos, kaip ir jūsų prietaisas?

Taip

Ar naudojatės išorinio telefono autoatsakiklio
balso pranešimų funkcija?

Ne

Ne

Tik faksą

Ar norite, kad prietaisas priimtų fakso bei
telefonu skambučius automatiškai?

Rankiniu būdu
Ne

Taip

Taip

Faksu/Telefonu

Išoriniu TAD (auto
atsakiklis)

Norėdami nustatyti priėmimo režimą, sekite instrukcijas:
Spauskite Menu.
Spauskite arba , kol ekrane pamatysite Initial Setup.
Spauskite Initial Setup.

Spauskite arba , kol ekrane pamatysite Receive Mode.
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5

Faksogramos priėmimas

Spauskite Receive Mode.

Pastaba
Jei negalite pakeisti priėmimo režimo, įsitikinkite, kad BT Call Sign ypatybė išjungta.

(Pažengusio naudotojo vadovas: Prietaiso įgalinimas dirbti su BT Call Sign
(naudojant tik jūsų išorinį telefoną))

Spauskite arba , kol ekrane pasirodys Fax Only, Fax/Tel, External TAD arba
Manual, tada spauskite pasirinkimą, kurį norite nustatyti.

Spauskite Stop/Exit.
LCD ekrane pasirodys esamas priėmimo režimas.

5
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5 skyrius

Priėmimo režimų
naudojimas
Kai kurie priėmimo režimai atsako
automatiškai (Fax Only režimas arba
Fax/Tel režimas). Jei norite, prieš
naudodami šiuos režimus galite pakeisti
skambėjimo uždelsimą. (Skambėjimo
uždelsimas 33 psl.)

Tik faksas

Tik fakso (Fax Only) režimas kiekvieną
skambutį automatiškai priims kaip fakso
skambutį.

Faks./Tel.

Faks./tel. režimas automatiškai padeda
jums valdyti įeinančius skambučius,
atpažindami ar tai faksogramos, ar
balso skambučiai ir susitvarko su jais
vienu iš šių būdų:

 Faksogramos automatiškai bus priimtos.

 Balso skambučiai pradės F/T skambėjimą
pranešdami, kad turite atsiliepti. F/T
skambėjimas yra greitas dvigubas jūsų
prietaiso sukeliamas skambėjimas

(Daugiau informacijos: F/T Skambėjimo
laikas (tik Faks./Tel. režime) 33 psl. Ir
Skambėjimo uždelsimas 33 psl.)

Rankinis
Rankinis režimas išjungia visas automatinio
atsiliepimo funkcijas, nebent jūs BT Call Sign
ypatybe.

Norėdami priimti faksogramą rankiniu režimu,
pakelkite išorinio telefono ragelį. Kai išgirsite
fakso toną (trumpi pasikartojantys
pypsėjimai), spauskite Mono Start arba
Colour Start ir pasirinkite Receive. Taip
pat galite naudoti fakso aptikimo funkciją, jei
norite priimti faksogramas telefono,
prijungto prie tos pačios linijos, kaip ir jūsų
prietaisas, ragelio pakėlimu.

(Daugiau informacijos: Fakso aptikimas
34 psl.)

Išorinis telefono autoatsakiklis

Išorinio autoatsakiklio režimas leidžia valdyti
įeinančius skambučius. Įeinantys skambučiai
bus priimti vienu iš šių būdų:

 Faksogramos bus priimtos automatiškai.

 Skambinantieji galės įrašyti žinutę į išorinį
autoatsakiklį.

(Daugiau informacijos: Išorinio telefono
autoatsakiklio prijungimas (telefono
autoatsakiklis) 37 psl.)
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Faksogramos priėmimas

Priėmimo režimo
nustatymai

Skambėjimo vėlavimas

Skambėjimo vėlavimas nustato, kiek kartų
prietaisas suskambės prieš atsiliepdamas
tik fakso arba faks./tel režimu. Jei
ta pačia linija, prie kurios prijungtas jūsų
prietaisas, naudojate išorinį arba papildomus
telefonus, prietaisas pats pasirinks
didžiausią leidžiamą skambučių skaičių.

(Operacijos išoriniais arba papildomais
telefonais 39 psl. ir Fakso aptikimas

34 psl.)

Paspauskite Menu.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Fax.
Paspauskite Fax.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Setup Receive.

Paspauskite Setup Receive.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Ring Delay.
Paspauskite Ring Delay.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys pasirinktys ir tada pasirinkite
skaičių, kiek kartų prietaisas skambės
prieš atsiliepdamas.
Jei pasirinksite 0, prietaisas nedelsiant
reaguos ir linija nebeskambės visiškai.
Paspauskite Stop/Exit.

F/T skambėjimo laikas
(tik faks./tel režimas)

Kai kas nors skambins į jūsų prietaisą,  jūs
bei skambinantysis girdėsite įprastą telefono
skambutį. Skambėjimų skaičius gali būti
nustatytas skambėjimo vėlavimo
nustatymuose.

Jei siunčiama faksograma, tuomet jūsų
prietaisas priims ją; tačiau, jei tai balso
skambutis, prietaisas skambės F/T
skambučiu (greitas dvigubas skambutis) tokį
laiką, kokį nustatėte F/T skambėjimo laiko
nustatymuose.
Jei girdite F/T skambėjimą,vadinasi jums
skambina telefonu. 5
Kadangi prietaisas atlieka F/T skambutį,
papildomi ar išoriniai telefonai neskambės;
tačiau, naudodami nuotolinį kodą, galite
atsiliepti bet kuriuo kitu telefonu. (Daugiau
informacijos: Nuotolinių kodų naudojimas

41 psl.)
Paspauskite Menu.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Fax.
Paspauskite Fax.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Setup Receive.
Paspauskite Setup Receive.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys F/T Ring Time (F/T
skambėjimo laikas).
Paspauskite F/T Ring Time (F/T
skambėjimo laikas)
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys nustatymai, tada pasirinkite
kaip ilgai prietaisas skambės,
pranešdamas, kad turite balso skambutį
(20, 30, 40 arba 70 sekundžių
Paspauskite Stop/Exit.

Pastaba
Net jei skambinantysis padės ragelį
greito dvigubo skambučio metu,
prietaisas
pratęs skambėjimą nustatytą laiką.
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Fakso aptikimas

Jei fakso aptikimas yra įjungtas:
Prietaisas automatiškai priima faksogramą tik
tuo atveju, jei atsakote į skambutį. Kai ekrane
pasirodo Receiving arba kai išgirstate
čirškimą iš naudojamo telefono, tiesiog
pakeiskite telefoną. Jūsų prietaisas tęs darbą.

Jei fakso aptikimas yra išjungtas:
Jei naudojatės prietaisu ir atsiliepiate į fakso
skambutį pakeldami ragelį, spauskite Mono
Start arba Colour Start, tada paspauskite
Receive, kad gautumėte faksogramą.

Jei atsiliepėte papildomu ar išoriniu telefonu,
spauskite 5 1. (Operacijos išoriniais arba
papildomais telefonais

39 psl.)

Pastaba
• Jei ši funkcija yra įjungta, bet jūsų

prietaisas nesujungia fakso skambučio, kai
pakeliate papildomo ar išorinio telefono
ragelį, paspauskite nuotolinio aktyvavimo
kodą 5 1.

• Jei siunčiate faksogramas iš
kompiuterio, prijungto prie to paties
tinklo, tačiau prietaisas jas sustabdo,
išjunkite Fakso aptikimo funkciją.

Paspauskite Menu.
Paspauskite arba , kol ekrane pasirodys Fax.
Paspauskite Fax.
Paspauskite arba , kol ekrane pasirodys Setup Receive.
Paspauskite Setup Receive.
Paspauskite arba , kol ekrane pasirodys Fax Detect.
Paspauskite Fax Detect.
Paspauskite On (arba Off).

Paspauskite Stop/Exit.
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6 Telefonas ir išoriniai prietaisai

Balso operacijos

Faks./tel. režimas

Kai prietaisas yra Faks./tel. režime,
įspėjimui, kad atsilieptumėte į balso
skambutį, bus naudojamas F/T skambutis
(greitas dvigubas skambutis).

Jei naudojate išorinį telefoną, pakelkite
išorinio telefono ragelį ir paspauskite Tel/R.
Jei naudojate papildomą telefoną, F/T
skambėjimo laiko metu, dviejų greitų
skambučių tarpe, jums reikia pakelti ragelį ir
paspausti # 5 1. Jei niekas nekalba arba
kas nors nori išsiųsti jums faksogramą,
peradresuokite skambutį į prietaisą,
spausdami 5 1.

Skambintojo ID
(Tik JK ir Airija)

Skambintojo ID funkcija leidžia jums
naudotis skambintojo ID abonento paslauga,
kurią siūlo daugelis vietinių telefono ryšio
bendrovių. Norėdami sužinoti daugiau
informacijos, skambinkite savo telefono
operatoriui. Ši paslauga parodo telefono
numerį arba, jei įmanoma, skambinančiojo
vardą.

Po kelių suskambėjimų, LCD ekrane
pasirodo skambinančiojo numeris (ir vardas,
jei įmanoma). Kai atsiliepiate į skambutį,
skambintojo ID informacija dingsta iš
ekrano, tačiau skambučio informacija
išlieka skambintojo ID atmintyje.

Galite peržiūrėti sąrašą arba
pasirinkti vieną iš numerių, kuriam

siųsti faksogramą, pridėti į sparčiojo rinkimo
numerių sąrašą bei ištrinti iš istorijos.
(Skambintojo ID istorija 44 psl.)

 ID Unknown (ID nežinomas) žinutė
reiškia, kad skambinama ne iš jūsų
skambintojo ID paslaugų zonos.

 ID Withheld (ID sulaikytas)
žinutė reiškia, kad skambintojas tyčia
užblokavo savo informacijos perdavimą.

Skambintojo ID informaciją, gautą į savo
prietaisą, galite atsispausdinti.
( Pažengusio naudotojo vadovas: Kaip
atspausdinti ataskaitą)

Pastaba
Skirtingų tiekėjų Skambintojo ID paslauga gali
skirtis. Susisiekite su vietos telefonų
operatoriumi, norėdami išsiaiškinti, kokiomis
paslaugomis galite naudotis savo rajone.

Skambintojo ID paslaugos įjungimas
Jeigu savo tinkle turite Caller ID, tai ši funkcija
turi būti įjungta, jei norite, kad kam nors
skambinant, skambinančiojo telefono numeris
būtų rodomas LCD ekrane.

Paspauskite Menu.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Fax.
Paspauskite Fax.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Miscellaneous.

Paspauskite Miscellaneous.
Paspauskite Caller ID.

Paspauskite On (arba Off).

Paspauskite Stop/Exit.
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Telefono ryšio
paslaugos
Jūsų prietaisas palaiko kai kurių telefono
operatorių siūlomą Skambintojo ID abonento
telefono ryšio paslaugą.

Tokios funkcijos, kaip Voice Mail (balso
paštas), Call Waiting (skambučio laukimas),
Call Waiting/Caller ID, atsakiklių paslaugos,
signalizacijos sistemos ar kitos
nestandartinė`ą `````````````s funkcijos,
naudojamos vienoje telefono linijoje gali
sukelti problemų jūsų įrenginio veikimui.

Paspauskite On arba Always.

Pastaba
Jei pasirinksite On, prieš fakso numerį
įrenginys surenka kodą, bet tik tada, kai
Tel/R mygtukas yra paspaustas.
Jei pasirinksite Always, įrenginys visada
prieš fakso numerį surinks ir kodą.

Paspauskite Dial Prefix.

Įveskite prefix numerį, naudodami
ant ekrano esančius mygtukus.
Paspauskite OK.

Pastaba
Caller ID paslauga yra prieinama tik
Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje.

Telefono linijos tipo
nustatymas

Jei norite prijungti įrenginį prie linijos,
faksogramų išsiuntimui ir priėmimui
naudojančios PBX arba ISDN, taip pat
būtina atitinkamai pakeisti telefono linijos
tipą, atlikus šiuos veiksmus.

Paspauskite Menu.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Initial Setup.

Paspauskite Initial Setup.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Phone Line Set.

Paspauskite Phone Line Set.
Paspauskite Normal, PBX arba ISDN.
Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 Jei pasirinksite PBX, pereikite prie
žingsnio .
 Jei pasirinksite ISDN arba Normal,

pereikite prie žingsnio .

Pastaba
• Norėdami pasiekti išorinę liniją, spauskite !.

• Galite naudoti skaičius nuo 0 iki 9, #, ir !.
Negalite naudoti ! su kitais skaičiais ar
simboliais.

Paspauskite Stop/Exit.

PBX (daugialinijinės jungtys) ir
perdavimas
Gamykliškai įrenginys nustatytas į Normal
režimą, kuris leidžia įrenginiui prisijungti prie
standartinio viešojo perjungiamojo telefono
tinklo (PSTN) linijos. Tačiau, dauguma
tarnybų naudoja centrinę telefonų sistemą
arba PBX (daugialinijinės jungtys). Jūsų
įrenginys gali būti prijungtas prie daugelio
PBX rūšių. Įrenginio atkūrimo funkcija
palaiko tik signalo sugrįžimą po numatytos
pertraukos (TBR). Signalo sugrįžimas po
numatytos pertraukos (TBR) dirbs su
dauguma daugialinijinių jungčių sistemų,
suteikiančių jums prieigą prie išorinės linijos
arba skambučių peradresavimo į kitą
telefoną. Ši ypatybė aktyvi būna tada, kai R
mygtukas LCD ekrane arba Tel/R mygtukas
valdymo skydelyje yra paspausti.
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Telefonas ir išoriniai prietaisai

Pastaba
Jūs galite suprogramuoti R mygtuko
paspaudimą kaip numerį, išsaugotą
sparčiojo rinkimo vietoje. Programuojant
sparčiojo rinkimo numerį, pirmiausiai
paspauskite R (ekrane pasirodys ‘!’),
tuomet įveskite telefono numerį. Jei tai
atlikote, neprivalote kiekvieną kartą spausti
Tel/R, norėdami naudotis sparčiuoju
rinkimu. (Numerių išsaugojimas 45 psl.)
Tačiau, jei jūsų įrenginyje telefono linijos
tipas nėra nustatytas į daugialinijinių
jungčių tipą, jūs negalėsite naudotis
funkcija, kurioje R yra užprogramuota
sparčiojo rinkimo vietoje.

Išorinio autoatsakiklio
prijungimas
Galite prijungti išorinį autoatsakiklį. Tačiau,
kai išorinis autoatsakiklis prijungtas prie tos
pačios telefono linijos, kaip ir jūsų įrenginys,
išorinis autoatsakiklis priima visus
skambučius, o įrenginys “klauso” fakso
skambučio (CNG) tonų. Jei juos išgirsta,
įrenginys perima skambutį ir priima
faksogramą. Jei įrenginys negirdi fakso
skambučio tonų, tuomet leidžia išoriniam
autoatsakikliui tęsti siunčiamą žinutę, todėl
skambintojas gali jums palikti balso
pranešimą.
Išorinis autoatsakiklis privalo atsiliepti po
keturių suskambėjimų (rekomenduojama
nustatyti du suskambėjimus). Įrenginys
negali išgirsti fakso skambučių tonų, kol
autoatsakiklis neatsiliepė, ir po keturių
suskambėjimų fakso skambučio tonui lieka
tik 8 – 10 sekundžių, kol faksograma bus
atsiųsta. Įsitikinkite, kad atidžiai sekate šio
vadovo instrukcijas apie savo siunčiamo
pranešimo įrašymą. Nerekomenduojama
išoriniam autoatsakikliui naudoti skambėjimo
taupymo funkcijos, jei jis viršija penkis
suskambėjimus.

Pastaba
Jei negaunate visų savo faksogramų,

sutrumpinkite skambučio uždelsimo
nustatymus savo autoatsakiklyje.

1

1

1 Išorinis autoatsakiklis

Kai išorinis autoatsakiklis atsiliepia, ekrane
Pasirodo užrašas Telephone.
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Svarbu
NEPRIJUNKITE išorinio autoatsakiklio kur nors
kitur toje pačioje telefono linijoje

Sujungimo nustatymai

Išorinis autoatsakiklis privalo būti
prijungtas taip, kaip parodyta prieš tai
buvusioje iliustracijoje.

Nustatykite savo išorinį autoatsakiklį
vienam arba dviems suskambėjimams.
(Įrenginio skambėjimo uždelsimo
nustatymai netaikomi.)
Į autoatsakiklį įrašykite išsiunčiamą
žinutę.
Nustatykite, kad autoatsakiklis atsilieptų
į skambučius.
Nustatykite Receive Mode (priėmimo
režimas) į External TAD (išorinis
autoatsakiklis). (Pasirinkite priėmimo
režimą 30 psl.)

Išsiunčiamų pranešimų
įrašymas autoatsakiklyje

Laikas yra labai svarbus, įrašinėjant
šį pranešimą.

Žinutės pradžioje įrašykite 5 sekundžių
tarpą (Tai leidžia jūsų prietaisui klausyti
automatinio perdavimo fakso CNG tonų,
kol jie nustoja.)
Apribokite savo pranešimą iki 20
sekundžių.

Kelių linijų ryšiai (PBX) 6

Siūlome kreitis į kompaniją, kuri jūsų prietaisui
įdiegė kelių linijų ryšių sistemą. Jei naudojatės
kelių linijų sistema, patariame jums kreiptis į
montuotoją, kad jis prijungtų jūsų prietaisą prie
paskutinės linijos jūsų sistemoje. Tuomet jūsų
prietaisas nebus aktyvuojamas kiekvieną kartą,
kai priimsite telefono skambutį. Jei visus
įeinančius skambučius priims skirstomasis
operatorius, rekomenduojame nustatyti
priėmimo režimą į rankinį (Manual).
Negarantuojame, kad jūsų prietaisas,
prijungtas prie kelių linijų ryšio, bet kokiu
atveju veiks taisyklingai. Visas faksogramų
siuntimo ar priėmimo problemas turėtumėte
pranešti savo kelių linijų ryšio tiekėjui.

Pastaba
Įsitikinkite, kad telefono linijos tipas
(Telephone Line Type) nustatytas į PBX.
(Telefono linijos tipo nustatymas 36 psl.)

Pastaba
Rekomenduojama savo pranešimą pradėti 5
sekundžių tyla, nes dėl skambaus ir garsaus
balso įrenginys negali išgirsti fakso tonų.
Galite pabandyti praleisti šią pauzę, tačiau
įrenginiui susidūrus su gavimo bėdomis,
privalote perrašyti pranešimą, įtraukdami
pauzę.
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Išoriniai ir papildomi
telefonai

Išorinio arba papildomo
telefono prijungimas

Kaip parodyta žemiau, prie savo įrenginio
galite prijungti atskirą telefoną.

1

Operacijos išoriniais ir
papildomais telefonais

Jei atsiliepiate į fakso skambutį išoriniu arba
papildomu telefonu, naudodami nuotolinį
aktyvavimo kodą galite nustatyti, kad jūsų
prietaisas perimtų skambutį. Kai įvedate
nuotolinio aktyvavimo kodą 5 1, įrenginys
pradeda faksogramos priėmimą.

Jei įrenginys atsiliepia į balso skambutį ir
greitą dvigubą skambėjimą greičiau už jus,
norėdami priimti skambutį papildomu
telefonu, naudokite nuotolinio deaktyvavimo
kodą # 5 1. (F/T skambėjimo laikas (Tik
faks./tel režimas) 33 psl.)

1 Papildomas telefonas

2 Išorinis telefonas

Jei atsiliepiate į skambutį ir niekas
nekalba:

Turėtumėte žinoti, kad faksogramą turite priimti
rankiniu būdu.

Paspauskite 5 1 ir laukite čirškimo arba kol
ekrane pasirodys užrašas  Receiving. Tuomet
pakelkite ragelį.

Kai toje pačioje linijoje naudojate telefoną,
ekrane pasirodo užrašas Telephone.

Pastaba
Įsitikinkite, kad jūsų naudojamo išorinio
telefono laidas ne ilgesnis, nei 3 metrai.

Pastaba
Taip pat, norėdami, kad jūsų įrenginys
automatiškai perimtų skambutį, galite
naudoti faksogramos aptikimo ypatybę.
(Faksogramos aptikimas 34 psl.)
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Papildomų telefonų
naudojimas
(Tik JK)

Nepatartinas papildomų lizdų
sujungimas (pav. 1.)

Savo patalpas galite sujungti analogiškais
papildomais telefonais arba galite prijungti
papildomą telefoną prie linijos taip pat, kaip
savo prietaisą. Kadangi paprasčiausia yra
sumontuoti lygiagrečių jungčių sistemą,
susiduriama su akivaizdžiomis problemomis,
kurios nutraukia sujungimą, kai kas nors
pakelia išorinio telefono ragelį, norėdamas
paskambinti. Taip pat, šioje konfigūracijoje
gali tinkamai neveikti nuotolinio aktyvavimo
kodas.

1 2

1 Papildomas lizdas
2 Pagrindinis lizdas
3 Įeinanti linija

1 3

FAKSAS

Uždelstas perdavimas (pvz.: perdavimas iš
anksto nustatytu laiku). Ši iš anksto nustatyta

Rekomenduojamas papildomų lizdų
sujungimas (pav. 2.)

funkcija gali sutapti, kai kas nors pakels
papildomo telefono ragelį.
Šios problemos gali būti lengvai pašalintos, jei
suplanuojate savo papildomą instaliacijos
grandinę, kaip kad papildomi prietaisai, kurie
jūsų įrenginio pagrindinėje/šalutinėje
konfiguracijoje sujungti paeiliui. (žr. 2
paveikslėlį). Naudojant šią konfiguraciją,
įrenginys visada gali aptikti, ar telefonas yra
naudojamas. Taigi, tuo metu jūsų prietaisas
pasinaudoti linija nemėgins.

1 Papildomas lizdas

2 Pagrindinias lizdas
3 Įeinanti linija

3

FAKSAS

Tai yra žinoma kaip “telefono naudojimo
aptikimas.”
Nepatartina konfigūracija parodyta 1
paveikslėlyje, o rekomenduojama,
pagrindinė/šalutinė konfigūracija – 2
paveikslėlyje.
Ši nauja sujungimo konfigūracija gali būti
atlikta, jei susisieksite su BT (British
telecom), Kingston ant Hull
Telecommunications, savo kelių linijų ryšių
tiekėju arba kvalifikuota telefono įrengimo
įmone. Paprastai kalbant, papildomas
telefono tinklas turėtų būti nutrauktas dėl
įprasto modulinio kištuko (BT 431A tipas),
kuris turėtų būti įkištas į baltą, T formos
modulio jungtį.

Faksas turi būti įjungtas į pagrindinį lizdą.

Pastaba
Šie telefonai yra prijungti kaip išoriniai
prietaisai (Išorinio arba papildomo
telefono prijungimas 39 psl.),
kadangi su faksu jie sujungti T formos
jungtuku.
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Belaidžio išorinio telefono
naudojimas

Kai pagrindinis telefonas būna prijungtas
prie tos pačios linijos, kaip ir jūsų įrenginys
(Išoriniai ir papildomi telefonai 39 psl.),
tuomet, naudojantis belaidžiu telefonu,
tampa lengviau atsiliepti į skambėjimo
uždelsimo skambučius.

Jei jūsų įrenginys atsiliepia greičiau,
turėsite prieiti ir paspausti Tel/R , kad
skambutis būtų peradresuotas į belaidį
telefoną.

Nuotolinių kodų naudojimas

Nuotolinio aktyvavimo kodas

Jei į fakso skambutį atsiliepiate papildomu
arba išoriniu telefonu ir norite, kad jūsų
prietaisas tai priimtų, turite įvesti nuotolinio
aktyvavimo kodą 5 1. Palaukite, kol
išgirsite čirškiantį garsą ir pakeiskite
ragelį. (Faksogramos aptikimas

34 psl.)
Jei atsiliepiate į fakso skambutį išoriniu
telefonu, spausdami Mono Start arba
Colour Start bei paspausdami Receive,
galite priimti faksogramą.

Nuotolinio deaktyvavimo kodas

Jei gaunate fakso skambutį ir prietaisas
yra faks./tel. režime, po pradinio
skambėjimo uždelsimo prasidės F/T
skambėjimas (greitas dvigubas
skambėjimas). Jei atsiliepiate į skambutį
papildomu telefonu, išjungti F/T
skambėjimą galite spausdami # 5 1
(įsitikinkite, kad spaudžiate tarp
suskambėjimų).
Jei įrenginys atsiliepia į balso skambutį ir
greitą dvigubą skambėjimą greičiau už jus,
galite perimti pokalbį išoriniu telefonu,
spausdami Tel/R.

Nuotolinių kodų pakeitimas

Jei norite naudotis nuotoliniu aktyvavimu,
turite įjungti nuotolinius kodus. Iš anksto
nustatytas nuotolinio aktyvavimo kodas yra
5 1. Iš anksto nustatytas nuotolinio
deaktyvavimo kodas yra # 5 1. Jei norite,
galite juos pakeisti savo sugalvotais kodais.

Paspauskite Menu.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Fax.
Paspauskite Fax.
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Setup Receive.

Paspauskite Setup Receive. 6
Paspauskite arba , kol ekrane
pasirodys Remote Codes.
Paspauskite Remote Codes.
Paspauskite On.
Atlikite vieną iš šių veiksmų.
 Jei norite pakeisti nuotolinio
aktyvavimo kodą, įveskite naująjį.

Paspauskite OK, pereikite prie
žingsnio .
 Jei nenorite pakeisti nuotolinio

aktyvavimo kodo, paspauskite OK,
pereikite prie žingsnio .

Atlikite vieną iš šių veiksmų.
 Jei norite pakeisti nuotolinio

deaktyvavimo kodą, įveskite naująjį.
Paspauskite OK, pereikite prie
žingsnio .

 Jei nenorite pakeisti nuotolinio
deaktyvavimo kodo, paspauskite OK,
pereikite prie žingsnio .

Paspauskite Stop/Exit.
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Pastaba
• Jei visada esate atjungti, kai nuotoliniu

būdu naudojatės savo išoriniu
autoatsakikliu, bandykite pakeisti
nuotolinio aktyvavimo bei deaktyvavimo
kodus  į kitus triženklius kodus,
naudodami skaičius 0-9, , #.

• Su kai kuriomis telefonų sistemomis
nuotoliniai kodai gali neveikti.
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7 Numerių rinkimas ir išsaugojimas

Kaip rinkti numerį

Rankinis rinkimas
Įveskite visus fakso arba telefono numerio
skaitmenis.

Fakso perskambinimas
Perrinkimas/pertrauka veikia tik tuomet, kai
skambinate iš valdymo skydo. Jei
automatiškai siunčiate faksogramą ir linija yra
užimta, prietaisas automatiškai perskambins
iki trijų kartų, penkių minučių intervalais.

Paspauskite Redial/Pause.
Įveskite numerį, kurį norite perrinkti.
Paspauskite Send a fax.

Paspauskite Mono Start arba Colour
Start.

Greitasis rinkimas

Paspauskite SpeedDial.
Galite pasirinkti SpeedDial režimą,

spausdami (FAKSAS).

Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 Paspauskite Alphabetical

arba Numerical ir įveskite
numerį, kuriuo norite skambinti.

 Įveskite dviejų skaitmenų greitojo
rinkimo numerį, naudodami rinkimo
mygtukus.

Pastaba
Naudojant skaitytuvo stiklą, automatinio
numerio perrinkimo realiuoju laiku funkcija
neveiks.

Pastaba
Jei įvedant greitojo rinkimo numerį ar jo
ieškant ekrane pasirodo užrašas Not
Registered, tai reiškia, kad šioje
vietoje nebuvo išsaugotas joks numeris.

Norėdami išsiųsti faksogramą,
spauskite Send a fax ir pereikite
prie žingsnio .

Paspauskite Mono Start arba Colour
Start.
Įrenginys skenuoja ir išsiunčia faksogramą.
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Papildomos rinkimo
operacijos

Išeinančių skambučių istorija

Pastarieji 30 numerių, kuriems siuntėte
faksogramas, bus saugomi išeinančių
skambučių istorijoje. Bet kuriam šiame
sąraše esančiam numeriui galite išsiųsti
faksogramą, pridėti į sparčiojo rinkimo
funkciją arba visiškai ištrinti iš istorijos.
Paspauskite History.

Taip pat galite spausti Redial/Pause.
Pasirinkite jums reikiamą numerį.
Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Norėdami išsiųsti faksogramą,
pasirinkite Send a fax.

Paspauskite Mono Start arba
Colour Start.

 Jei norite išsaugoti numerį,
spauskite More ir tada
paspauskite Add Speed Dial.
( Pažengusio naudotojo
vadovas: Išeinančių skambučių
numerių išsaugojimas į spartųjį
rinkimą)

 Jei norite ištrinti numerį iš išeinančių
skambučių istorijos sąrašo,
paspauskite More ir tada
paspauskite Delete.

Norėdami patvirtinti, spauskite Yes
Paspauskite Stop/Exit.

Skambinusių istorija

Norint naudotis čia funkcija, reikalinga
skambintojo ID abonento paslauga, kurią siūlo
daugelis vietinių telefono ryšio bendrovių.
(Skambintojo ID (Tik JK ir Airija) 35 psl.)
Numerius arba vardus (jei įmanoma), iš kurių
sulaukėte paskutinių 30 skambučių ar
faksogramų, galite išsaugoti į skambintojo ID
istoriją. Bet kuriam šiame sąraše esančiam
numeriui galite išsiųsti faksogramą, pridėti į
sparčiojo rinkimo funkciją arba visiškai ištrinti
iš istorijos Kai skambučių skaičius pasiekia
30, pats įrenginys pradeda perrašinėti
senuosius skambučius naujais.

Pastaba
Jei nesate skambintojo ID abonentas,
istorijoje vistiek galite peržiūrėti
skambučių datas bei ištrinti įrašus iš
sąrašo.

Paspauskite History.
Taip pat galite spausti Redial/Pause.

Paspauskite mygtuką.
Pasirinkite norimą numerį arba vardą.
Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Norėdami išsiųsti faksogramą,
spauskite Send a fax.

Pasirinkite Mono Start arba
Colour Start.

 Norėdami išsaugoti numerį,
spauskite More ir tada
paspauskite Add Speed Dial.

( Pažengusio naudotojo
vadovas: Numerių iš skambintojo
ID istorijos išsaugojimas)

 Jei norite ištrinti numerį iš
skambintojo ID istorijos, spauskite
More ir tada paspauskite Delete.

Norėdami patvirtinti, spauskite Yes
Paspauskite Stop/Exit.

Pastaba
Galite atsispausdinti skambintojo ID
sąrašą. ( Pažengusio naudotojo
vadovas: Kaip atspausdinti ataskaitą).
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Numerių rinkimas ir išsaugojimas

Numerių išsaugojimas
Jūsų prietaisas gali būti nustatytas atikti
šiuos paprastojo rinkimo tipus: spartųjį
rinkimą ir faksogramų transliavimo
grupavimą. Kai renkate sparčiojo rinkimo
numerį, jį galite pamatyti ir ekrane.

Pastaba
Jei dings elektra, atmintyje esančių greitojo
rinkimo numerių neprarasite.

Pertraukėlės išsaugojimas

Kai naudojate sparčiojo rinkimo numerius,
galite įterpti vieną ar daugiau 3,5 sekundžių
ilgio pauzių, spausdami liečiamojo ekrano
mygtuką PAUSE.

Greito rinkimo numerių
išsaugojimas

Į greitojo rinkimo vietas (2 skaitmenų) galite
išsaugoti iki 100 vardų ir numerių.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 Naudodamiesi ekrano mygtukais,

Įveskite vardą (iki 16 simbolių).
Spauskite OK.

(Pagalba raidžių įvedimui: Teksto
įvedimas 120 psl.)

 Norėdami išsaugoti numerį be vardo,
spauskite OK.

Įveskite fakso arba telefono numerį
( :), spausdami liečiamo ekrano
mygtukus (iki 20 simbolių).
Spauskite OK.

Pastaba
Jeigu faksogramą parsisiuntėte
internetu:
Jeigu norite išsaugoti el. pašto adresą,
kadgalėtumėte naudotis internetiniu
faksu arba skenuoti tiesiai į elektroninio
pašto serverį, spauskite mygtuką,
įveskite el. pašto adresą ir spauskite
OK. (Teksto įvedimas 120 psl.)

Atlikite vieną iš šių veiksmų:
Įveskite antrojo fakso ar telefono

Kiekvienam vardui galite išsaugoti po 2 numerius. numerį ( ), spausdami liečiamo
Norėdami surinkti numerį, galėsite tai padaryti ekrano mygtukus (iki 20 simbolių).
kelių mygtukų paspaudimu (pavyzdžiui: spauskite Spauskite OK.
SpeedDial, įveskite norimą numerį ir
spauskite Send a fax).

Paspauskite SpeedDial.
Jei sparčiojo rinkimo numeriai jau
saugomi, spauskite Alphabetical
arba Numerical.
Paspauskite More.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys Set Speed Dial.

Paspauskite Set Speed Dial.

 Jei antrojo numerio išsaugot i
nenorite, spauskite OK .

Jei norite pasirinkti numerio
išsaugojimo vietą, atlikite vieną iš
šių veiksmų:

 Norėdami patvirtinti kitą rodomą bei
galimą sparčiojo rinkimo vietą,
spauskite OK.

 Norėdami įvesti kitą sparčiojo
rinkimo vietą, spauskite ir
įveskite 2 skaitmenų numerį,
naudodami liečiamojo ekrano
mygtukus.

Spauskite OK.
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Pastaba
Jei jūsų pasirinkta 2 skaitmenų greitojo
rinkimo vieta jau užimta, OK mygtukas
ekrane bus neveiksnus. Pasirinkite kitą
vietą.

Kai ekrane pasirodo jūsų nustatymai,
norėdami patvirtinti, spauskite OK.
Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 Norėdami išsaugoti kitą greitojo

rinkimo numerį, pakartokite
žingsnius nuo iki .

 Norėdami pabaigti numerių
išsaugojimą, spauskite Stop/Exit.

Greitojo rinkimo vardų ar
numerių rinkimas

Galite pakeisti jau išsaugoto greitojo
rinkimo vardą ar numerį.

Spauskite SpeedDial.
Spauskite Alphabetical arba
Numerical.
Spauskite More.
Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 Spauskite arba , kol ekrane

pasirodys Change.
Spauskite Change , norėdami
redaguoti vardus ir numerius.

 Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys užrašas Delete.
Spauskite Delete.

Pasirinkite numerius, kuriuos norite
ištrinti, kol ekrane prie jų atsiras
raudona varnelė.

Spauskite OK.

Norėdami patvirtinti, spauskite Yes.
Pereikite prie žingsnio    .

Spauskite arba , kol ekrane
pamatysite reikiamą numerį.
Paspauskite numerį, norėdami jį
pakeisti.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 Norėdami pakeisti vardą,

spauskite Name.
Spausdami ekrano mygtukus, įveskite
naują vardą (iki 16 simbolių). (Teksto
įvedimas 120 psl.)

Spauskite OK.

 Norėdami pakeisti pirmą fakso arba
telefono numerį, spauskite .
Spausdami ekrano mygtukus, įveskite
naują fakso arba telefono numerį (iki
20 simbolių). Spauskite OK.

 Jei norite pakeisti antrąjį faks./tel.
numerį, paspauskite .
Spausdami ekrano mygtukus,
įvekite naują fakso ar telefono
numerį (iki 20 simbolių).
Spauskite OK.

Pastaba
Kaip pakeisti išsaugotą vardą arba numerį:

Jei norite pakeisti simbolius, spauskite
arba , norėdami padėti žymeklį prie

simbolio, kurį norite pakeisti, ir spauskite
. Iš naujo įveskite simbolį.

Jei norite pakeisti išsaugotą numerį, dar
kartą spauskite , kad ištrintumėte
numerį. Įveskite naują numerį.

Ekrane pasirodys jūsų nustatymai.
Atlikte vieną iš šių veiksmų:

 Norėdami užbaigti, spauskite OK.
Norėdami pakeisti kitą greitojo rinkimo
vietą, pakartokite žingsnius nuo iki .

 Norėdami pakeisti daugiau
informacijos, pereikite prie
žingsnio .

Spauskite Stop/Exit.
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8 Kopijavimas

Kaip kopijuoti
Toliau pateikti žingsniai parodo
pagrindines kopijavimo operacijas.

Įsitikinkite, kad esate kopijavimo režime,
spauskite

(COPY), kad jis šviestų mėlyna
spalva.

 Ekrane rodoma:

1

1 Kopijų skaičius
Kopijų skaičių galite įvesti ekrane
spausdami - arba + (kaip parodyta
viršuje) arba naudodami numerio rinkimo
mygtukus.

Pastaba
Numatytasis nustatymas yra fakso
režimas. Galite nustatyti, kiek laiko
prietaisas liks kopijavimo režime po
paskutinės kopijavimo operacijos.
( Pažengusio naudotojo vadovas:
Režimo laikmatis)

Atlikite vieną iš šių veiksmų,
norėdami įdėti dokumentą:

 Įdėkite dokumentą gerąja puse į
viršų į ADT.
(ADT naudojimas 23 psl.)

 Padėkite dokumentą ant
skaitytuvo stiklo gerąja puse į
viršų.

(Skaitytuvo stiklo naudojimas
24 psl.)

Jei norite daugiau nei vienos kopijos,
įveskite skaičių (iki 99).

Spauskite Mono Start arba Colour
Start.

Kopijavimo sustabdymas

Norėdami sustabdyti kopijavimą, spauskite
Stop/Exit.

Kopijavimo nustatymai
Galite pakeisti šiuos kopijavimo nustatymus.
Spauskite COPY, tada spauskite Options.
Spauskite arba , kad slinktumėte per
kopijavimo nustatymus. Kai ekrane rodomas
norimas nustatymas, paspauskite jį ir
pasirinkite norimą opciją.

(Pagrindinis naudotojo vadovas)

Daugiau informacijos apie šių kopijavimo
nustatymų keitimą 48 psl.

 Popieriaus tipas
 Popieriaus dydis
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(Pažengusio naudotojo vadovas)

Daugiau informacijos apie šių kopijavimo
nustatymų keitimą

Pažengusio naudotojo vadovas:
Kopijavimo nustatymai

 Kokybė
 Padidinti/sumažinti

 Puslapio maketas
 Du viename(ID)
 Krūva/rūšis
 Tankumas
 Dvipusė kopija
 Rašalo taupymo režimas
 Plono popieriaus kopija
 Knygos kopija
 Nustatyti naują numatytąjį
 Gamyklos nustatymų atkūrimas

Pastaba
Jei norite rūšiuoti kopijas, naudokite ADT.

Spauskite arba , kad
pasirinktumėte Plain Paper, Inkjet
Paper, Brother BP71, Brother
BP61, Other Glossy arba
Transparency ir pasirinkite opciją,
kurią norite nustatyti.

Jei nenorite keisti papildomų
nustatymų, spauskite Mono Start arba
Colour Start.

Popieriaus dydis
Jei jūs kopijuojate ant kitokio nei A4 dydžio
popieriaus, jums reikės pakeisti popieriaus
dydžio nustatymus. Jūs galite kopijuoti tik ant
A4, A5, A3, foto 10  15 cm, laiškinio,
kanceliarinio arba raštinio popieriaus.

Spauskite (Kopijavimas).

Įdėkite dokumentą.
Įveskite norimą kopijų skaičių.
Spauskite Options.

Spauskite arba , kad
pasirinktumėte Paper Size.

Popieriaus parinktys
Spauskite Paper Size.

Popieriaus tipas
Jei kopijuojate ant specialaus tipo popieriaus,
nustatykite prietaisą pagal naudojamo
popieriaus tipą, kad pasiektumėte geriausią
spausdinimo kokybę.

Spauskite (KOPIJAVIMAS).

Įdėkite dokumentą.
Įveskite norimą kopijų skaičių.
Spauskite Options.
Spauskite arba , kad
pasirinktumėte Paper Type.

Spauskite Paper Type.

Spauskite arba , kad pamatytumėte
A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal
arba Ledger ir pasirinkite opciją, kurią
norite nustatyti.

Jei nenorite keisti papildomų nustatymų,
spauskite Mono Start arba
Colour Start.

48



9

9

Nuotraukų spausdinimas iš
atminties kortelės arba USB
atmintinės

PhotoCapture Center™
operatijos
(PHOTO režimas)
Net jei jūsų įrenginys nėra prijungtas prie
kompiuterio, galite spausdinti nuotraukas tiesiai
iš skaitmeninės kameros ar USB laikmenos.
(Atvaizdų spausdinimas 52 psl.)

Galite nuskenuoti dokumentus ir įrašyti
juos tiesiai į atminties kortelę arba USB
laikmeną. (Kaip skenuoti į atminties
kortelę arba USB laikmeną 53 psl.)

Jei jūsų įrenginys prijungtas prie
kompiuterio, juo galite naršyti atminties
kortelėje arba USB laikmenoje, prijungtoje
prie prietaiso.

Programinės įrangos naudotojo vadovas:
PhotoCapture Center™ operacijos (Windows®)

Programinės įrangos naudotojo vadovas:
Nuotolinis nustatymas ir PhotoCapture Center™
operacijos (Macintosh)

Atminties kortelės arba USB
atmintinės naudojimas

Jūsų Brother įrenginyje yra lizdai, skirti
naudoti šias skaitmenines laikmenas:
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 ir USB Flash
laikmenas.

The PhotoCapture Center™ operacijų
funkcija leidžia spausdinti skaitmenines
nuotraukas tiesiai iš jūsų skaitmeninio
fotoaparato, naudojant didelės raiškos
spausdinimo kokybę.
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Pradžia
Tvirtai įdėkite atminties kortelę arba USB atmintinę į tinkamą lizdą.

2
1

1 USB atmintinė

SVARBU
USB tiesioginė sąsaja yra suderinta tik su USB atmintine,
PictBridge suderinta kamera arba skaitmeniniu
fotoaparatu, kuris standartiškai naudoja didelę talpą. Bet
kokie kiti USB prietaisai nėra suderinami.

2 Atminties kortelės lizdas

Lizdas Suderinamos atminties kortelės

Viršutinis lizdas Memory Stick™

Memory Stick PRO™

Memory Stick Duo™

Memory Stick PRO Duo™

Memory Stick Micro™
(reikia adapterio)

Apatinis lizdas SD Memory Card

SDHC Memory Card

SDXC Memory Card

MultiMedia Card

MultiMedia Card plus

mini SD (reikia adapterio) mini

SDHC (reikia adapterio) micro

SD (reikia adapterio) micro

SDHC (reikia adapterio)

MultiMedia Card mobile
(reikia adapterio)
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Nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės arba USB atmintinės

SVARBU
NEDĖKITE Memory Stick Duo™ kortelės į žemesnį SD lizdą, nes tai gali sugadinti jūsų
prietaisą.

PHOTO mygtuko informacija:

 PHOTO lemputė šviečia – atminties kortelė ar USB laikmena yra tinkamai įstatyta.

 PHOTO lemputė nešviečia – atminties kortelė ar USB laikmena nėra įstatyta tinkamai.

 PHOTO lemputė mirksi – ruošiamasi įrašyti atminties kortelės ar nuskaityti USB laikmenos
duomenis.

SVARBU 9

NEGALIMA ištraukti maitinimo laido ir išimti atminties kortelės ar USB laikmenos iš įrenginio
arba USB tiesioginės sąsajos, kol USB lizdas yra naudojamas (PHOTO mirksintis mygtukas).
Rizikuojate prarasti duomenis ar sugadinti kortelę.

Įrenginys vienu metu gali nuskaityti tik vieną prietaisą.
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Nuotraukų
spausdinimas

Žr. nuotraukas

Prieš nuotraukų spausdinimą, galite jas
peržiūrėti ekrane. Jei jūsų nuotraukos užima
daug vietos, gali užtrukti, kol kiekviena
nuotrauka pasirodys ekrane.

Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote
atminties kortelę arba USB laikmeną.

Spauskite (PHOTO).

Spauskite View Photos.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys nuotrauka, kurią norite
spausdinti.

Spauskite + arba - , norėdami
nustatyti kopijų skaičių.

Pakartokite ir žingsnius, kol
pasirinksite visas nuotraukas, kurias
norite spausdinti.
Spauskite OK.
Dabar matysite šias parinktis.
 Norėdami pakeisti spausdinimo

parametrus, spauskite Options.
( Pažengusio naudotojo
vadovas: PhotoCapture Center™
spausdinimo nustatymai)

 Jei nenorite pakeisti nustatymų,
pereikite prie žingsnio .

Norėdami spausdinti, pasirinkite Colour

Start.

PhotoCapture Center™
spausdinimo
nustatymai
Laikinai galite pakeisti spausdinimo nustatymus.

Po 3 minučių įrenginįs grįžta į numatytuosius
nustatymus, o jeigu įjungtas Mode Timer
(laikmačio režimas), prietaisas grįžta į fakso
režimą.
( Pažengusio naudotojo vadovas:
Režimo laikmatis)

Pastaba
Dažniausiai naudojamus parametrus
galite nustatyti kaip numatytuosius. (
Pažengusio naudotojo vadovas: Jūsų
pakeitimų nustatymas į numatytuosius)
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Nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės arba USB atmintinės

Kaip skenuoti į
atminties kortelę arba
USB atmintinę
Vienspalvius arba spalvotus dokumentus
galite nuskaityti į atminties kortelę arba
USB laikmeną. Vienspalviai dokumentai
bus išsaugoti PDF (*.PDF) arba TIFF
(*.TIF) formatais. Spalvoti dokumentai bus
išsaugoti PDF (*.PDF) arba JPEG (*.JPG)
formatais. Gamykloje nustatyta spalva yra
Color 200 dpi, o numatytasis formatas
yra PDF. Įrenginys automatiškai sukuria
failų vardus, besiremdamas esama data.
( Greitos parengties vadovas)
Pavyzdžiui, penktojo atvaizdo, nuskenuoto
2011 metų, Liepos 1-ąją dieną,
pavadinimas būtų 01071105.PDF. Galite
pakeisti spalvą ir kokybę.

Kokybė Pasirenkamo failo
formatas

Color 100 dpi JPEG / PDF
Color 200 dpi JPEG / PDF
Color 300 dpi JPEG / PDF
Color 600 dpi JPEG / PDF
B/W 100 dpi TIFF / PDF
B/W 200 dpi TIFF / PDF
B/W 300 dpi TIFF / PDF

Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote
atminties kortelę arba USB atmintinę.

SVARBU
Neištraukite atminties kortelės arba USB
laikmenos, kol PHOTO mirksi, kad
nesugadintumėte kortelės, USB
laikmenos arba neprarastumėte šių
prietaisų saugomų duomenų.

Spauskite arba , kol ekrane pasirodys
Scan to Media.

Spauskite Scan to Media.
Spauskite Options.
Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Norėdami pakeisti kokybę, spauskite
arba , kol ekrane pasirodys

Quality.
Spauskite Quality ir pasirinkite
Color 100 dpi,
Color 200 dpi,
Color 300 dpi,
Color 600 dpi, B/W 100 dpi,
B/W 200 dpi or B/W 300 dpi.

 Norėdami pakeisti failo tipą, spauskite
arba , kol ekrane pasirodys

File Type.
Spauskite File Type ir pasirinkite
PDF,
JPEG arba TIFF.

Norėdami pakeisti failo pavadinimą,
spauskite arba , kol ekrane
pasirodysFile Name. Spauskite
File Name ir įveskite failo
pavadinimą.
Galite pakeisti tik pirmus 6 simbolius.
Spauskite OK.

 Jei norite pradėti skenavimą,
nekeisdami papildomų nustatymų,
pereikite prie žingsnio .

Pastaba
• Jei raiškos nustatymuose pasirinksite

colour (spalvotas), negalėsite pasirinkti
TIFF failo tipo.

• Jei raiškos nustatymuose pasirinksite
monochrome (nespalvotas), negalėsite
pasirinkti JPEG failo tipo.

Spauskite Mono Start arba Colour Start.

Įkelkite savo dokumentą.

Spauskite (SCAN).
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10 Kaip spausdinti iš kompiuterio

Dokumento spausdinimas
Įrenginys gali priimti duomenis iš kompiuterio
ir juos atspausdinti. Norėdami spausdinti
tiesiai iš kompiuterio, privalote įdiegti
spausdintuvo tvarkyklę.

Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas
(Windows®)

Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas ir faksogramos siuntimas
(Macintosh)

Iš disko įdiekite Brother spausdintuvo tvarkyklę.
CD-ROM. ( Greitos parengties vadovas)
Programoje pasirinkite komandą Print.

Print lange pasirinkite savo įrenginio
pavadinimą ir spauskite Preferences.

Ypatybių dialogo lange pasirinkite
nustatymus, kuriuos norite pakeisti.

 Media Type (laikmenos tipas)
 Print Quality (spausdinimo kokybė)
 Paper Size (popieriaus dydis)
 Orientation (orientavimas)
 Colour/Greyscale (spalva / pilkos spalvos gradacija)
 Ink Save Mode (rašalo taupymo režimas)
 Scaling (mastelis)

Spauskite OK.

Norėdami pradėti spausdinimą, spauskite Print.
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11 Kaip skenuoti į kompiuterį

Dokumento skenavimas
Yra keletas būdų, kaip skenuoti dokumentus.
Jūs galite naudoti ant prietaiso esantį SCAN
mygtuką arba skaitytuvo tvarkykles savo
kompiuteryje.

Norėdami naudoti savo prietaisą kaip
skaitytuvą, jūs privalote įdiegti
skaitytuvo tvarkyklę. Jei prietaisas
prijungtas prie tinklo, suderinkite jį su
TCP/IP adresu.

 Iš kompaktinio disko įdiekite
skaitytuvo tvarkykles ( Greitos
parengties vadovas).

 Jei tinklo skenavimas neveikia,
sukonfigūruokite prietaisą su
TCP/IP adresu.

Programinės įrangos naudotojo
vadovas: Tinklo skenavimo
sukonfigūravimas Windows® operacinei
sistemai

Programinės įrangos naudotojo
vadovas: Tinklo skenavimo
sukonfigūravimas Macintosh
operacinei sistemai.

Įdėkite dokumentą. (Kaip įdėti
dokumentus 23 psl.)
 Naudokite ADT, norėdami skenuoti

keletą dokumentų puslapių.
Kiekvienas puslapis tiekiamas
automatiškai.

 Naudokite skaitytuvo stiklą,
norėdami nuskaityti knygos puslapį
arba vieną lapą vienu metu.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 Norėdami skenuoti, naudojant SCAN

mygtuką, eikite į Skenavimas
naudojant SCAN mygtuką.

 Norėdami skenuoti, naudojant jūsų
kompiuteryje esančią skenavimo
tvarkyklę, eikite į Skenavimas
naudojant skenavimo tvarkyklę.

Skenavimas naudojantis
SCAN mygtuku
Daugiau informacijos rasite

Programinės įrangos naudotojo vadovas:
Skenavimo mygtuko naudojimas

Spauskite (SCAN).

Spauskite arba , kad pasirinktumėte
galimus skenavimo režimus, tada
paspauskite skenavimo režimą, kurį
norite naudoti.

 Scan to File (skenuoti į failą)

 Scan to Media (skenuoti į
laikmeną)

 Scan to Network (skenuoti į
tinklą)

 Scan to FTP (skenuoti į FTP)

 Scan to email (skenuoti į el.
Paštą)

 Scan to OCR 1(skenuoti į OCR)

 Scan to Image (skenuoti į
paveikslėlį)
 Web Service (Tinklo paslaugų

skenavimas) 2

1 (Macintosh naudotojai)
Presto! PageManager turi būti atsisiųstas

Ir įdiegtas prieš naudojimą. 11
Daugiau informacijos rasite: Prieiga prie Brother
pagalbos

(Macintosh) 3 psl.
2 (tik Windows® naudotojai)

( Programinės įrangos naudotojo vadovas:
Tinklo paslaugų naudojimas skenavimui tinkle
(Windows Vista® SP2 ar naujesnis ir Windows®

7))

(Tinklo naudotojams)
Pasirinkite kompiuterį, į kurį norite siųsti
duomenis.

Spauskite Start, kad pradėtumėte

skenavimą.
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11 skyrius

Skenavimas naudojant
skaitytuvo tvarkyklę

Programinės įrangos naudotojo
vadovas: Dokumento skenavimas naudojant
TWAIN tvarkyklę (Windows®)

Programinės įrangos naudotojo
vadovas: Dokumento skenavimas naudojant
WIA tvarkyklę (Windows®)

Programinės įrangos naudotojo vadovas:
Dokumento skenavimas naudojant TWAIN
tvarkyklę (Macintosh)

Programinės įrangos naudotojo vadovas:
Dokumento skenavimas naudojant ICA
tvarkyklę (Mac OS X 10.6.x).

Atidarykite skenavimo programą ir
paspauskite Scan mygtuką.

Sureguliuokite tokius nustatymus, kaip
raišką (Resolution), ryškumą
(Brightness) ir skenavimo tipą (Scan
Type) skaitytuvo sąrankos (Scanner
Setup) dialogo lange.

Norėdami pradėti skenuoti, spustelkite

Start arba Scan mygtuką.

Skenavimas naudojant
ControlCenter

Programinės įrangos naudotojo
vadovas: ControlCenter4 (Windows®)

Programinės įrangos naudotojo vadovas:
ControlCenter2 (Macintosh).
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A Einamoji priežiūra
Rašalo kasečių
keitimas
Jūsų prietaise yra įtaisytas rašalo lygio
matuoklis. Jis automatiškai tikrina rašalo
lygį visose keturiose rašalo kasetėse. Kai
prietaisas nustato, jog kasetėje baigėsi
rašalas, LCD ekrane atsiranda įspėjantis
pranešimas.

LCD ekrane yra rodoma informacija, kurioje
kasetėje yra mažas rašalo lygis arba kurią
reikia pakeisti. Vadovaukitės LCD ekrano
paraginimais pakeisti rašalo kasetes teisinga
tvarka.

Net jeigu prietaisas praneša, jog jau reikia
pakeisti rašalo kasetę, joje vis dar yra likęs
nedidelis rašalo kiekis. Svarbu kasetėje
išlaikyti nedidelį rašalo kiekį, siekiant
apsaugoti spausdinimo galvutę nuo
išdžiuvimo ir pažeidimo.

DĖMESIO
Jei į akis pateko rašalo, iš karto nuplaukite
jį vandeniu ir jei esate susirūpinęs dėl šio
įvykio, kreipkitės į gydytoją.

SVARBU
Brother daugiafunkciniai spausdintuvai
yra sukurti darbui su tam tikros
specifikacijos rašalu, o naudojant
originalias Brother rašalo kasetes, dirbs
patikimai optimaliu režimu. Brother negali
užtikrinti optimalaus darbo ir prietaiso
patikimumo, jei naudojamas kitos
specifikacijos rašalas ar rašalo kasetės.
Todėl Brother nerekomenduoja naudoti
kitų gamintojų rašalo kasečių arba pildyti
rašalu jau panaudotas kasetes. Jei
naudojant su prietaisu nesuderinamus
produktus bus padaryta žala spausdinimo
galvutei arba kitoms šio prietaiso dalims,
šiems gedimams pašalinti garantija
negalios.

Atidarykite rašalo kasetės gaubtą.
Jei vienoje arba daugiau rašalo kasečių
baigėsi rašalas, LCD ekrane atsiras
užrašas B&W Print Only (tik
nespalvotas spausdinimas) arba
Cannot Print (negalima
spausdinti).

A
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Paspauskite užrakto atleidimo svirtį, kaip
parodyta paveikslėlyje, kad
atlaisvintumėte LCD ekrane pavaizduotą
kasetę. Išimkite kasetę iš prietaiso.

Norėdami atlaisvinti vakuuminį
sandariklį, laikrodžio rodyklės
kryptimi pasukite ant oranžinio
apsauginio dangtelio esančią žalią
rankenėlę, kol ji spragtelės, tada
nuimkite dangtelį (1).

1

1

Atidarykite naujos rašalo kasetės
maišelį, kuris pažymėtas LCD ekrane
nurodyta spalva, ir išimkite kasetę.

Kiekviena spalva turi savo teisingą
poziciją. Įdėkite rašalo kasetę ant
etiketės pažymėtos rodyklės kryptimi.

.
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Einamoji priežiūra

Nesmarkiai stumkite rašalo kasetę, kol
ji spragtelės, tada uždarykite rašalo
kasetės gaubtą.

Prietaisas automatiškai perstatys
rašalo lygio matuoklį.

Pastaba
• Jei jūs pakeitėte rašalo kasetę,

pavyzdžiui, juodo rašalo, LCD ekrane
gali atsirasti užrašas, prašantis
patvirtinti, kad buvo įdėta nauja kasetė
(Ar jūs pakeitėte juodo rašalo kasetę?)
(Did You Change Blck?).
Kiekvienai jūsų įdėtai naujai kasetei
spauskite Yes (Taip), kad atstatytumėte
rašalo lygio matuoklį tai spalvai. Jei jūsų
įdėta rašalo kasetė nėra nauja,
spauskite No (Ne).

• Jei įdėjus rašalo kasetes LCD ekrane
atsiranda užrašas Nėra kasetės (No
Cartridge) arba Negalima aptikti
(Cannot Detect), patikrinkite, ar rašalo
kasetės yra naujos bei originalios
(Brother) ir kad jos yra įdėtos teisingai.
Išimkite rašalo kasetę ir dar kartą lėtai
įdėkite, kol ji spragtelės.

SVARBU
• NEIŠIMKITE rašalo kasečių, jei jums

nereikia jų keisti. Rašalo kiekis gali
sumažėti ir prietaisas nežinos kasetėje
likusio rašalo kiekio.

• NELIESKITE kasetės įdėjimo lizdų.
Rašalas gali sutepti jūsų odą.

• Rašalui patekus ant jūsų odos ar
drabužių, nedelsiant nuplaukite jį
muilu arba skalbikliu.

• Jei sumaišote spalvas įdėdami rašalo
kasetę į netinkamą poziciją, kelis kartus
nuvalykite spausdinimo galvutę, po to,
kai įdėsite kasetę į tinkamą poziciją.

• Atidarę rašalo kasetę, įdėkite ją į
prietaisą ir naudokite iki šešių mėnesių
nuo įdėjimo datos. Naudokite
neatidarytas rašalo kasetes iki galiojimo
pabaigos datos, nurodytos ant kasetės
pakuotės.

• NEARDYKITE ir negadinkite rašalo
kasetės. Tai gali sukelti rašalo ištekėjimą
iš kasetės.
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Prietaiso valymas ir
patikra

Skaitytuvo stiklo valymas
Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.

Pakelkite dokumentų gaubtą (1).
Nedegiu stiklo valikliu sudrėkintu
minkštu nepūkuotu audeklu nuvalykite
skaitytuvo stiklą (2) ir baltą plastiką (3).

1

3

Pastaba
Valydami skaitytuvo stiklą nedegiu stiklo
valikliu, pirštu galais perbraukite per stiklą
ir pažiūrėkite, ar ant jo nieko nėra. Jei jūs
jaučiate purvą ar nuosėdas, vėl nuvalykite
stiklą, sutelkdami dėmesį į tą vietą. Jums
gali tekti pakartotinai nuvalyti stiklą tris ar
keturis kartus. Norėdami patikrinti,
padarykite kopiją po kiekvieno valymo
bandymo.

Kai ant stiklo
juostelės yra
purvo arba
korektoriaus
skysčio,
atspausdintame
pavyzdyje
matysite
vertikalią liniją.

2

Nuvalius stiklo
juostą, vertikali
linija išnyks.

ADT bloke nuvalykite baltą juostelę (1)
ir stiklo juostelę (2), naudodami
nedegiu stiklo valikliu sudrėkintą
audeklą be pūkelių.

1

2
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Einamoji priežiūra

Spausdinimo galvutės valymas

Norėdamas išlaikyti gerą spusdinimo kokybę,
prietaisas automatiškai valys spausdinimo
galvutę, kai to reikės. Jūs galite pradėti
valymo procesą rankiniu būdu, jei atsiranda
spausdinimo kokybės problemų.

Nuvalykite spausdinimo galvutę, jei
atspausdintų puslapių tekste arba paveikslėlyje
pamatote horizontalią eilutę arba tuščią tekstą.
Jūs galite nuvalyti tik juodą spalvą, vienu metu
tris spalvas (geltoną/žalsvai mėlyną/rausvai
raudoną) arba visas keturias spalvas vienu
metu.

Spausdinimo galvutės metu sunaudojama
rašalo. Per dažnas valymas sukelia bereikalingą
rašalo sunaudojimą.

SVARBU
NELIESKITE spausdinimo galvutės.
Liesdami galvutę, galite ją sugadinti
nepataisomai ir tokiu atveju spausdinimo
galvutės garantija gali negalioti.

Paspauskite (Rašalas).

Spauskite arba , kad
pasirinktumėte Cleaning.
Spauskite Cleaning.
Spauskite arba , kad pamatytumėte
Black, Color ar All, tada pasirinkite
opciją, kurią norite nuvalyti.
Prietaisas valo spausdinimo galvutę.
Kai valymas bus baigtas, prietaisas
automatiškai grįš į pasirengimo režimą.

Spausdinimo kokybės
patikrinimas

Jei ant jūsų spaudinių atsiranda išblukusios arba
ruožuotos spalvos bei tekstas, kai kurie
spausdinimo galvutės purkštukai gali būti
užsikišę. Tai galite patikrinti, atspausdinę
spausdinimo kokybės patikrinimo lapą ir
pažiūrėję į purkštukų patikrinimo pavyzdį.

Paspauskite (Rašalas).

Spauskite arba , kad pasirinktumėte
Test Print.
Spauskite Test Print.
Spauskite Print Quality.
Spauskite Start.
Prietaisas pradės spausdinti kokybės
patikrinimo lapą.

Lape patikrinkite 4 spalvų blokų
kokybę.
LCD ekrane atsiras užrašas, klausiantis, ar
keturių spalvų kokybė yra gera.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Jei visos eilutės yra aiškios ir
matomos, spauskite Yes, kad
pabaigtumėte spausdinimo
patikrinimo testą ir pereikite prie
žingsnio .

 Jei jūs matote trūkstamas trumpas
eilutes, kaip parodyta žemiau,
spauskite ir pasirinkite No.

Gera Prasta

Pastaba
Jei jūs nuvalėte spausdinimo galvutę
mažiausiai 5 kartus ir spausdinimo kokybė
nepagerėjo, pabandykite įdėti naują Brother
Original Innobella™ rašalo kasetę kiekvienai
spalvai, dėl kurios kyla problemos.
Pabandykite nuvalyti spausdinimo galvutę
dar iki 5 kartų. Jei spausdinimo kokybė
nepagerės, susisiekite su Brother prekybos
agentu.

LCD ekrane atsiras užrašas,
klausiantis, ar juodos ir trijų spalvų
kokybė yra gera
LCD ekrane atsiras užrašas,
klausiantis, ar norite pradėti valymą.
Spauskite Yes.
Prietaisas pradės valyti spausdinimo
galvutę.
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Pasibaigus valymui, spauskite Start.
Prietaisas vėl pradės spausdinti
kokybės patikrinimo lapą. Pakartokite
procedūrą nuo žingsnio.

Spauskite Stop/Exit.
Jei jūs pakartojate šią procedūrą
mažiausiai 5 kartus ir spausdinimo
kokybė vis dar lieka prasta, pakeiskite
tą rašalo kasetę, kurios spalvos dažai
yra užsikišę.
Pakeitę rašalo kasetę, patikrinkite
spausdinimo kokybę. Jei problema vis
dar išlieka, pakartokite valymo ir
bandomojo spausdinimo procedūras
rašalo kasetei mažiausiai 5 kartus. Jei
vis dar trūksta rašalo, susisiekite su
Brother prekybos agentu.

SVARBU
NELIESKITE spausdinimo galvutės.
Liesdami galvutę, galite ją sugadinti
nepataisomai ir tokiu atveju
spausdinimo galvutės garantija gali
negalioti.

Spausdinimo lygiavimo
patikrinimas

Jei po prietaiso transportavimo
atspausdintas tekstas yra neryškus, o
atvaizdai išblukę, jums gali tekti
sureguliuoti spausdinimo lygiavimą.

Spauskite (Rašalas).

Spauskite or to display Test
Print.

Spauskite Test Print.

Spauskite Alignment.

Spauskite Start.

Prietaisas pradės spausdinti lygiavimo
patikrinimo lapą

Pastaba

Taip atrodo
atspausdintas
pavyzdys, kai
spausdinimo
galvutės purkštukai
yra užsikišę.

Nuvalius
spausdinimo
galvutės
purkštukus,
horizontalios
linijos išnyksta.

Norėdami pasirinkti “A” modelį, spauskite
bandomojo spausdinimo numerį, ant kurio
mažiausiai matomi vertikalūs dryžiai (1-9).
Norėdami pasirinkti “B” modelį, spauskite

bandomojo spausdinimo numerį, ant kurio
mažiausiai matomi vertikalūs dryžiai (1-9).
Norėdami pasirinkti “C” modelį, spauskite

bandomojo spausdinimo numerį, ant kurio
mažiausiai matomi vertikalūs dryžiai (1-9).
Norėdami pasirinkti “D” modelį, spauskite

bandomojo spausdinimo numerį, ant kurio
mažiausiai matomi vertikalūs dryžiai (1-9).
Spauskite Stop/Exit.
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B Trikdžių šalinimas

Klaidų ir peržiūros pranešimai
Kaip ir bet kuriam sudėtingam biuro produktui, gali pasitaikyti klaidų ir tuomet reiktų pakeisti
kai kuriuos vartojimo reikmenis. Jei taip nutinka, jūsų prietaisas nustato klaidą ir parodo
problemos pranešimą. Dažniausiai pasitaikantys problemų ir priežiūros pranešimai yra pateikti
toliau.

Ištaisyti daugumą gedimų ir kasdienės priežiūros pranešimų galite patys. Jei jums reikia daugiau
pagalbos, Brother sprendimų centre rasite naujausius atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus,
taip pat ir trikdžių šalinimo patarimus.

Aplankykite mūsų interneto puslapį: http://solutions.brother.com/.

Pastaba
Informacijos mygtukas užsidega tada, kai ekrane rodomas klaidos pranešimas.

Spauskite , jei norite pamatyti klaidos pranešimo langą.

B
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Klaidos pranešimas Priežastis Sprendimas

B&W Print Only
(Tik nespalvotas
spausdinimas)
Replace ink
(Pakeiskite rašalą)

Baigėsi vienos ar daugiau spalvoto
rašalo kasečių tarnavimo laikas.

Galite naudoti prietaisą nespalvotame
režime maždaug keturias savaites,
priklausomai nuo spausdinamų puslapių
skaičiaus.

Kol šis pranešimas rodomas LCD
ekrane, kiekviena operacija veikia
tokiu būdu:

 Spausdinimas

Jei spausdintuvo tvarkyklės
Sudėtingesnių nustatymų lentelėje
pasirenkate nespalvotą gradaciją,
savo prietaisą galite naudoti kaip
nespalvotą spausdintuvą.

Kai pasirodo ši žinutė, dvipusis
spausdinimas negalimas.

 Kopijavimas

Jei pasirinktas popieriaus tipas
Plain Paper,galite daryti
nespalvotas kopijas.

Kai pasirodo ši žinutė, dvipusis
kopijavimas negalimas.

 Faksogramos siuntimas

Jei pasirinktas popieriaus tipas:
Plain Paper arba
Inkjet Paper, įrenginys priims
ir spausdins nespalvotas
faksogramas.

Jei siųsite spalvotą faksogramą,
įrenginys jūsų paklaus, ar norite
siųsti nespalvotu režimu.

Pakeiskite rašalo kasetes. (Rašalo
kasečių keitimas 57 psl.)

Pastaba
Prietaisas sustabdys visas
spausdinimo operacijas ir jūs
negalėsite naudotis prietaisu, kol
nepakeisite rašalo kasečių šiais
atvejais:

• Jei jūs atjungiate prietaisą nuo
elektros tinklo arba išimate
rašalo kasetę.

• Jei pasirinktas popieriaus tipas:
Other Glossy, Brother BP71
arba Brother BP61.

• (Windows® naudotojams)
Jei spausdintuvo tvarkyklės
pagrindinių nustatymų lange
(Basic) pasirenkate lėtai
džiūstantį popierių (Slow Drying
Paper).

(Macintosh naudotojams)
Jei spausdintuvo tvarkyklės
spausdinimo nustatymuose (Print
Settings) pasirenkate lėtai
džiūstantį popierių (Slow Drying
Paper).

BT Call Sign On
(BT skambučio perėmimo
režimas įjungtas)
(U.K. only)
(Tik JK)

BT skambučio perėmimo režimas yra
ijungtas. Negalite priėmimo režimo iš
rankinio pakeisti į jokį kitą.

Nustatykite BT skambučio perėmimo
režimą į OFF (išjungta). (
Pažengusio naudotojo vadovas: BT
Call Sign režimas (Tik JK))
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Cannot Detect
(Negalima aptikti)

Jūs per greitai įdėjote naują rašalo
kasetę ir prietaisas jos neaptiko.

Išimkite naują rašalo kasetę ir įdėkite
ją iš naujo, kol ji spragtelės.

Jei naudojate neoriginalią kasetę,
prietaisas gali jos neaptikti.

Kasetę pakeiskite originalia Brother
rašalo kasete. Jei klaidos pranešimas
išlieka, susisiekite su vietiniu Brother
prekybos agentu.

Rašalo kasetė nėra tinkamai įdėta. Išimkite naują rašalo kasetę ir įdėkite ją
iš naujo, kol ji spragtelės. (Žr. Rašalo
kasečių keitimas 57 psl.)

Cannot Print
(Negalima
spausdinti)
Replace Ink
(Pakeiskite rašalą)

Baigėsi vienos ar daugiau rašalo kasečių
tarnavimo laikas. Prietaisas sustabdys
visas spausdinimo operacijas.
Nespalvotos faksogramos gali būti
išsaugomos atmintyje. Jei siųsite
spalvotą faksogramą, įrenginys jūsų
paklaus, ar norite siųsti nespalvotu
režimu.

Pakeiskite rašalo kasetes (Žr.
Rešalo kasečių keitimas 57 psl.)

Comm.Error
(Ryšio klaida)

Prasta telefono linijos kokybė sukėlė
ryšio klaidą.

Jei problema nedingo, skambinkite
savo ryšio tiekėjui ir paprašykite
patikrinti jūsų telefono liniją.

Connection Fail
(Jungimo klaida)

Bandėte padaryti prietaiso, kuris nėra
besitęsiančios duomenų perdavimo
užklausos laukimo režime, užklausą.

Patikrinkite prietaiso besitęsiančios
duomenų perdavimo užklausos
nustatymus.

Cover is Open
(Atidarytas gaubtas)

Skaitytuvo gaubtas nėra iki galo
uždarytas.

Pakelkite skaitytuvo gaubtą ir vėl jį
uždarykite.

Rašalo kasetės gaubtas nėra visiškai
uždarytas.

Tvirtai uždarykite rašalo kasečių
dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą.

Data Remaining
(Likę duomenys)

Atmintyje yra likusi spausdinimo
informacija.

Spauskite Stop/Exit. Prietaisas
atšauks darbą ir ištrins jį iš atminties.
Bandykite vėl spausdinti.

Disconnected
(atjungta)

Kitas asmuo ar jo fakso aparatas
sustabdė skambutį.

Bandykite siųsti arba priimti iš naujo.
Jei skambučiai sustabdomi pakartotinai
ir jūs naudojate VoIP (balso perdavimas
internetu) sistemą, bandykite pakeisti
suderinamumą (Compatibility) į
pagrindinį (Basic). (Telefono linijos
trukdžiai/ VoIP 88 psl.)

Document Jam
(Dokumento užstrigimas)

Dokumentas buvo neteisingai įdėtas
arba paimtas. Taip pat dokumentas,
nuskenuotas automatiniu dokumentų
tiektuvu, buvo per ilgas.

(Automatinio dokumentų tiektuvo
naudojimas 23 psl.)
(Dokumento užstrigimas 72 psl.)

High Temperature
(Aukšta temperatura)

Spausdinimo galvutė yra per daug
šilta.

Leiskite prietaisui atvėsti.

Hub is Unusable
(Šakotuvas yra
nenaudojamas)

Šakotuvas arba USB laikmena su
šakotuvu buvo įjungta į USB
tiesioginę sąsają.

Šakotuvai, įskaitant ir USB laikmenas
su įmontuotais šakotuvais, nėra
palaikomi. Atjunkite prietaisą nuo USB
tiesioginės sąsajos.
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Ink Absorber Full
(Rašalo dėžutė pilna)

Rašalo sugėrimo dėžutė arba rašalo
surinkimo dėžutė yra pilna. Šie
komponentai yra periodinės
eksploatacijos elementai, todėl, norint
užtikrinti optimalų jūsų Brother prietaiso
veikimą, šiuos komponentus gali reikti
keisti po tam tikro laiko. Kadangi šie
komponentai yra periodinės
eksploatacijos elementai, jie nėra
keičiami pagal garantiją. Tai, ar reikia
keisti šiuos elementus ir laiko tarpas
kas kiek juos reikia keisti, priklauso nuo
rašalo sistemos išvalymui reikalingo
išsivalymo ir prasiplovimo skaičiaus.
Skirtingų rašalo išsivalymo ir
prasiplovimo operacijų metu į šias
dėžutes patenka tam tikras rašalo
kiekis. Prietaiso išsivalymo ir
prasiplovimo kartų skaičius skiriasi,
priklausomai nuo įvairių situacijų.
Pavyzdžiui, dažnas prietaiso įjungimas
ir išjungimas sąlygos daug valymo ciklų,
kadangi prietaisas automatiškai išsivalo
kiekvieną kartą įsijungdamas. Ne
Brother rašalo naudojimas gali sąlygoti
dažną valymą, nes ne Brother rašalas
gali sąlygoti prastą spausdinimo
kokybę, kuri yra sprendžiama prietaisui
išsivalant. Kuo dažniau prietaisas
valosi, tuo greičiau tos dežutės
prisipildo.

Pastaba
Gedimams, kurie atsirado naudojant ne
Brother eksploatacines medžiagas,
nustatyta produkto garantija gali
negalioti.

Reikia keisti rašalo sugėrimo arba
surinkimo dėžutę. Susisiekite su
Brother klientų aptarnavimo skyriumi
arba vietiniu prekybos agentu ir
susitarkite dėl jūsų prietaiso
aptarnavimo.

Kitos priežastys dėl valymo:

1 Prietaisas automatiškai išsivalo
išėmus užsikišusį popierių.

2 2 Prietaisas automatiškai išsivalo, jį
naudojant tuščiu režimu daugiau nei 30
dienų (nedažnas naudojimas).

3 Prietaisas automatiškai išsivalo
pakeitus rašalo kasetes 12 kartų.

InkAbsorberNearFull
(Rašalo dėžutė beveik
pilna)

Rašalo sugėrimo dėžutė arba rašalo
surinkimo dėžutė yra beveik pilna.

Susisiekite su Brother klientų
aptarnavimo skyriumi arba vietiniu
prekybos agentu.

Ink low
(Žemas rašalo lygis)

Vienai ar daugiau rašalo kasečių artėja
tarnavimo laiko pabaiga. Jei vienai
rašalo kasetei artėja tarnavimo laiko
pabaiga ir kažkas siunčia jums
spalvotą faksogramą, prietaisas
paklaus, ar siųsti nespalvotą
faksogramą. Jei siunčiantis prietaisas
turi galimybę konvertuoti, spalvota
faksograma bus atspausdinta
nespalvotai.

Įsigykite naują rašalo kasetę. Galite
spausdinti, kol LCD ekrane pasirodys
užrašas Cannot Print. (Žr. Rašalo
kasečių keitimas 57 psl.)

Low Temperature
(Žema temperature)

Spausdinimo galvutė per daug šalta. Leiskite prietaisui sušilti.
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Klaidos pranešimas Priežastis Sprendimas

Media Error
(Laikmenos klaida)

Atminties kortelė yra sugadinta,
neteisingai suformatuota ar yra kita
problema.

Išimkite kortelę iš prietaiso lizdo ir
taisyklingai ją suformatuokite.

Dar kartą tvirtai įdėkite kortelę į lizdą,
įsitikindami, kad ji yra tinkamoje
padėtyje. Jei klaida išlieka, patikrinkite
įrenginio lizdus, įdėdami kitas laikmenas,
kurios tikrai veikia.

Media is Full.
(Laikmenoje nebėra
vietos)

Jūs naudojamoje atminties kortelėje
arba USB laikmenoje nėra laisvos
vietos. Arba jau yra 999 failai.

Jūsų prietaisas išsaugoti į atminties
kortelę arba USB laikmeną gali tuo
atveju, jei yra išsaugoti mažiau, nei
999 failai. Ištrinkite nenaudojamus
failus ir bandykite dar kartą.

No Caller ID
(Nėra skambintojo ID)

Istorijoje nėra įeinančių skambučių.
Jūs nepriėmėte skambučių arba
neužsisakėte Skambintojo ID
paslaugos iš savo telefono tiekėjo.

Jei norite naudotis Skambintojo ID
funkcija, skambinkite savo operatoriui.
(Skambintojo ID (tik JK ir Airija)

35 psl.)

No File
(Nėra failo)

Atminties kortelėje ar USB
laikmenoje nėra .JPG formato failo.

Įdėkite tinkamą atminties kortelę arba
USB laikmeną į lizdą dar kartą.

No Ink Cartridge
(Nėra rašalo kasetės)

Rašalo kasetė įdėta netinkamai. Išimkite naują rašalo kasetę ir lėtai ją
įdėkite, kol ji spragtelės. (Žr. Rašalo
kasečių keitimas

57 psl.)
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No Paper Fed
(Netiekiamas popierius)

Prietaise nėra popieriaus arba
popierius netinkamai įdėtas į
popieriaus dėklą.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Įdėkite popieriaus į popieriaus
dėklą ir paspauskite Mono Start
arba Colour Start.

 Išimkite ir pakartotinai įdėkite
popierių, tada spauskite Mono
Start arba Colour Start. (Žr.
Popieriaus ir kitų spausdinimo
medžiagų įdėjimas 11 psl.)

Prietaise užsikišo popierius. Išimkite užstrigusį popierių, atlikdami
nurodytus veiksmus skyriuose
Spausdintuvo užstrigimas arba
Popieriaus užstrigimas 74psl.

Jei susidūrėte su dvipusio kopijavimo ir
dvipusio spausdinimo problema,
ištepkite popieriaus paėmimo ritinėlius
rašalu. Tuomet nuvalykite popieriaus
paėmimo ritinėlius. ( Pažengusio
naudotojo vadovas: Popieriaus
paėmimo ritinėlių valymas)

Ant popieriaus paėmimo ritinėlių
paviršiaus susikaupė popieriaus
dulkės.

Nuvalykite popieriaus paėmimo
ritinėlius. ( Pažengusio
naudotojo vadovas: Popieriaus
paėmimo ritinėlių valymas)

Užstrigusio popieriaus išėmimo
angos gaubtas nėra tinkamai
uždarytas.

Patikrinkite, ar užstrigusio popieriaus
išėmimo angos gaubtas yra tinkamai
uždarytas abiejose pusėse. (Žr.
Spausdintuvo arba popieriaus
užstrigimas 74 psl.)

No Response/Busy
(Jokio atsakymo/Užimtas)

Numeris, kuriam skambinate,
neatsako arba yra užimtas.

Patikrinkite numerį ir bandykite dar
kartą.

Not Registere
(Neįregistruotas)

Bandėte surinki sparčiojo rinkimo
numerį, kuris nėra suprogramuotas.

Nustatykite greitojo rinkimo
numerį. (Greitojo rinkimo numerių
išsaugojimas 45 psl.)

Out of Fax Memory
(Atmintis pilna)

Fakso atmintis pilna. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Išvalykite visus duomenis. Jei
nor i te  daugiau atmint ies ,
išjunkite atminties priėmimą
(Memory Receive). (
Pažengusio naudotojo vadovas:
Atminties priėmimo operacijų
išjungimas)

 Spausdinkite faksogramas, kurios
yra saugomos atmintyje. (
Pažengusio naudotojo vadovas:
Faksogramos spausdinimas iš
atminties)
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Out of Memory
(Visa atmintis užimta)

Prietaiso atmintis yra pilna. Jei vyksta kopijavimas:

Spauskite Stop/Exit ir palaukite, kol
kiti vykstantys veiksmai bus baigti ir
pabandykite iš naujo.

Jūsų naudojamoje atminties
kortelėje arba USB laikmenoje nėra
užtektinai vietos jūsų skenuojamiems
dokumentams.

Spauskite Stop/Exit.

Ištrinkite nenaudojamus failus iš savo
atminties kortelės arba USB laikmenos
ir bandykite dar kartą.

Paper Jam [Front]
(Popieriaus užstrigimas
priekyje)

Prietaise užstrigo popierius. Išimkite užstrigusį popierių, atlikdami
nurodytus veiksmus skyriuose
Spausdintuvo užstrigimas arba
Popieriaus užstrigimas 74 psl.

Patikrinkite, ar popieriaus ilgio
kreipiančioji yra nustatyta pagal tinkamą
popieriaus dydį. NEPRAPLĖSKITE
popieriaus dėklo, įdėję A5 arba
mažesnio dydžio popierių.

PaperJam Front,Rear
(Popieriaus užstrigimas
priekyje ir užpakalyje)

Prietaise užstrigo popierius. Išimkite užstrigusį popierių, atlikdami
nurodytus veiksmus skyriuose
Spausdintuvo užstrigimas prietaiso
priekyje ir gale 75 psl.

Patikrinkite, ar popieriaus ilgio
kreipiančioji yra nustatyta pagal tinkamą
popieriaus dydį. NEPRAPLĖSKITE
popieriaus dėklo, įdėję A5 arba
mažesnio dydžio popierių.

Paper Jam [Rear]
(Popieriaus užstrigimas
gale)

Prietaise užstrigo popierius. Išimkite užstrigusį popierių, atlikdami
nurodytus veiksmus skyriuose
Spausdintuvo užstrigimas prietaiso
gale 75 psl.

Patikrinkite, ar popieriaus ilgio kreipiančioji
yra nustatyta pagal tinkamą popieriaus dydį.
NEPRAPLĖSKITE popieriaus dėklo, įdėję A5
arba mažesnio dydžio popierių.

Popieriaus dulkės susikaupia ant
popieriaus paėmimo ir padavimo
ritinėlių paviršiaus.

Nuvalykite popieriaus paėmimo
ritinėlius ir popieriaus padavimo
ritinėlių užpakalines puses. (
Pažengusio naudotojo vadovas:
Popieriaus paėmimo ritinėlių valymas)

Screen init. Fail
(Neveikia pirminis
ekranas)

Jutiklinis ekranas buvo paspaustas
anksčiau, nei jis buvo įjungtas.

Įsitikinkite, jog niekas neliečia ir nieko
nėra padėta ant jutiklinio ekrano.

Tarp apatinės jutiklinio ekrano dallies
ir jo rėmo gali būti įstrigusios luženos.

Įdėkite gabalėlį standaus popieriaus
tarp apatinės jutiklinio ekrano dalies
bei jo rėmo ir stumkite, kol išstumsite
smulkias šiukšles.

Trikdžių šalinimas
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Unable to CleanXX
(Neįmanoma valyti)

Unable to Init.XX
(Neįmanoma paleisti)

Unable to PrintXX
(Neįmanoma spausdinti)

Unable to ScanXX
(Neįmanoma skenuoti)

Prietaisas susidūrė su
mechaniniu gedimu.

—arba—

Į prietaisą pateko pašalinis daiktas,
pavyzdžiui, sąvaržėlė arba įplyšęs
popierius.

Atidarykite skaitytuvo gaubtą ir iš
prietaiso išimkite pašalinius daiktus ir
popieriaus likučius. Jei klaidos
pranešimas išlieka, atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo kelioms minutėms
ir vėl jį prijunkite.

(Prietaisas gali būti išjungtas 24
valandas ir atmintyje saugomos
faksogramos nebus prarastos.
Faksogramų perkėlimas arba fakso
žurnalo ataskaitos 71 psl.)

Unusable Device
(Prietaisas
nenaudojamas)

Disconnect device
from front connect
or & turn machine
off & then on
(Atjunkite prietaisą,
išjunkite ir įjunkite)

Prie USB tiesioginės sąsajos buvo
prijungtas neveikiantis prietaisas. Atjunkite prietaisą nuo USB tiesioginės

sąsajos, tada paspauskite          , kad

išjungtumėte prietaisą ir vėl jį įjunkite.

Unusable Device
(Prietaisas
nenaudojamas)

Please Disconnect
USB Device
(Atjunkite USB
prietaisą)

USB įrenginys arba USB laikmena, kuri
yra nesuderinama, buvo prijungta prie
tiesioginės USB sąsajos.

Daugiau informacijos rasite mūsų
puslapyje:
http://solutions.brother.com/.

Atjunkite prietaisą nuo USB tiesioginės
sąsajos. Išjunkite prietaisą ir vėl jį
įjunkite.

Wrong Ink Colour
(Neteisinga rašalo
spalva)

Spalvoto rašalo kasetė buvo įdėta į
juodo rašalo kasetei skirtą vietą.

Patikrinkite, kurios kasetės įdėtos ne
savo vietose ir įdėkite į joms skirtas
vietas.

Wrong Paper Size
(Netinkamas popieriaus
dydis)

Popieriaus dydžio nustatymai
neatitinka į popieriaus dėklą įdėto
popieriaus dydžio. Arba nenustatėte
popieriaus kreipiančiųjų jūsų
naudojamam popieriaus dydžiui.

1 Patikrinkite, ar jūsų pasirinkto
popieriaus dydis atitinka dėkle
esančio popiriaus dydį.

2 Įsitikinkite, kad įdėjote popierių
portreto padėtyje, nustatydami
popieriaus kreipiančiąsias pagal
jūsų popieriaus dydį.

3 Patikrinę popieriaus dydį ir padėtį,
spauskite Mono Start arba
Colour Start.

70



B

Trikdžių šalinimas

Klaidų animacinis rodymas

Kai popierius užstringa, klaidų animacijos
žingsnis po žingsnio parodo išsamias
instrukcijas. Galite patys perjungti
kiekvieną žingsnį. Spausdami , matysite
kitą žingsnį ir , jei norite grįžti į ankstesnį.

Faksogramų ar fakso žurnalo
ataskaitos persiuntimas

Jei ekrane pasirodo:

 Unable to CleanXX
(Negalima išvalyti)
 Unable to Init.XX
(Negalima paleisti)
 Unable to PrintXX
(Negalima spausdinti)
 Unable to ScanXX
(Negalima skenuoti)

Rekomenduojame perkelti faksogramas į
kitą prietaisą arba į savo kompiuterį.
(Faksogramų perkėlimas į kitą faksą 71
psl. arba Faksogramų perkėlimas į jūsų
kompiuterį 71 psl.)

Taip pat galite perkelti fakso žurnalo
ataskaitą, norėdami pamatyti ar turite
faksogramų, kurias reikia išsiųsti. (Fakso
žurnalo ataskaitos perkėlimas į kitą faksą
72 psl.)

Faksogramų perkėlimas į kitą faksą
Jei nenustatėte savo vietos ID, negalite
patekti į faksogramų perkėlimo režimą.
( Greitos parengties vadovas:
Asmeninės informacijos įvedimas
(vietos ID))

Spauskite Stop/Exit , kad laikinai
nutrauktumėte klaidą.
Spauskite Menu.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys Service.
Spauskite Service.
Spauskite Data Transfer.
Spauskite Fax Transfer.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 Jei ekrane pasirodo užrašas No Data,

fakso atmintyje nėra faksogramų.

Spauskite Stop/Exit.

 Įveskite fakso numerį, kuriam norite
išsiųsti faksogramą.

Spauskite Mono Start.

Faksogramų perkėlimas į kompiuterį
Iš savo prietaiso atminties faksogramas galite
perkelti į kompiuterį.

Spauskite Stop/Exit, norėdami
laikinai nutraukti klaidą.

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegėte
MFL-Pro Suite programą, tada kompiuteryje
įjunkite kompiuterio-fakso (PK-FAX
priėmimas). ( Programinės įrangos
naudotojo vadovas: Kompiuterio-fakso
priėmimas)

Įsitikinkite, kad prietaise nustatėte PK-
Faks. gavimą. ( Pažengusio
naudotojo vadovas: Kompiuterio-fakso
priėmimas ( tik Windows®))
Jei nustatant prietaiso PK-Faks.
priėmimą prietaiso atmintyje yra
faksogramų, ekrane jūsų paklaus, ar
norite perkelti faksogramas į kompiuterį.
Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 Norėdami perkelti visas

faksogramas į kompiuterį, spauskite
Yes. Jūsų paklaus, ar norite įjungti
atsarginės kopijos spausdinimo
funkciją.

 Norėdami išeiti ir palikti faksogramas
atmintyje, spauskite No.

Spauskite Stop/Exit.
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Faksogramų žurnalo ataskaitos
perkėlimas į kitą faksą
Jei nenustatėte savo vietos ID, negalite
patekti į faksogramų žurnalo ataskaitos
perkėlimo režimą.
( Greitos parengties vadovas:
Asmeninės informacijos įvedimas
(vietos ID))

Spauskite Stop/Exit , norėdami
laikinai nutraukti klaidą.

Spauskite Menu.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys Service.
Spauskite Service.
Spauskite Data Transfer.
Spauskite Report Trans.
Įveskite to fakso numerį, į kurį norite
nukreipti fakso žurnalo ataskaitą.

Spauskite Mono Start.

Dokumentų užstrigimas

Dokumentai gali užstrigti automatiniame
dokumentų tiektuve, jei nėra taisyklingai įdėti
arba yra per ilgi. Sekite tolimesnius žingsnius,
norėdami pašalinti dokumentų grūstį.

Dokumentas įstrigo automatinio
dokumentų tiektuvo viršutinėje dalyje

Iš automatinio dokumentų tiektuvo
išimkite bet kokį nenaudojamą
popieriaus lapą.
Atidarykite automatinio dokumentų
tiektuvo gaubtą.
Užstrigusį dokumentą traukite į
dešinę pusę.

Uždarykite automatinio dokumentų
tiektuvo gaubtą.
Spauskite Stop/Exit.

SVARBU
Norėdami išvengti dokumentų grūsties,
tinkamai uždarykite automatinio dokumentų
tiektuvo gaubtą, švelniai spausdami jį ties
viduriu.
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Trikdžių šalinimas

Dokumentas užstrigo automatinio
dokumentų tiektuvo viduje

Iš automatinio dokumentų tiektuvo
išimkite popierių, kuris nėra užstrigęs.
Pakelkite dokumentų gaubtą.
Užstrigusį dokumentą traukite į
dešinę pusę.

Uždarykite dokumentų gaubtą.

Spauskite Stop/Exit.

Smulkių dokumentų, užstrigusių
automatiniame dokumentų tiektuve,
ištraukimas

Pakelkite dokumentų gaubtą.
Į automatinį dokumentų tiektuvą įdėkite
standaus popieriaus, pavyzdžiui kortelę,
kad išstumtumėte smulkias popieriaus
skiautes.

Uždarykite dokumentų gaubtą.
Spauskite Stop/Exit.
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Spausdintuvo arba
popieriaus užstrigimas

Išimkite užstrigusį popierių, priklausomai
nuo to, kurioje vietoje jis užstrigęs.

Popierius užstrigo prietaiso priekyje
Jei ekrane pasirodo užrašas Paper Jam
[Front], sekite šiuos žingsnius:

Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.

Iš prietaiso visiškai ištraukite popieriaus
dėklą (1).

1

Išimkite užstrigusį popierių. (1).

Pakelkite popieriaus sklendę ir išimkite
užstrigusį popierių.

Tvirtai įdėkite popieriaus dėklą atgal
į prietaisą.

Pastaba
Įsitikinkite, kad jums ištraukiant popieriaus
laikiklį, jis spragtelės.

Iš naujo prijunkite maitinimo laidą.
1

Pastaba
Jei vėl užstrigo popierius, maža
popieriaus skiautelė gali būti užstrigusi
pačiame prietaise. (Papildomos užstrigusio
popieriaus ištraukimo operacijos 78
psl.)

74



B

Trikdžių šalinimas

Popierius užstrigo prietaiso
užpakalinėje dalyje
Jei ekrane pasirodo užrašas Paper
Jam [Rear], sekite šiuos žingsnius:

Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.

Prietaiso užpakalinėje dalyje
atidarykite užstrigimo išvalymo
gaubtą. (1)

1

Išimkite užstrigusį popierių.

Uždarykite grūsties išvalymo gaubtą.
Įsitikinkite, kad gaubtas uždarytas
tinkamai.

Iš naujo prijunkite maitinimo laidą.

Popierius įstrigo prietaiso priekyje ir
užpakalinėje dalyje
Jei ekrane pasirodo užrašas PaperJam
Front,Rear, sekite šiuos žingsnius:

Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.

Iš prietaiso visiškai ištraukite popieriaus
dėklą (1).

1

B
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Ištraukite užstrigusį popierių (1).

1

Pakelkite sklendę ir išimkite užstrigusį
popierių. (Jei išėmėte poperiaus
dėklą, pereikite prie žingsnio .)

Prietaiso užpakalinėje dalyje
atidarykite grūsties išvalymo
gaubtą. (1)

Ištraukite užstrigusį popierių.

Uždarykite grūsties išvalymo gaubtą.
Įsitikinkite, kad gaubtas uždarytas
tinkamai.

Tvirtai įdėkite popieriaus dėklą atgal
į prietaisą.

1
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Trikdžių šalinimas

Abiem rankomis, prilaikydami pirštais,
atidarykite prietaiso skaitytuvo gaubtą
(1). Jei reikia, pastumkite spausdinimo
galvutę, kad išimtumėte visus popieriaus
likučius. Įsitikinkite, kad nėra popieriaus
likučių prietaiso kraštuose (2) ir (3).

1

SVARBU
• Jei popierius užstrigęs po spausdintuvo

galvute, atjunkite prietaisą nuo elektros ir
pastumkite spausdinimo galvutę, kad
būtų patogu išimti popierių.

• Jei spausdintuvo galvutė yra dešiniajame
krašte, kaip parodyta paveikslėlyje,
negalėsite galvutės pastumti. Iš naujo
įjunkite maitinimo laidą. Laikykite
paspaudę Stop/Exit , kol spausdinimo
galvutė pasieks centrą. Tada atjunkite
prietaisą nuo elektros šaltinio ir išimkite
popierių.

3

2

• Jei rašalo pateko ant jūsų rankų,
nedelsiant jas nuplaukite muilu ir
dideliu kiekiu vandens.

Pakelkite skaitytuvo gaubtą (1), kad
išjungtumėte užraktą. Švelniai
pastumkite skaitytuvo gaubto laikiklį
(2) ir dviem rankomis uždarykite
skaitytuvo gaubtą. (3)

1

3

2
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Pastaba
Įsitikinkite, kad jums ištraukiant popieriaus
dėklą, jis spragtelės.

Iš naujo prijunkite maitinimo laidą.

Pastaba
Jei vėl užstrigo popierius, maža
popieriaus skiautelė gali būti užstrigusi
pačiame prietaise. (Papildomos
užstrigusio popieriaus ištraukimo
operacijos 78 psl.)

Papildomos popieriaus ištraukimo
operacijos

Paimkite ploną A4 arba laiško dydžio
popieriaus lapą ir laikykite jį
horizontaliai kaip parodyta, kol
prietaisas jį paims.

Abiem rankomis, pirštais laikydami abi
skaitytuvo puses, pakelkite gaubtą.

Pakelkite skaitytuvo gaubtą, kad
išjungtumėte užraktą (1). Švelniai
pastumkite skaitytuvo gaubto laikiklį
(2) ir laikydami abejomis rankomis
uždarykite skaitytuvo gaubtą (3).
Prietaisas išstums jūsų įdėtą
popierių.

1

3

2

Pastaba
Rekomenduojame naudoti blizgų popierių.
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Trikdžių šalinimas

Trikdžių šalinimas
Jei manote, kad turite problemų su savo prietaisu, perskaitykite lentelėje esančią informaciją ir
trikdžių šalinimo patarimus.

Daugelį problemų galite išspęsti patys. Jei jums reikia papildomos pagalbos, Brother sprendimų
centre pateikiami naujausi DUK ir trikdžių šalinimo patarimai.
Aplankykite mus: http://solutions.brother.com/.

B
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Jei turite problemų su savo prietaisu

Spausdinimas
Problema Patarimai

Nespausdinama Patikrinkite sąsajos kabelį arba belaidį ryšį savo prietaise ir kompiuteryje. (
Greitos parengties vadovas)

Patikrinkite, ar prietaisas yra prijungtas ir paspauskite , kad įjungtumėte prietaisą.

Baigėsi vienos ar daugiau rašalo kasečių tarnavimo laikas
(Žr. Rašalo kasečių keitimas 57 psl.)
Patikrinkite, ar LCD ekrane rodomi klaidų pranešimai
(Žr. Klaidų ir eksploatacijos pranešimai 63 psl.)

Jei ekrane rodomi pranešimai Cannot Print arba Replace Ink, žr.
Rašalo kasečių keitimas 57 psl.

Patikrinkite, ar buvo įdiegta ir pasirinkta tinkama spausdintuvo tvarkyklė.

Įsitikinkite, kad prietaisas prijungtas prie tinklo.
(Windows® 7)

Spustelkite /Devices and Printers. Dešiniu mygtuku spustelkite Brother

MFC-XXXXX (XXXXX- jūsų prietaiso modelis) ir pasirinkite See what’s printing.
Spustelkite Printer ir įsitikinkite, kad Use Printer Offline nėra pažymėtas
(Windows Vista®)

Spustelkite /Control Panel/Hardware and Sound/Printers. Dešiniu

mygtuku spustelkite Brother MFC-XXXXX (XXXXX- jūsų prietaiso modelis). Jei
jūsų prietaisas atsijungęs, bus rodoma Use Printer Online. Pasirinkite šią opciją,
kad įjungtumėte spausdintuvą. (Windows® XP)
Spustelkite Start/Control Panel/Printers and Other Hardware/Printers and
Faxes. Dešiniu mygtuku spustelkite Brother MFC-XXXXX (XXXXX- jūsų prietaiso
modelis). Jei jūsų prietaisas atsijungęs, bus rodoma Use Printer Online.
Pasirinkite šią opciją, kad įjungtumėte spausdintuvą.

Dokumentas nebus spausdinamas, jei spausdintuvo tvarkyklės buferyje bus likę
senos, neatspausdintos informacijos. Atidarykite spausdintuvo piktogramą ir
ištrinkite visą informaciją. Savo spausdintuvo piktogramą galite rasti šiais būdais:

(Windows® 7)

Spustelkite /Devices and Printers/Printers and Faxes.

(Windows Vista®)

Spustelkite /Control Panel/Hardware and Sound/Printers.

(Windows® XP)
Spustelkite Start/Control Panel/Printers and Other Hardware/Printers and
Faxes. (Macintosh)
Spustelkite System Preferences/Print & Fax.
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Problema Patarimai

Prasta spausdinimo kokybė Patikrinkite spausdinimo kokybę (Žr. Spausdinimo kokybę 61 psl.)

Įsitikinkite, kad Spausdinimo medžiagos (Media type) nustatymai spausdintuvo
tvarkyklėje arba Popieriaus tipo (Paper Type)nustatymai prietaiso meniu atitinka jūsų
naudojamo popieriaus tipą. Žr. Popieriaus tipas 18 psl.

Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas (Windows®)
Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas ir faksogramų siuntimas

(Macintosh)

Įsitikinkite, kad rašalo kasetės yra nepasenusios. Rašalas gali uždžiūti dėl šių priežasčių:

 Kasetės galiojimo laikas, užrašytas ant pakuotės, yra pasibaigęs. Originalios Brother
kasetės yra tinkamos naudojimui iki 2 metų, jei jos laikomos originalioje pakuotėje.)

 Rašalo kasetė išbuvo jūsų prietaise daugiau nei 6 mėnesius.

 Prieš pradedant naudoti, rašalo kasetė buvo netinkamai laikoma.

Įsitikinkite, kad naudojate originalų Brother Innobella™ rašalą. Brother nerekomenduoja
naudoti kitų gamintojų rašalo kasečių arba pildyti panaudotų kasečių.

Pabandykite naudoti rekomenduojamo tipo popierių.
(Žr. Tinkamas popierius ir kitos spausdinimo medžiagos 19 psl.)

Prietaisą rekomenduojama naudoti temperatūroje nuo 20 C iki 33 C.

Ant teksto arba paveikslėlių
matomos baltos horizontalios
linijos.

Nuvalykite spausdinimo galvutę. (Žr. Spausdinimo galvutės valymas 61 psl.)

Įsitikinkite, kad naudojate originalų Brother Innobella™ rašalą.

Pabandykite naudoti rekomenduojamo tipo popierių.
(Žr. Tinkamas popierius ir kitos spausdinimo medžiagos 19 psl.)

Prietaisas spausdina tuščius
puslapius.

Nuvalykite spausdinimo galvutę. (Žr. Spausdinimo galvutės valymas 61 psl.)

Įsitikinkite, kad naudojate originalų Brother Innobella™ rašalą.

Ženklai ir eilutės yra
neryškūs.

Patikrinimo spausdinimo lygiavimą. (Žr. Spausdinimo lygiavimo patikrinimas 62 psl.)

Atspausdintas tekstas arba
paveikslėliai yra iškreipti.

Įsitikinkite, kad popierius tinkamai įdėtas į dėklą, o popieriaus šoninės kreipiančiosios yra
tinkamai sureguliuotos. (Žr. popieriaus ir kitų spausdinimo medžiagų įdėjimas 11 psl.)

Įsitikinkite, kad užstrigusio popieriaus išėmimo angos gaubtas yra tinkamai uždarytas.

Sutepimai arba dėmės
atspausdinto puslapio
viršutinėje vidurinėje dalyje.

Įsitikinkite, kad popierius nėra per daug storas arba sulamdytas.
(Žr. Tinkamas popierius ir kitos spausdinimo medžiagos 19 psl.)

Spausdinimas atrodo
nešvarus arba atrodo, kad
rašalas išbėga.

Įsitikinkite, kad naudojate rekomenduojamo tipo popierių. (Žr. Tinkamas popierius ir kitos
spausdinimo medžiagos 19 psl.). Nelieskite popieriaus, kol rašalas išdžius.

Įsitikinkite, kad naudojate originalų Brother Innobella™ rašalą.

Jei naudojate fotopopierių, įsitikinkite, kad nustatėte teisingą popieriaus tipą. Jei spausdinate
nuotrauką iš savo kompiuterio, spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite spausdinimo medžiagos
tipą (Media Type).

Puslapio apačioje arba
išorinėje puslapio pusėje
atsiranda dėmės.

Įsitikinkite, kad spausdintuvo velenėlis neišteptas rašalu. ( Pažengusio naudotojo
vadovas: Spausdintuvo velenėlio valymas)

Įsitikinkite, kad naudojate originalų Brother Innobella™ rašalą.

Įsitikinkite, kad naudojate popieriaus laikiklio atramą.
(Žr. Popieriaus ir kitų spausdinimo medžiagų įdėjimas 11 psl.)

Įsitikinkite, kad popieriaus padavimo ritinėliai nėra sutepti rašalu. ( Pažengusio
naudotojo vadovas: Popieriaus padavimo ritinėlių valymas).

Prietaisas ant lapo
išspausdina tankias linijas.

(tik Windows®)
Pažymėkite Reverse Order (atvirkštinė tvarka) spausdintuvo tvarkyklės pagrindinių
nustatymų lange( Basic).

Trikdžių šalinimas

Spausdinimas (tęsinys)

B
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Spausdinimas (tęsinys)
Problema Patarimai

Spaudiniai yra sulamdyti. (Windows®)
Spausdintuvo tvarkyklės sudėtingesniuose nustatymuose (Advanced), spustelkite Colour
Settings (spalvų nustatymai) ir nuimkite varnelę nuo Bi-Directional Printing (dvikryptis
spausdinimas).

(Macintosh)
Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite Print Settings (spausdinimo nustatymai), spustelkite
Advanced (sudėtingesni) ir pasirinkite Other Print Options (kitos spausdinimo opcijos) bei
nuimkite varnelę nuo Bi-Directional Printing (dvikryptis spausdinimas).
Įsitikinkite, kad naudojate originalų Brother Innobella™ rašalą.

Negalima atlikti puslapio
maketo spausdinimo.

Patikrinkite, ar popieriaus dydžio nustatymai programoje ir spausdintuvo tvarkyklėje yra
vienodi.

Per mažas spausdinimo
greitis.

Pabandykite pakeisti spausdintuvo tvarkyklės nustatymus. Aukščiausiai raiškai reikia ilgesnio
duomenų apdorojimo, siuntimo ir spausdinimo laiko. Išbandykite kitus kokybės nustatymus
spausdintuvo tvarkyklės sudėtingesnių nustatymų lange (Advanced) (Windows®) arba spalvų
nustatymus (Color Setting) (Macintosh). Spustelkite Colour Settings (spalvų nustatymai) ir
įsitikinkite, kad nepažymėtas Color Enhancement (spalvų paryškinimas).
Išjunkite berėmio spausdinimo funkciją. Berėmis spausdinimas yra lėtesnis už įprastinį spausdinimą.

Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas (Windows®)
Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas ir faksogramų siuntimas

(Macintosh)
Spalvų paryškinimas
veikia netinkamai.

Jei paveikslėlio duomenyse nėra visų spalvų (pvz., 256 spalvos), spalvų paryškinimo funkcija
neveiks. Naudokite mažiausiai 24 bitų spalvų duomenis su spalvų paryškinimo funkcija.

Foto popierius
paimamas
netinkamai.

Kai spausdinate ant Brother fotopopieriaus, į popieriaus dėklą įdėkite vieną papildomą tokio
paties popieriaus lapą. Šiam tikslui į popieriaus pakuotę įdedamas vienas papildomas
popieriaus lapas.

Nuvalykite popieriaus paėmimo ritinėlius. ( Pažengusio naudotojo vadovas: Popieriaus
paėmimo ritinėlių valymas).

Prietaisas paima keletą
puslapių.

Įsitikinkite, kad popierius tinkamai įdėtas į popieriaus dėklą. (Žr. Popieriaus ir kitų
spausdinimo medžiagų įdėjimas 11 psl.)

Iš popieriaus dėklo išimkite visą popierių ir gerai išvėdinkite popieriaus krūvą, tada įdėkite
popierių atgal. (Žr. 9 žingsnį Popieriaus ir kitų spausdinimo medžiagų įdėjimas 11 psl.)

Įsitikinkite, kad užstrigusio popieriaus išėmimo angos gaubtas yra tinkamai uždarytas. ( 4:
žingsnis: Popierius užstrigęs užpakalinėje prietaiso dalyje 75 psl.)

Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle esantis pagrindo padas nėra purvinas. ( Pažengusio
naudotojo vadovas: Popieriaus paėmimo ritinėlių valymas).

Užstrigo popierius. Įsitikinkite, kad popieriaus ilgio kreipiančioji yra tinkamai nustatyta pagal naudojamo popieriaus
dydį. Nepailginkite popieriaus dėklo, kai įdedate A5 arba mažesnio dydžio popierių. (Žr.
Spausdintuvo arba popieriaus užstrigimas 74 psl.)

Popierius užstringa,
naudojant dvipusį
kopijavimą arba dvipusį
spausdinimą.

Naudokite vieną iš užstrigimo apsaugojimo nustatymų, Duplex1 arba Duplex2.

Kopijavimui
uuPažengusio naudotojo vadovas: Dvipusis (2 pusių) kopijavimas

Spausdinimui
uuPrograminės įrangos naudotojo vadovas: Dvipusis / lankstinukas (Windows®)
uuPrograminės įrangos naudotojo vadovas: Dvipusis spausdinimas (Macintosh)

Jei popierius dažnai užstringa dvipusio kopijavimo ar dvipusio spausdinimo metu, popieriaus
padavimo ritinėliai gali būti sutepti rašalu. Nuvalykite juos.

Pažengusio naudotojo vadovas: Popieriaus paėmimo ritinėlių valymas

Atspausdinti lapai nėra
tvarkingai sudėti.

Įsitikinkite, kad naudojate popieriaus laikiklio atramą.
(Žr. Popieriaus ir kitų spausdinimo medžiagų įdėjimas 11 psl.)
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Trikdžių šalinimas

Spausdinimas (tęsinys)
Problema Patarimai

Prietaisas nespausdina iš
Adobe® Illustrator®.

Bandykite sumažinti spausdinimo rezoliuciją.
Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas (Windows®)
Programinės įrangos naudotojo vadovas: Spausdinimas ir fakso siuntimas

(Macintosh)
Kai naudojate blizgų
fotopopierių, rašalas teplioja arba
yra rašalo nutekėjimas.

Patikrinkite abi popieriaus puses. Įdėkite fotopopierių gerąja puse (spausdinimo
paviršiumi) žemyn. (Popieriaus tipas 18 psl.)

Jei naudojate fotopopierių, įsitikinkite, kad popieriaus tipo nustatymai yra teisingi.
Spaudiniai atrodo nešvarūs arba
užstringa, kai naudojate A3
popieriaus dydį.

(spausdinimas iš kompiuterio Windows® naudotojams)
 Pasirinkite A3 trumpo pluošto dydžio popierių ( Paper Size)

pagrindiniame (Basic) spausdintuvo programos lauke.
 Pažymėkite lėtai džiūstantį popierių (Slow Drying Paper) pagrindiniame
(Basic) spausdintuvo programos lange.

(spausdinimas iš kompiuterio Macintosh naudotojams)
 Pasirinkite A3 trumpo pluošto dydžio popierių (Paper Size) spausdintuvo
tvarkyklėje.
 Sąraše pasirinkite spausdinimo nustatymus (Print Settings) ir pažymėkite
lėtai džiųstantį popierių (Slow Drying Paper).

(Kopijavimas)
 Įjunkite A3 - Short Grain nustatymus bendrojoje sąrankoje (General
Setup). (Saugus popieriaus tiekimo režimas, naudojant A3 dydžio trumpo
pluošto popierių 19 psl.)
 Norėdami, kad kopijos būtų ryškesnės , reguliuokite kopijavimo tankį. (
Pažengusio naudojo vadovas: Tankumo reguliavimas)

Gautų faksogramų spausdinimas

B

Telefono linija arba ryšiai
Problema Patarimai

Rinkimas neveikia.
Nėra rinkimo signalo.

Įsitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas ir įjungtas.

Patikrinkite linijos laido jungtis.

Pakeiskite tonų/siunčiamų impulsų nustatymus. ( Greitojo paleidimo vadovas)

Pakelkite išorinio telefono ragelį ir klausykite rinkimo tono. Jei negirdite rinkimo
tono, kreipkitės į telefono tiekėją, kad būtų patikrinta jūsų linija ir/arba lizdas.
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Telefono linija arba ryšiai (tęsinys)
Problema Patarimai

Kai skambinama, faksas
neatsiliepia.

Įsitikinkite, kad prietaiso nustatymuose įjungtas teisingas priėmimo režimas.
(Priėmimo režimo pasirinkimas 30 psl.) Patikrinkite, ar yra rinkimo signalas. Jei
įmanoma, paskambinkite į prietaisą, kad išgirstumėte atsakymą. Jei vis dar nėra jokio
atsakymo, patikrinkite telefono linijos laido jungtį. Jei jums skambinant prietaisas
neskamba, kreipkitės į telefono ryšio tiekėją, kad patikrintų jūsų telefono liniją.

Faksogramų priėmimas
Problema Patarimai

Negalima priimti faksogramos. Jei prietaisą prijungiate prie PBX arba ISDN tinklo, meniu nustatymuose telefono linijos tipą
nustatykite į savo telefono tipą. (Telefono linijos tipo nustatymas 36 psl.)

Faksogramų siuntimas
Problema Patarimai

Negalima išsiųsti faksogramos. Patikrinkite visas linijos laido jungtis. Įsitikinkite, kad telefono laidas yra įkištas į
sieninį telefono lizdą ir prietaiso linijos lizdą.

Įsitikinkite, kad fakso mygtukas šviečia.

Paprašykite, kad kitas žmogus patikrintų, ar fakse yra popieriaus.

Atspausdinkite perdavimo patvirtinimo ataskaitą ir patikrinkite ar
yra klaidų. ( Pažengusio naudotojo vadovas: Ataskaitos)

Transmission Verification Report
says “RESULT:ERROR”.

(Perdavimo patvirtinimo ataskaita
sako: Rezultato klaida)

Tikriausiai linijoje yra laikinas triukšmas arba trukdžiai. Bandykite išsiųsti
faksogramą dar kartą. Jei išsiuntėte kompiuterio-fakso pranešimą ir perdavimo
patvirtinimo ataskaitoje parašyta RESULT:ERROR (rezultato klaida),
jūsų prietaise gali neužtekti vietos. Jei norite daugiau atminties, išjunkite
išsaugojimą į atmintį (      Pažengusio naudotojo vadovas: Priėmimo į atmintį
operacijų išjungimas), faksogramų spausdinimo iš atminties žinutes (
Pažengusio naudojoto vadovas: Faksogramų spausdinimas iš atminties) arba
atšaukite faksogramų užlaikymą. (Faksogramos sustabdyas 28 psl.) Jei
problema nedingo, kreipkitės į telefono ryšio tiekėją, kad patikrintų jūsų telefono
liniją.
Jei dažnai, dėl galimų telefono linijos trikdžių nutinka klaidos, bandykite pakeisti
prietaiso suderinamumo (Compatibility) nustatymus į pagrindinius Basic(VoIP
naudotojams). (Telefono linijos suderinamumas / VoIP 88 psl.)

Jei prietaisą prijungiate prie PBX arba ISDN tinklo, meniu nustatymuose telefono
linijos tipą nustatykite į savo telefono tipą. (Telefono linijos tipo nustatymas 36
psl.)

Prasta faksogramos siuntimo
kokybė.

Bandykite pakeisti raišką į Fine arba S.Fine. Padarykite kopiją, norėdami
patikrinti prietaiso skaitytuvo veikimą. Jei kopijavimo kokybė prasta,
nuvalykite skaitytuvą. (Skaitytuvo stiklo valymas 60 psl.)

Siunčiant atsiranda juodos,
vertikalios linijos.

Vertikalios linijos ar brūkšniai ant kopijų atsiranda dėl nešvarumų ar korekcinio
skysčio ant stiklo juostos. Nuvalykite skaitytuvo stiklą. (Skaitytuvo stiklo valymas

60 psl.)

Įeinančių skambučių valdymas

Problema Patarimai

The machine “hears” a voice as a
CNG Tone. (Prietaisas girdi „garsą“
kaip CNG toną)

Jei Fax Detect (fakso aptikimo) funkcija yra įjungta (On), jūsų prietaisas yra
jautresnis garsams. Jis gali klaidingai interpretuoti tam tikrus balsus ar fakso
skambučio toną ir priimti kaip faksogramos toną. Išjunkite prietaisą, spausdami
Stop/Exit. Bandykite išvengti šios problemos, išjungdami fakso aptikimo funkciją .
(žr. Faksogramų aptikimas 34 psl.)
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Trikdžių šalinimas

Įeinančių skambučių valdymas (tęsinys)
Problema Patarimai

Fakso skambučio siuntimas į
prietaisą.

Jei atsiliepėte išoriniu ar papildomu telefonu, įveskite nuotolinio aktyvavimo kodą
(gamykloje nustatytas yra 5 1). Jei atsiliepėte išoriniu telefonu, spauskite Start ,
jei norite priimti faksogramą. Kai prietaisas atsako, pakelkite ragelį.

Įprastos funkcijos vienoje eilutėje. Jei turite skambučio laukimo (Call Waiting), skambučio laukimo/skambintojo ID
(Call Waiting/Caller ID), signalizaciją ar kitas funkcijas toje pačioje linijoje, kaip ir
jūsų prietaisas, galite susidurti su problemomis, siųsdami ar priimdami
faksogramas.

Pavyzdžiui: Jei naudojatės skambučio laukimo (Call Waiting) ar kitomis
paslaugomis ir jų signalas keliauja ta pačia linija, kuria jūsų prietaisas siunčia arba
priima faksogramą, signalas gali laikinai nutraukti faksogramą. Brother ECM
(Klaidų taisymo režimo) turėtų padėti išspręsti šią problemą. Ši sąlyga susijusi su
telefono sistemos pramone ir tinka visiems prietaisams, kurie siųsdami ir priimdami
informaciją, dalijasi ta pačia linija. Jei jūsų versle yra svarbu išvengti bet kokių
ryšio nutrūkimų, rekomenduojama turėti atskirą telefono liniją, be jokių papildomų
funkcijų.

Kopijavimo problemos
Problema Patarimai

Negalima padaryti kopijos.
Įsitikinkite, kad kopijavimo mygtukas šviečia.

Prastesni kopijavimo rezultatai,
naudojant automatinį dokumentų
tiektuvą.

Pabandykite kopijuoti, naudodami skaitytuvo stiklą. (Skaitytuvo stiklo naudojimas
24 psl.)

Ant kopijų atsirandą vertikalios
linijos ar brūkšniai.

Vertikalios linijos ar brūkšniai ant kopijų atsiranda dėl nešvarumų ar korekcinio
skysčio ant stiklo juostos. Nuvalykite stiklo juostą. (Skaitytuvo stiklo valymas

60 psl.)
Sutalpinimo į puslapį funkcija veikia
netinkamai.

Įsitikinkite, kad skenuojamas dokumentas nėra pakreiptas.
Pakoreguokite dokumento padėtį ir bandykite dar kartą.

Skenavimo problemos

B
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Programinės įrangos problemos
Problema Patarimai

Negalima įdiegti programinės
įrangos arba spausdinti.

(tik Windows®)
Iš kompaktinio disko paleiskite Repair MFL-Pro Suite programą. Ši programa
pataisys ir iš naujo įdiegs programinę įrangą.

Prietaiso veikimas užstrigo Įsitikinkite, kad prietaiso ekrane nerodomas klaidos pranešimas.

Negalima spausdinti paveikslėlių iš
FaceFilter Studio programos.
(Windows®)

Norėdami naudotis FaceFilter Studio programa, privalote iš kompaktinio disko
įdiegti FaceFilter Studio programą, kuri yra pridedama prie jūsų prietaiso. (
Greitos parengties vadovas)

Prieš pradėdami naudotis FaceFilter Studio programa pirmą kartą, įsitikinkite, kad
jūsų Brother prietaisas įjungtas ir prijungtas prie jūsų kompiuterio. Tai suteiks jums
priėjimą prie visų FaceFilter Studio programos funkcijų.

PhotoCapture Center™ problemos
Problema Patarimai

Laikmena neveikia tinkamai. 1 Išimkite ir vėl idėkite atminties kortelę arba USB laikmeną.

2 Jei bandėte “Eject” funkciją iš Windows®, prieš tęsdami išimkite atminties
kortelę arba USB laikmeną.

3 Jei išimant atminties kortelę arba USB laikmeną pasirodo klaidos
pranešimas, reiškia, kad kortelė yra naudojama. Palaukite ir bandykite dar
kartą.

4 Jei nei vienas patarimas nepadėjo, išjunkite ir vėl įjunkite savo prietaisą bei
kompiuterį.

Nėra priėjimo prie laikmenos,
nuo darbastalio piktogramos

Įsitikinkite, kad tvarkingai įdiegėte atminties kortelės arba USB laikmenos
tvarkykles.

Kai spausdinama, nėra dallies
fotografijos

Įsitikinkite, kad spausdinimas be paraščių ir karpymas yra
išjungti. ( Pažengusio naudotojo vadovas: Spausdinimas be
paraščių ir karpymas)

Tinklo problemos
Problema Patarimai

Negalima spausdinti tinkle. Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas įjungtas, prijungtas prie tinklo ir yra pasirengimo
režime. Atsispausdinkite tinklo konfigūracijos ataskaitą ( Pažengusio
naudotojo vadovas: Ataskaitos) ir patikrinkite esamo tinklo nustatymus,
atspausdintus sąraše.
Jei naudojate belaidį ryšį arba susiduriate su tinklo problemomis, žr.

Tinklo naudotojo vadovas: Trikdžių šalinimas
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Problema Patarimai

Neveikia tinklo skenavimo funkcija. Svarbu sukonfigūruoti trečiosios šalies saugumo / ugniasienės programinę
įrangą, kad leistumėte veikti tinklo skenavimui. Norėdami pridėti prievadą 54925
tinklo skenavimui, įveskite žemiau pateiktą informaciją:
Pavadinimas: įveskite bet kokį aprašymą, pvz., Brother NetScan.

Prievado numeris: įveskite 54925.

Protokolas: UDP yra pasirinktas.

Naudokitės naudojimosi instrukcija, kuri buvo pridėta prie jūsų trečiosios šalies
saugumo / ugniasienė programinės įrangos arba susisiekite su programinės
įrangos kūrėju (Macintosh).
Iš naujo pasirinkite savo prietaisą įrenginių parinkiklio (Device Selector)
lentelėje, kurią rasite Macintosh
HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector arba iš modelių sąrašo
valdymo centre (ControlCenter2).

Neveikia tinklo kompiuterio-fakso
gavimo ypatybė.

(tik Windows® naudotojams)

Būtina nustatyti trečiosios šalies apsaugos/ugniasienės (Security/Firewall)
programinę įrangą, kad būtų leidžiama PC-FAX Rx. Norėdami susieti 54926
jungtį su kompiuterio-fakso tinklu, įveskite žemiau esančią informaciją:

Name laukelyje: Įveskite bet kokį aprašymą, pvz: Brother PC-FAX Rx.

Port number laukelyje: įveskite 54926.

Protocol laukelyje: pažymėkite UDP.

Sekite instrukcijas, kurias gavote kartu su savo apsaugos/ugniasienės programinė
įranga (Security/Firewall) arba susisiekite su programinės įrangos gamintoju.

Brother programinė įranga
negali būti įdiegta.

(Windows®)
Suteikia tinklo prieigą prie šių programų, jei jūsų saugumo programinė įranga
rodo įspėjamąjį pranešimą MFL-Pro programos įdiegimo metu.
(Macintosh)

Jei naudojate antivirusinės programos ugniasienės funkciją, laikinai ją išjunkite
ir įdiekite Brother programinę įrangą.

Negalima prisijungti prie
belaidžio tinklo.

Išnagrinėkite problemą, naudodami WLAN Report (WLAN ataskaitą).
Spauskite Menu, tada spauskite arba ir pasirinkite 4.Print Reports
(spausdinimo ataskaitos). Spauskite OK. Spauskite arba ir pasirinkite
3.WLAN Report (WLAN ataskaita), tada spauskite OK.
( Tinklo naudotojo vadovas)

Atkurkite tinklo nustatymus. Spauskite Menu, tada spauskite arba ir pasirinkite 3.Network
(tinklas). Spauskite OK. Spauskite arba ir pasirinkite 0.Network
Reset (tinklo atkūrimas), tada spauskite OK. ( Tinklo naudotojo
vadovas).

Trikdžių šalinimas

Tinklo problemos (tęsinys)

B

Problemos, įvedant duomenis
Problema Patarimai

Įvedant skaičius ar simbolius
neveikia klaviatūra.

Norėdami įvesti informaciją, naudokite jutiklinio ekrano mygtukus.
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Rinkimo tono aptikimas

Kai siunčiate faksogramą automatiškai, prieš
pradedamas rinkti numerį, prietaisas
palaukia gamykloje nustatytą laiką.
Pakeisdami rinkimo tono nustatymą į
Detection , galite nustatyti prietaisą rinkti
numerį iškart, kai jis aptinka rinkimo signalą.
Šis parametras gali padėti sutaupyti laiko,
kai faksogramą siunčiate į daugelį skirtingų
numerių. Jei pakeičiate nustatymus ir
susiduriate su rinkimo problema, turėtumėte
atstatyti parametrus į No Detection.

Spauskite Menu.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys užrašas Initial Setup.

Spauskite Initial Setup.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys užrašas Dial Tone.
Spauskite Dial Tone.
Spauskite Detection arba No
Detection.
Spauskite Stop/Exit.

Telefono linijos
trukdžiai / VoIP

Jei dėl trikdžių telefono linijoje siųsdami ar
priimdami faksogramas susiduriate su
problemomis, galite pakeisti suderinamumo
parametrą, kuris sumažina
maršrutizatoriaus greitį ir klaidų skaičių.

Spauskite Menu.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys užrašas Initial Setup.

Spauskite Initial Setup.
Spauskite arba , kol ekrane
pasirodys užrašas Compatibility.

Spauskite Compatibility.
Spauskite High, Normal arba
Basic(VoIP naudotojams).

 Pagrindinis (Basic)
nustatymas(VoIP naudotojams)
sumažina maršrutizatoriaus greitį iki
9,600 bitų per sekundę, išjungia
spalvotų faksogramų priėmimą ir
klaidų taisymo režimą, išskyrus
spalvotų faksogramų siuntimą. Kol
trukdžiai - pasikartojanti jūsų telefono
linijos problema, naudokite ją, tik kai
yra reikalinga.

Siekiant pagerinti suderinamumą su
daugeliu internetinių skambučių
paslaugų, Brother rekomentuoja
pakeisti nustatymus į Basic (VoIP
naudotojams).

 Normal režimas nustato
maršrutozatoriaus greitį į 14,400 bitų
per sekundę.

 High režimas padidina
maršrutizatoriaus greitį iki 33,600 bitų
per sekundę (gamyklos nustatymai).

SpauskiteStop/Exit.

Pastaba
VoIP (skambutis internetu) yra telefono
sistema, naudojanti interneto ryšį, o ne
tradicinę telefono liniją.
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Trikdžių šalinimas

Prietaiso informacija
Serijos numerio patikrinimas

Prietaiso serijos numerį galite pamatyti LCD
ekrane.

Spauskite Menu.
Spauskite or , kad
pasirinktumėte
Machine Info.
Spauskite Machine Info.
Spauskite Serial No.
Spauskite Stop/Exit.

Funkcijų atkūrimas
Galimos šios atkūrimo funkcijos:

1 Tinklas
Galite atkurti spausdinimo serverį atgal į
gamyklinius parametrus (galite atkurti
slaptažodį ir IP adreso informaciją)

2 Greitasis rinkimas ir faksas
Greitasis rinkimas ir faksas atkuria
šiuos nustatymus:

 Greitąjį rinkimą

(Greitąjį rinkimą ir sąrankos grupes)

 Programuotus fakso darbus atmintyje

(Besitęsianti duomenų perdavimo
užklausa, uždelsta faksograma ir
uždelstas paketo perdavimas)

 Stoties ID

(Pavadinimas ir numeris)

 Nuotolinio fakso opcijos

(Faksogramos persiuntimas)

 Ataskaitos nustatymai

(Perdavimo patvirtinimo ataskaita,
greitojo rinkimo sąrašas ir faksogramos
žurnalas)

 Istorija

(Skambintojų ID istorija ir išeinantys
skambučiai)

 Faksogramos atmintyje

3 Visi nustatymai
Jūs galite atkurti visus nustatymus į
gamyklinius parametrus.

Brother primygtinai rekomenduoja atlikti
šią procedūrą prieš perduodant arba
atsikratant prietaisu.

Pastaba
Ištraukite sąsajos kabelį, prieš
pasirinkdami tinklo arba visus
nustatymus.

Kaip atkurti prietaisą

Spauskite Menu.
Spauskite arba , kad pamatytumėte
Initial Setup.

Spauskite Initial Setup.
Spauskite arba , kad pamatytumėte
Reset.
Spauskite Reset.
Spauskite arba , kad
pamatytumėte atkūrimo opcijas:
Network, Speed Dial&Fax arba
All Settings.
Spauskite opciją, kurią norite atkurti.
Spauskite Yes, kad patvirtintumėte.
Laikykite paspaudę Yes 2 sekundes, kad
perkrautumėte prietaisą.

B
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C Meniu ir funkcijos

Programavimas ekrane
Jūsų prietaisas yra sukurtas taip, kad būtų
lengva naudotis programavimu ekrane,
naudojant mygtukus ant liečiamo ekrano.
Patogus naudoti programavimas padeda
jums visapusiškai pasinaudoti visais meniu
pasirinkimais, kuriuos gali pasiūlyti
prietaisas.

Kadangi programavimas atliekamas ekrane,
mes sukūrėme laipsniškas ekrane rodomas
instrukcijas, kad padėtume jums
suprogramuoti savo prietaisą. Viskas, ko
jums reikia – tai laikytis instrukcijų, kadangi
jos veda jus per meniu pasirinkimus ir
programavimo opcijas.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Favorite
Settings

(mėgstamiausi
nustatymai)

Copy
(kopijavimas)

— Quality (kokybė)
Paper Type
(popieriaus tipas)
Paper Size
(popieriaus dydis)
Enlarge/Reduce
(padidinti/sumažinti)
Density

(tankumas)
Stack/Sort
(krūva/rūšis)
Page Layout
(puslapio maketas)
Duplex Copy
(dvipusis kopijavimas)
Advanced
Settings
(sudėtingesni
nustatymai)

Leidžia greitai ir
lengvai atkurti ir
pritaikyti anksčiau
įvestus mėgstamus
nustatymus.

7

Fax (faksas) — Address
(adresas)
Fax Resolution
(faksogramos raiška)
Contrast
(kontrastas)
Batch TX
(Grupė)
Real Time TX
(realus laikas)
Overseas Mode
(užsienio režimas)
Glass ScanSize
(stiklo nuskaitymo dydis)

Scan
(skenavimas)

Scan to Media
(skenuoti į
laikmeną)

Quality
(kokybė)
File Type
(failo tipas)
File Name
(failo pavadinimas)

Scan to Network
(skenuoti į tinklą)

(Profilio pavadinimas)

Scan to FTP
(skenuoti į FTP)

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

Meniu lentelė
Meniu lentelė padės Jums suprasti meniu pasirinkimus ir opcijas, kurias rasite prietaiso
programose. Gamykliniai nustatymai rodomi paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu

C
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

General Setup
(bendrieji
nustatymai)

Ink
(rašalas)

Test Print
(bandomasis
spausdinimas)

Print Quality
(spausdinimo kokybė)
Alignment
(lygiavimas)

Leidžia patikrinti
spausdinimo kokybę arba
lygiavimą.

61

Cleaning
(valymas)

Black (juoda)

Color (spalvota)

All (visos)

Leidžia nuvalyti
spausdinimo galvutę.

61

Ink Volume
(rašalo tūris)

— Leidžia patikrinti
galimą rašalo tūrį.

Mode Timer
(režimo
laikmatis)

— Off (išjungtas)

0Sec
30Secs
1Min
2Mins*

5Mins

Nustatomas laiko tarpas,
kpo kurio prietaisas grįš į
fakso režimą ir pasikeis
iš apriboto vartotojo į
viešojo naudotojo
režimą, naudojant
saugios funkcijos
užraktą.

Paper Type
(popieriaus
tipas)

— Plain Paper*
(paprastas)
Inkjet Paper
(rašalinis)
Brother BP71
Brother BP61
Other Glossy
(kitas blizgus)
Transparency
(skaidrės)

Nustato popieriaus
dėkle esančio popieriau
tipą.

18

Paper Size
(popieriaus
dydis)

— A4*
A5
A3
10x15cm
Letter
(laiškinis)
Legal
(kanceliarinis)
Ledger
(raštinis)

Nustato popieriaus
dėkle esančio
popieriaus dydį.

18

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

General Setup
(bendrieji
nustatymai)
(tęsinys)

Volume
(garsas)

Ring
(skambėjimas) Off(išjungtas)

Low (žemas)
Med* (vidutinis)
High (aukštas)

Reguliuoja skambėjimo
garsumą

9

Beeper
(garsinis
signalas)

Off(išjungtas)
Low* (žemas)
Med (vidutinis)
High (aukštas)

Reguliuoja garsinio
signalo garsumą.

10

Speaker
(garsiakalbis) Off(išjungtas)Low (žemas)

Med* (vidutinis)
High (aukštas)

Reguliuoja garsiakalbio
garsumą.

10

Auto Daylight
(automatinis
vasaros laikas)

— On*

Off
Automatiškai pereina į
vasaros laiką.

LCD Settings
(ekrano
nustatymai)

LCD Contrast
(ekrano
kontrastas)

Reguliuoja kontrasto
apšvietimą.

Backlight
(apšvietimas)

Light* (šviesus)

Med (vidutinis)

Dark (tamsus)

Galite nustatyti
ekrano apšvietimo
ryškumą.

10

Dim Timer
(išsijungimo
laikmatis)

Off
10Secs
20Secs
30Secs*

Galite nustatyti, kiek laiko
veiks ekrano apšvietimas
po paskutinio mygtuko
paspaudimo.

Sleep Mode
(miego režimas)

— 1Min
2Mins
3Mins
5Mins*

10Mins
30Mins
60Mins

Galite pasirinkti, kiek laiko
prietaisas bus budėjimo
režime, prieš pereidamas
į miego režimą.

A3 - Short
Grain (trumpo
pluošto
popierius)

— On*

Off
Įjunkite šį nustatymą, kai
naudojate trumpo pluošto
A3 popierių.

19

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

C
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

(bendrieji
nustatymai)
(tęsinys)

Function Lock
(funkcijos
užraktas)

Set Password
(nustatyti
slaptažodį)

— Galite apriboti pasirinktą
prietaisą iki 10 apribotų
vartotojų ir kitiems
neįgaliotiems viešiems
naudotojams.

Lock Off/On
(užraktas on/off)

—

Setup User
(nustatyti
naudotoj1)

—

Fax (faksas) Setup Receive
(nustatyti
priėmimą)

Ring Delay
(skambėjimo
atidėjimas)

0
1
2*

3
4
5
6
7
8
(JK pavyzdys)

Nustato skambėjimų
skaičių, po kurių
prietaisas atsako tik
fakso arba faks./tel.
režimu.

33

F/T Ring Time
(faks./tel.
skambėjimo laikas)

20Secs
30Secs*

40Secs
70Secs

Nustato greito dvigubo
suskambėjimo trukmę
faks./tel. režime.

33

Fax Detect
(faksogramos
aptikimas)

On*

Off
Priima fakso pranešimus
automatiškai, kai jūs
atsiliepiate į skambutį ir
girdite fakso tonus.

34

Remote Codes
(nuotoliniai
kodai)

On*

(l51, #51)

Off

Leidžia atsiliepti į visus
skambučius išplėstiniu
arba išoriniu telefonu ir
naudoti kodus, norint
išjungti/įjungti prietaisą.
Šiuos kodus galite
pritaikyti pagal savo
poreikius.

41

Auto Reduction
(automatinis
sumažinimas)

On*

Off
Apkarpo įeinančių
faksogramų dydį, kad jos
tilptų ant lapo.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Fax (faksas)
(tęsinys)

Setup Receive
(nustatyti
priėmimą)
(tęsinys)

Memory Receive
(atminties
priėmimas)

Off*

Fax Forward
(faksogramos nukreipimas)
Fax Storage
(faksogramos
išsaugojimas)
PC Fax Receive
(PK faksogramos
priėmimas)

Galite nustatyti prietaisą
nukreipti faksogramas,
išsaugoti įeinančias
faksogramas atmintyje
(kad galėtumėte jas rasti
nebūdami šalia prietaiso)
arba siųsti faksogramas į
PK.

Pasirinkę faksogramos
nukreipimo arba PK-
faksogramos priėmimą,
galite įjungti saugumo
funkciją Atsarginių kopijų
spausdinimas.

Setup Speed
Dial
(nustatyti
greitą rinkimą)

Set Speed Dial
(nustatyti
greitą rinkimą)

Add Number
(pridėti numerį)

Išsaugo greito rinkimo
numerous, kad galėtumėte
greitai skambinti,
paspaudę tik kelis
mygtukus ant ekrano (ir
Start).

45

Add Number
from History
(pridėti numerį
iš istorijos)

Setup Groups
(nustatyti
grupes)

— Galite nustatyti grupės
numerius transliavimui.

Change
(keisti)

— Galite keisti greito rinkimo
numerius.

46

Delete
(ištrinti)

— Galite ištrinti greito rinkimo
numerius.

Report Setting
(ataskaitų
nustatymas)

XMIT Report
(ataskaita) On

On+Image
(atvaizdas)
Off*
Off+Image

Pasirinkite pradinę
sąranką perdavimo
patvirtinimo ataskaitai.

29

Journal Period
(žurnalo
periodas)

Off (išjungtas)
Every 50 Faxes*
(kas 50 faksogramų)
Every 6 Hours
(kas 6 val.)
Every 12 Hours
(kas 12 val.)
Every 24 Hours
(kas 24 val.)
Every 2 Days
(kas 2 dienas)
Every 7 Days
(kas 7 dienas)

Nustato intervalus
automatiniam fakso
žurnalo spausdinimui.
Jei pasirinkote ne išjungtą
funkciją ark as 50
faksogramų, galite
pasirinkti laiką pasirinktai
opcijai. Jei pasirenkate kas
7 dienas, galite pasirinkti
savaitės dieną).

Print Document
(spausdinti
dokumentą)

— — Spausdina įeinančias
faksogramas, saugomas
atmintyje.

Remote Access
(nuotolinė prieiga)

— --- Nustato savo kodą
nuotoliniam susigrąžinimui.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

C
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Fax (faksas)
(tęsinys)

Remaining Jobs
(likę darbai)

— — Patikrina, kurie darbai yra
atminties kortelėje ir atšaukia
pasirinktus darbus.

Miscellaneous
(įvairus)

BT Call Sign
(BT skambinimo ženklas)
(tik JK)

On
Off*

Naudoja su BT
skambinimo ženklu.

Caller ID
(skambintojo ID)
(tik JK ir Airija)

On*

Off
Rodo arba spausdina
paskutinių 30
skambinusiųjų sąrašą,
išsaugotą atmintyje.

35

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Network
(tinklas)

Wired LAN
(laidinis
LAN)

TCP/IP BOOT Method
(Pradinės
paleisties
metodas)

Auto*

(automatinis)

Static
(nekintantis)

RARP

BOOTP
DHCP

Pasirenkite
pradinės
paleisties
metodą,
kuris
geriausiai
atitinka Jūsų
poreikius.

IP Address
(IP adresas)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

Įveskite IP
adresą.

Subnet Mask
(potinklio
kaukė)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

Įveskite
potinklio
kaukę.

Gateway
(Tinklų
sąsaja)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

Įveskite
tinklų
sąsajos
adresą.

Node Name
(mazgo vardas)

BRNXXXXXXXXXXXX Įveskite
mazgo vardą.

WINS Config
(WINS
konfigūravimas)

Auto*
(automatinis)

Static
(nekintantis)

Pasirenkite WINS
konfigūracijos
režimą.

WINS Server
(WINS
serveris)

(Primary)
(pirminis)
000.000.000.000
(Secondary)
(antrinis)
000.000.000.000

Nurodo
pirminio arba
antrinio WINS
serverio IP
adresą.

DNS Server
(DNS
serveris)

(Primary)
(pirminis)
000.000.000.000
(Secondary)
(antrinis)
000.000.000.000

Nurodo
pirminio arba
antrinio DNS
serverio IP
adresą.

APIPA On*

Off
Automatiškai
paskiria IP
adresą iš
vietinių adresų
diapazono.

Tinklo naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

Tinklo meniu

C
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1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Network
(Tinklas)
(Tęsinys)

Wired LAN
(laidinis
LAN)
(Tęsinys)

TCP/IP
(Tęsinys)

IPv6 On
Off*

Įjungia arba išjungia
IPv6 protokolą. Jei
norite naudoti IPv6
protokolą,
apsilankykite
http://solutions.
brother.com/

Ethernet
(eternetas)

— Auto*

100B-FD
100B-HD
10B-FD
10B-HD

Pasirenka
Ethernet
ryšio režimą.

MAC Address
(MAC adresas)

— — Galite matyti
savo prietaiso
MAC adresą.

WLAN TCP/IP BOOT Method
(pradinės
paleisties
metodas)

Auto*

(automatinis)

Static
(nekintantis)

RARP

BOOTP

Pasirenka
pradinės
paleisties
metodą,
geriausiai
atitinkantį jūsų
poreikius.

IP Address
(IP adresas)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

Įveskite IP
adresą.

Subnet Mask
(potinklio
kaukė)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

Įveskite potinklio
kaukę.

Gateway
(Tinklų
sąsaja)

[000-255].

[000-255].

[000-255].

[000-255]

Įveskite tinklų
sąsajos adresą.

Node Name
(mazgo vardas)

BRWXXXXXXXXXXXX Įveskite mazgo
vardą.

WINS Config
(WINS
konfigūravimas)

Auto*
(automatinis)

Static
(nekintantis)

Pasirenkite WINS
konfigūracijo
s režimą.

Tinklo naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Network
(Tinklas)
(tęsinys)

WLAN
(tęsinys)

TCP/IP
(tęsinys)

WINS Server
(WINS
serveris)

(Primary)
(pirminis)
000.000.000.000
(Secondary)
(antrinis)
000.000.000.000

Nurodo pirminio
arba antrinio
WINS serverio IP
adresą.

DNS Server
(DNS
serveris)

(Primary)
(pirminis)
000.000.000.000
(Secondary)
(antrinis)
000.000.000.000

Nurodo pirminio
arba antrinio
DNS serverio IP
adresą.

APIPA On*

Off
Automatiškai
paskiria IP adresą
iš vietinių adresų
diapazono.

IPv6 On
Off*

Įjungia arba
išjungia IPv6
protokolą. Jei
norite naudoti IPv6
protokolą,
apsilankykite
http://solutions.
brother.com/

Setup Wizard
(Sąrankos
vedlys)

— — Galite rankiniu
būdu
sukonfigūruoti
savo spausdintuvo
serverį belaidžiam
tinklui.

WPS/AOSS — — Galite lengvai
konfigūruoti
belaidžio tinklo
nustatymus,
naudodami vieno
mygtuko
paspaudimo
metodą.

WPS w/PIN
Code
(WPS w/PIN
kodas)

— — Galite lengvai
konfigūruoti
belaidžio tinklo
nustatymus,
naudodami WPS
su PIN kodu.

Tinklo naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

C
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1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Network
(Tinklas)
(tęsinys)

WLAN
(tęsinys)

WLAN Status
(WLAN
būsena)

Status
(Būsena)

— Galite matyti
belaidžio tinklo
būseną.

Signal
(Signalas)

— Galite matyti
esamo belaidžio
tinklo signalo
stiprumą.

SSID — Galite matyti esamą
SSID.

Comm. Mode
(Ryšio
režimas)

— Galite matyti
esamą ryšio
režimą.

MAC Address
(MAC
adresas)

— — Galite matyti savo
prietaiso MAC
adresą.

Email/IFax
(Galima
parsisiuntus
IFAX)

Email Address
(el. pašto
adresas)

— — Įveskite pašto
adresą. (Iki
60 ženklų)

Setup Server
(nustatyti
serverį)

SMTP Server
(SMTP
serveris)

Name (vardas)
(Iki 30
ženklų)
IP Address
(IP adresas)
[000-255].
[000-255].
[000-255].
[000-255]

Įveskite SMTP
serverio adresą.

SMTP Port
(SMTP prievadas)

[00001-65535] Įveskite SMTP
prievado nr.

Leidimas
SMTP

None*

SMTP-AUTH
POP bef.SMTP

Pasirinkite
saugumo metodą
el. pašto
pranešimui.

POP3 Server
(POP3
serveris)

Name (vardas)
(Iki 30
ženklų)
IP Address
(IP adresas)
[000-255].
[000-255].
[000-255].
[000-255]

Įveskite POP3
serverio adrasą.

POP3 Port
(POP3 prievadas)

[00001-65535] Įveskite POP3
prievado nr.

Tinklo naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Network
(tinklas)
(tęsinys)

Email/IFax
(Galima
parsisiuntus
IFAX)

(tęsinys)

Setup Server
(nustatyti
serverį)
(tęsinys)

Mailbox Name
(pašto
dėžutės
pavadinimas)

— Įveskite pašto
dėžutės
pavadinimą. (Iki
60 ženklų)

Mailbox Pwd
(pašto
dėžutės
slaptažodis)

— Įveskite slaptažodį
prisijungimui prie
POP3 serverio.
(Iki
32 ženklų)

APOP On
Off*

Įjungia arba
išjungia APOP.

Setup Mail
RX
(nustatyti
paštą)

Auto Polling
(automatinės
užklausos)

On*

Off
Automatiškai
tikrina POP3
serverį dėl naujų
pranešimų.

Poll
Frequency
(užklausų
dažnumas)
(Galima, kai
įjungta
automatinių
užklausų
funkcija)

1Min
3Mins
5Mins
10Mins*

30Mins
60Mins

Nustatykite laiko
intervalus naujų
pranešimų
tikrinimui POP3
serveryje.

Header
(antraštė)

All (visi)
Subject+From
+To
(tema+nuo+kam)

None* (niekas)

Pasirinkite
spausdinamo
pašto antraštės
turinį.

Del Error
Mail (ištrinti
klaidingą
paštą)

On*

Off
Automatiškai ištrina
klaidingus
pranešimus

Notification
(perspėjimas)

On
MDN
Off*

Priima
perspėjimo
pranešimus

Setup Mail
TX
(nustatyti
paštą)

Sender
(siuntėjas)
Subject
(tema)

— Rodo temą,
pridėtą prie
interneto fakso
duomenų.

Size Limit
(dydžio
limitas)

On
Off*

Riboja pašto
dokumentų dydį.

Notification
(perspėjimas)

On
Off*

Siunčia
perspėjimo
pranešimus.

Tinklo naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

C
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1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Network
(tinklas)
(tęsinys)

Email/IFax
(Galima
parsisiuntus
IFAX)

(tęsinys)

Setup Relay
(nustatyti
perdavimą)

Relay
Broadcast
(perdavimo
transliavimas)

On
Off*

Perduoda
dokumentą kitam
faksui internetu.

Relay Domain
(perdavimo domenas)

— Registruoja domeno
pavadinimą

Relay Report
(perdavimo
ataskaita)

On
Off*

Spausdina perdavimo
transliavimo ataskaitą.

Time Zone
(laiko
juosta)

— UTCXXX:XX — Nustato laiko
zoną.

Network I/F
(Tinklas
I/F)

— Wired LAN*
(laidinis LAN)
WLAN

— Galite pasirinkti
tinklo jungties
tipą.

Network Reset
(tinklo
atkūrimas)

— — — Atkuria visus
gamyklos tinklo
nustatymus.

Tinklo naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Print Reports
(spausdinti
ataskaitas)

XMIT Verify — — Atspausdina šiuos
sąrašus ir ataskaitas.Quick Dial

(greitas rinkimas)
— Alphabetical

Order (abėcėlės
tvarka)
Numerical Order
(pagal numerius)

Fax Journal
(fakso žurnalas)

— —

User Settings
(naudotojo nustatymai)

— —

Network Config
(tinklo konfigūravimas)

— —

WLAN Report
(WLAN ataskaita)

— —

Caller ID hist. — —

Machine Info.
(Prietaiso info)

Serial No.
(serijos nr.)

— — Leidžia jums patikrinti
prietaiso serijos numerį.

89

Initial Setup
(Pradinė
sąranka)

Receive Mode
(priėmimo
režimas)

— Fax Only*
(tik faks.)
Fax/Tel
(faks./tel.)
External TAD
(išorinis
autoatsakiklis)
Manual
(rankinis)

Pasirinkite priėmimo
režimą, geriausiai
atitinkantį jūsų poreikius.

30

Date&Time
(data ir laikas)

— — Ekrane nustato datą ir
laiką, taip pat ir jūsų
siunčiamų faksogramų
antraštėse.

Station ID
(stoties ID)

— Fax:
Name:

Įveskite savo vardą ir
fakso numerį, kad būtų
ant kiekvieno puslapio.

Tone/Pulse
(tonas / pulsas)

— Tone* (tonas)

Pulse (pulsas)
Pasirinkite skambinimo
režimą.

Dial Tone
(skambinimo
tonas)

— Detection
No Detection*

Įjungia arba išjungia
skambinimo tono aptikimą.

88

Phone Line Set
(telefono linijos
nustatymas)

— Normal*

PBX
ISDN

Pasirinkite telefono
linijos tipą.

36

Compatibility
(suderinamumas)

— High* (aukštas)

Normal(įprastas)
Basic(VoIP)
(pagrindinis)

Sureguliuoja
maršrutizatoriaus greitį,
norint padėti išspręsti
perdavimo problemas.

88

Pažengusio naudotojo vadovas

Greitos parengties vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

Meniu (tęsinys)

C
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Initial Setup
(Pradinė
sąranka)
(tęsinys)

Reset
(atkurti)

Network
(tinklas)

— Atkuria spausdinimo
serveryje gamyklinius
parametrus: slaptažodį ir
IP adresą.

89

Speed Dial&Fax
(greitas
rinkimas ir
faksas)

— Ištrina visus išsaugotus
greito rinkimo numerous
ir faksogramas, atkuria
stoties ID, greito rinkimo
sąrašą, perdavimo
patvirtinimo ataskaitą ir
fakso žurnalą.

All Settings
(visi
nustatymai)

— Atkuria visus prietaiso
gamyklinius nustatymus

Pažengusio naudotojo vadovas

Greitos parengties vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

104



1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

History
(istorija)

Outgoing
(išeinantis)

Send a fax
(siųsti
faksogramą)

— Galite pasirinkti numerį iš
išeinančių skambučių
istorijos ir juo siųsti
faksogramą, pridėti prie
greito rinkimo arba ištrinti.

44

More (daugiau) Add Speed
Dial (pridėti
greitą rinkimą)

Delete
(ištrinti)

Incoming
(įeinantis)

Send a fax
(siųsti
faksogramą)

— Galite pasirinkti numerį iš
skambinusiųjų istorijos ir
juo siųsti faksogramą,
pridėti prie greito rinkimo
arba ištrinti.

44

More (daugiau) Add Speed
Dial (pridėti
greitą rinkimą)

Delete
(ištrinti)

SpeedDial
(greitas
rinkimas)

— Send a fax
(siųsti
faksogramą)

— Galite skambinti
paspaudę tik kelis
mygtukus (ir Start).

43

More (daugiau) Set Speed Dial
(nustatyti
greitą rinkimą)

Išsaugo greito rinkimo
numerius, kad galėtumėte
skambinti paspaudę tik
kelis mygtukus ant
liečiamo ekrano (ir Start).

45

Setup Groups
(nustatyti
grupes)

Galite nustatyti grupės
numerous
transliavimui.

Change
(keisti)

Galite keisti greito rinkimo
numerius.

46

Delete
(ištrinti)

Galite ištrinti greito rinkimo
numerius.

Mono Start
(nespalvotas)

— — — Leidžia siųsti nespalvotą
faksogramą.

26

Colour Start
(spalvotas)

— — — Leidžia siųsti spalvotą
faksogramą.

Options
(opcijos)

Fax Resolution
(faksogramos
raiška)

— Standard*

Fine
S.Fine
Photo

Nustato siunčiamų
faksogramų raišką.

Contrast
(kontrastas)

— Auto*

Light (šviesus)

Dark (tamsus)

Pakeičia siunčiamų
faksogramų kontrastą.

Broadcasting
(transliavimas)

Add number
from SpeedDial
(pridėti nr. iš
greito rinkimo)

— Faksogramas galite siųsti
daugiau nei vienu numeriu.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

FAKSAS ( )

C
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Options
(opcijos)
(tęsinys)

Delayed Fax
(atidėta
faksograma)

— On (įjungta)

Off* (išjungta)

Nustato laiką, kada bus
išsiųstos atidėtos
faksogramos.

Batch TX
(paketas)

— On
Off*

Sujungia atidėtas
faksogramas su tuo pačiu
fakso numeriu tuo pačiu
perdavimo metu.

Real Time TX
(realus laikas)

— On
Off*

Galite siųsti faksogramą,
nenaudodami atminties.

Polled TX
(perduotas)

— Standard
(standartinis)
Secure
(Saugus)
Off*

Nustato prietaise esantį
dokumentą, kurį gaus
kitas fakso aparatas.

Polling RX
(užklausų
siuntimas)

— Standard
(standartinis)
Secure(Saugus)
Timer

(laikmatis)
Off*

Nustato prietaisą siųsti
užklausas kitam fakso
aparatui.

Overseas Mode
(užsienio
režimas)

— On
Off*

Jei turite problemų siųsdami
faksogramas į užsienį, įjunkite
šią funkciją.

Glass ScanSize
(stiklo nuskaitymo
dydis)

— Letter
(laiškinis)

A4*

Nustato stiklo
nuskaitymo dydį
faksogramoms.

28

History
(istorija)

Outgoing
(išeinantys)

Send a fax
(siųsti
faksogramą)

Galite pasirinkti numerį iš
išeinančių skambučių
istorijos ir juo siųsti
faksogramą, pridėti prie
greito rinkimo arba ištrinti.

44

More (daugiau)
Pridėti greitą
rinkimą/ištrinti

Incoming
(įeinantys)

Send a fax
(siųsti
faksogramą)

Galite pasirinkti numerį iš
skambinusiųjų istorijos ir
juo siųsti faksogramą,
pridėti prie greito rinkimo
arba ištrinti.

44

More (daugiau)
Pridėti greitą

rinkimą/ištrinti

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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Meniu ir funkcijos

1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Options
(opcijos)
(tęsinys)

Speed Dial
(greitasis
rinkimas)

Send a fax
(siųsti
faksogramą)

— Galite skambinti
paspaudę tik kelis
mygtukus (ir Start).

43

More
(daugiau)

Set Speed Dial
(nustatyti greit1jį
rinkimą)

Išsaugo greito rinkimo
numerous, kad galėtumėte
skambinti paspaudę tik
kelis mygtukus ant
liečiamo ekrano (ir Start).

45

Setup Groups
(sąrankos grupės)

Galite nustatyti grupės
numerius transliavimui.

Change (keisti) Galite keisti greito rinkimo
numerius.

46

Delete
(ištrinti)

Galite ištrinti greito rinkimo
numerius.

Set New Default
(nustatyti naują
numatytąjį)

— Fax Resolution
(faksogramos raiška)
Contrast
(kontrastas)
Real Time TX
(realus laikas)
Glass ScanSize
(stiklo nuskaitymo
dydis)

Galite išsaugoti fakso
nustatymus.

Factory Reset
(gamyklos
nustatymų
atkūrimas)

— — Galite atkurti visus
gamyklos
nustatymus.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

C
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SKENAVIMAS ( )

108

1 lygis 1 opcija 2 opcija 3 opcija Aprašymas Puslapis

Scan to File
(skenuoti į failą)

— — — Galite skenuoti spalv.
arba nespalv.
dokumentus į savo
kompiuterį.

Scan to Media
(skenuoti į
laikmeną)
(kai įdėta
atminties kortelė
arba USB
atmintinė)

Start
(pradžia)

— — Leidžia skenuoti tiesiai į
atminties kortelę arba USB
atmintinę.

53

Options
(opcijos)

Quality
(kokybė)

Spalv. 100 dpi
Spalv. 200 dpi*
Spalv. 300 dpi
Spalv. 600 dpi
Nespalv. 100 dpi
Nespalv. 200 dpi
Nespalv.300 dpi

Galite pasirinkti
skenavimo raišką ir failo
formatą savo
dokumentui.

53

File Type
(failo tipas) (Jei renkatės spalvotą

opciją kokybės
nustatymuose)

PDF*

JPEG
(Jei renkatės
nespalvotą opciją
kokybės
nustatymuose)

TIFF
PDF*

File Name
(failo
pavadinimas)

— Galite pervadinti failą.

Set New Default
(nustatyti naują
numatytąjį)

Quality
(kokybė)

File Type
(failo tipas)

Galite išsaugoti
skenavimo nustatymus,
kaip numatytuosius.

Factory Reset
(gamyklos
nustatymų
atkūrimas)

— Galite atkurti visus
gamyklos nustatymus.

Scan to Network
(skenuoti į tinklą)

(Profilio
pavadinimas)

— — Galite siųsti
nuskenuotus duomenis į
CIFS serverį savo
vietiniame tinkle arba
internete.

Programinės įrangos naudotojo vadovas

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.



1 lygis 1 opcija 2 opcija 3 opcija Aprašymas Puslapis

Scan to FTP
(skenuoti į FTP)

(Profilio
pavadinimas)

— — Skenuotus duomenis
galite siųsti per FTP.

Scan to email
(skenuoti į el.
paštą)

PC — — Galite skenuoti spalv.
arba nespalv.
dokumentus į savo el.
pašto programą.

E-mail Server
(el. pašto
serveris)
(galima
atsisiuntus
IFAX)

Manual
Speed Dial
(rankinis
greitasis
rinkimas)

— Galite skenuoti spalv.
arba nespalv.
dokumentus į savo el.
pašto serverį.

Rankinis: El. paštą
galite įvesti naudodami
mygtukus ant LCD
ekrano.
Greitasis
rinkimas: Galite
ieškoti el. pašto
adreso, išsaugoto
prietaise.

Quality
(kokybė)

(Opcijos)

Spalv. 100 dpi
Spalv. 200 dpi*
Spalv. 300 dpi
Spalv. 600 dpi
Nespalv. 100 dpi
Nespalv. 200 dpi
Nespalv.300 dpi

Pasirenka failo formatą,
kad būtų galima siųsti
skenuotus duomenis per
el. pašto serverį.

File Type
(failo tipas)

(opcijos)

(Jei renkatės spalvotą
opciją kokybės
nustatymuose)

PDF*
JPEG

(Jei renkatės
nespalvotą opciją
kokybės
nustatymuose)

TIFF
PDF*

Programinės įrangos naudotojo vadovas

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

C
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1 lygis 1 opcija 2 opcija 3 opcija Aprašymas Puslapis

Scan to email
(skenuoti į el.
paštą)
(tęsinys)

E-mail Server
(el. pašto
serveris)
(galima
atsisiuntus IFAX)

(tęsinys)

Manual
Speed
Dial
(rankinis
greitasis
rinkimas)

(tęsinys)

Set New Default
(Options)
(nustatyti naują
numatytąjį) (opcijos)
Quality
(kokybė)
File Type
(failo tipas)

Galite išsaugoti
skenavimo nustatymus.

Factory Reset
(gamyklos
nustatymų
atkūrimas)

Galite atkurti visus
gamyklos
nustatymus.

Scan to OCR
(skenuoti į OCR)
(Galima
Macintosh
vartotojams,
atsisiuntus
Presto!
PageManager.
Prieiga prie
Brother pagalbos
(Macintosh)
 3 psl)

— — — Savo tekstinį dokumentą
galite sukonvertuoti į
redaguojamą tekstinį
failą.

Scan to Image
(skenuoti į
atvaizdą)

— — — Galite nuskenuoti
paveikslėlį į savo
grafikos programą.

Web Service
(tinklo paslaugos)
(Atsiranda įdiegus
tinklo paslaugų
skaitytuvą, kuris
rodomas
kompiuterio
naršyklėje
Windows®

Explorer.)

Scan (skenuoti) — — Galite skenuoti
duomenis, naudodami
tinklo paslaugų
protokolą.

Scan for E-mail
(skenuoti el. paštui)

— —

Scan for OCR
(skenuoti OCR)

— —

Scan for Fax
(skenuoti
faksogramos
siuntimui)

— —

Scan for Print
(skenuoti
spausdinimui)

— —

Programinės įrangos naudotojo vadovas

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Mono Start
(nespalvotas)

— — — Leidžia padaryti
nespalvotą kopiją.

47

Colour Start
(spalvotas)

— — — Leidžia padaryti
spalvotą kopiją.

Options
(opcijos)

Quality
(kokybė)

— Fast
Normal*

Best

Pasirinkite raišką kitai
kopijai.

Paper Type
(popieriaus
tipas)

— Plain Paper*
(paprastas)
Inkjet Paper
(rašalinis)
Brother BP71
Brother BP61
Other Glossy
(kitas blizgus)
Transparency
(skaidrės)

Pasirinkite popieriaus tipą,
atitinkantį popieriaus dėkle
esantį popierių.

48

Paper Size
(popieriaus
dydis)

— A4*
A5
A3
10x15cm
Letter
(laiškinis)
Legal
(kanceliarinis)
Ledger
(raštinis)

Choose the paper size
that matches the paper in
the tray.

48

Enlarge/Reduce
(padidinti/
sumažinti)

100%* — —

Enlarge
(padidinti)

198% 10x15cmiA4
186% 10x15cmiLTR
141% A4iA3, A5iA4

Galite pasirinkti padidinimo
santykį kitai kopijai.

Reduce
(sumažinti)

97% LTR>A4
93% A4>LTR
83% LGL>A4
69% A4>A5
47% A4>10x15cm

Galite pasirinkti
sumažinimo santykį kitai
kopijai.

Fit to Page
(tilpti
puslapyje)

— Prietaisas automatiškai
pakoreguos dydį pagal jūsų
naudojamo popieriaus dydį

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

KOPIJAVIMAS ( )

C
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Options
(opcijos)
(tęsinys)

Enlarge/Reduce
(padidinti/sumažinti)

(tęsinys)

Nestandartinis
(25-400%)

— Galite pasirinkti
padidinimo/sumažini
mo santykį savo
dokumentui.

Density
(tankumas)

—

-2

-1

0

+1

+2

Pakoreguoja
kopijų tankumą.

Stack/Sort
(krūva/rūšiavimas)

— Stack* (Krūva)

Sort (rūšiavimas)

Galite pasirinkti, ar
norite rūšiuoti,
spausdindami keletą
kopijų.

Page Layout
(puslapio
maketas)

— Off(1in1)*
2in1(P)
2in1(L)
2in1(ID)
4in1(P)
4in1(L)

Poster (2x1)
atvirukas
Poster (2x2)
atvirukas
Poster (3x3)
atvirukas

Viename lape galite
atspausdinti keletą
kopijų arba daryti
atvirukų kopijas.

Duplex Copy
(dvipusis
kopijavimas)

Off* — Galite pasirinkti
dvipusio
spausdinimo
nustatymus.

Portrait
LongEdgeFlip

—

Landscape
LongEdgeFlip

—

Portrait
ShortEdgeFlip

—

Landscape
ShortEdgeFlip

—

Advanced
(sudėtingesni)

Normal*

Duplex1
(dvipusis)
Duplex2

Advanced
Settings
(sudėtingesni
nustatymai)

— Off*
Ink Save Mode

(rašalo taupymo režimas)
Thin Paper Copy

(plono popieriaus kopija)
Book Copy
(knygos kopija)

Galite pasirinkti
įvairius kopijavimo
nustatymus: plono
popieriaus
kopija ir knygos
kopija.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.



C

Meniu ir funkcijos

1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Options
(opcijos)
(tęsinys)

Set New Default
(nustatyti naują
numatytąjį)

— Quality
(kokybė)
Enlarge/Reduce

(padidinti/sumažinti)
Density
(tankumas)
Page Layout
(puslapio modelis)
Ink Save Mode
(rašalo taupymo
režimas)
Thin Paper Copy
(plono popieriaus
kopija)
Duplex Copy
(dvipusė kopija)

Galite išsaugoti
kopijavimo nustatymus.

Factory Reset
(gamyklos
nustatymų
atkūrimas)

— — Galite atkurti visus
gamyklos nustatymus.

Pažengusio naudotojo vadovas.

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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NUOTRAUKOS ( )

1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

View Photos
(žr.
nuotraukas)

OK Start — Galite spausdinti
pasirinktas nuotraukas.

52

Options
(opcijos)

Daugiau
informacijos rasite
kitoje lentelėje
(opcijos)

Galite suderinti
nuotraukas su
opcijomis.

Print All
(spausdinti
visas)

Start — — Galite spausdinti visas
nuotraukas, esančias
atminties kortelėje arba
atmintinėje.

Options
(opcijos)

— Daugiau
informacijos rasite
kitoje lentelėje
(opcijos)

Galite suderinti
nuotraukas su
opcijomis.

Index Print
(kartotekinis
spausdinimas)

Index Sheet
(kartotekinis
lapas)

6 IMGs/Eilutė
5 IMGs/Eilutė

Daugiau
informacijos:
Opcijos
(kartotekiniam
lapui) uu 117 psl.

Galite spausdinti
miniatiūrų puslapį.

Print Photos
(spausdinti
nuotraukas)

Start — Galite spausdinti
atskirą atvaizdą.

Options
(opcijos)

Daugiau
informacijos rasite
kitoje lentelėje
(opcijos)

Galite suderinti
nuotraukas su
opcijomis.

Pažengusio naudotojo vadovas.

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 opcija 2 opcija 3 opcija 4 opcija Aprašymas Puslapis

Print Quality
(spausdinimo
kokybė)

(Negalima
DPOF spausdinimui.)

Normal (įprasta)

Photo*
(foto)

— — Pasirinkite spausdinimo
kokybę.

Paper Type
(popieriaus
tipas)

Plain Paper
(paprastas)
Inkjet Paper
(rašalinis)
Brother BP71
Brother BP61
Other Glossy*
(kitas blizgus)

— — Pasirinkite popieriaus tipą.

Paper Size
(popieriaus
dydis)

10x15cm*
13x18cm
A4
A3
Letter

(laiškinis)
Ledger
(raštinis)

(kai pasirinktas A4
arba laiškinis)

8x10cm
9x13cm

10x15cm
13x18cm
15x20cm
Max. Size* (maks.
dydis)

— Pasirinkite popieriaus ir
spausdinimo dydį.

Brightness
(Ryškumas)

-2

-1

0

+1

+2

— — Sureguliuokite ryškumą.

Contrast
(Kontrastas) -2

-1

0

+1

+2

— — Sureguliuokite kontrastą.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Meniu ir funkcijos

Opcijos (nuotraukoms)

C
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1 opcija 2 opcija 3 opcija 4 opcija Aprašymas Puslapis

Color Enhance
(spalvos
sustiprinimas)

On (įjungta)
Off* (išjungta)

White Balance
(baltos spalvos
balansas) -2

-1

0

+1

+2

Pakoreguoja baltą
atspalvį.

Sharpness
(aštrumas)

-2

-1

0

+1

+2

Sustiprina atvaizdo
detales.

Color Density
(spalvos
tankumas) -2

-1

0

+1

+2

Pakoreguoja bendrą
spalvų kiekį atvaizde.

Cropping
(apkarpymas)

On*

Off
— — Apkarpo atvaizdą aplink

paraštes, kad jis atitiktų
popieriaus dydį arba
spausdinimo dydį.  Išjunkite
šią funkciją, jei norite
aopsisaugoti nuo nelaukto
apkarpymo arba kai norite
spausdinti visą atvaizdą.

Borderless
(be paraščių)

On*

Off
— — Padidina spausdinamą

plotą, kad tilptų popieriaus
kraštai.

Date Print
(datos spausdinimas)
(Negalima DPOF
spausdinimui)

On
Off*

— — Spausdina datą ant
jūsų nuotraukos.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.



Meniu ir funkcijos

1 opcija 2 opcija 3 opcija 4 opcija Aprašymas Puslapis

Set New Default
(nustatyti naują
numatytąjį)

Print Quality
(spausdinimo kokybė)
Paper Type

(popieriaus tipas)
Paper Size

(popieriaus dydis)
Brightness Contrast
(ryškumo kontrastas)
Color Enhance

(spalvos sustiprinimas)
Cropping
(apkarpymas)
Borderless
(be paraščių)
Date Print (datos
spausdinimas)

— — Savo spausdinimo
nustatymus galite
nustatyti kaip
numatytuosius.

Factory Reset
(gamyklos
nustatymų
atkūrimas)

— — — Galite atkurti gamyklos
numatytus parametrus.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

Opcijos (kartotekiniam lapui)

1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Paper Type
(popieriaus
tipas)

Plain Paper*
(paprastas popierius)
Inkjet Paper

(rašalinis popierius)
Brother BP71
Brother BP61
Other Glossy
(kitas blizgus)

— — Pasirinkite popieriaus tipą.

Paper Size
(popieriaus
dydis)

Letter (laiškinis)
A4*

— — Pasirinkite popieriaus dydį.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

C
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Greitas rinkimas

Istorija

118

1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

SpeedDial
(greitasis
rinkimas)

Send a fax
(siųsti
faksogramą)

— — Galite skambinti
paspaudę tik kelis
mygtukus (ir Start).

43

More
(daugiau)

Set Speed Dial
(nustatyti greitą
rinkimą)

— Išsaugo greito rinkimo
numerous, kd galėtumėte
surinkti numerį,
paspaudę tik kelis
mygtukus ant liečiamo
ekrano (ir Start).

45

Setup Groups
(nustatyti
grupes)

— Nustato grupės narius
transliavimui.

Change (keisti) — Galite keisti greito rinkimo
numerius.

46

Delete
(ištrinti)

— Galite ištrinti greito
rinkimo numerius.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

History
(istorija)

Outgoing
(išeinantys)

Send a fax
(siųsti faksogramą)

— Galite pasirinkti nr. iš
išeinančių skambučių
istorijos, siųsti juo
faksogramą, pridėti prie
greitojo rinkimo arba
ištrinti

44

More (daugiau) Add Speed
Dial (pridėti
greitą rinkimą)

Delete
(ištrinti)

Incoming
(įeinantys)

Send a fax — Galite pasirinkti nr. iš
skambinusiųjų ID
skambučių istorijos, siųsti
juo faksogramą, pridėti
prie greitojo rinkimo arba
ištrinti

44

More Add Speed
Dial
Delete

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.



Meniu ir funkcijos

Rašalas( )

C

119

1 lygis 2 lygis 3 lygis Opcijos Aprašymas Puslapis

Ink (Rašalas) Test Print
(Bandomasis
spausdinimas

— Print Quality
(spausdinimo kokybė)
Alignment
(lygiavimas)

Leidžia patikrinti
spausdinimo kokybę ar
lygiavimą

61

Cleaning
(Valymas)

— Black (juodas)
Color(spalvotas)
All (visi)

Leidžia valyti
spausdinimo galvutę

61

Ink Volume
(Rašalo tūris)

— — Leidžia patikrinti
galimą rašalo tūrį.

Pažengusio naudotojo vadovas

Gamyklos nustatymai yra pažymėti paryškintu šriftu su žvaigždute.



Teksto įvedimas
Kai jūs nustatote tam tikrus meniu pasirinkimus, jums gali tekti į prietaisą įvesti tekstą.

Spauskite , kad pasirinktumėte raides, skaičius ir specialius simbolius. Pakartotinai spausdami

tinkamą mygtuką, galite išsirinkti simbolį.

Tarpų iterpimas

Norėdami įterpti tarpą, spauskite       , kad pasirinktumėte specialiuosius simbolius, tada spauskite tarpo

mygtuką arba . Arba jūs galite paspausti du kartus, kad perkeltumėte žymeklį.

Pastaba
Galimi simboliai gali skirtis, priklausomai nuo jūsų šalies.

Taisymai

Jei įvedėte netinkamą simbolį ir norite jį pakeisti, spauskite , kad perkeltumėte žymeklį po
neteisingu simboliu. Spauskite . Įveskite teisingą simbolį. Taip pat galite įterpti ir raides,
perkeldami žymeklį ir įvesdami simbolį.

Jei ekrane nematote mygtuko, spauskite pakartotinai, kol ištrinsite neteisingą simbolį.
Įveskite teisingus simbolius.

Raidžių kartojimas

Jei norite įvesti simbolį, kuris yra ant to paties mygtuko, kaip ir raidė prieš jį, spauskite , kad
perkeltumėte žymeklį į dešinę, prieš pakartotinai paspausdami tą patį mygtuką.
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D Specifikacijos

Bendroji informacija

Pastaba
Šiame skyriuje pateikiama prietaiso specifikacijų santrauka. Daugiau informacijo apie
papildomas specifikacijas rasite: http://www.brother.com/ .

Spausdintuvo tipas Rašalinis
Spausdinimo galvutė Nespalvotas:

Spalvotas:
Atmintis 64 MB

Pjezo su 210 purkštukų  1

Pjezo su 210 purkštukų  3

LCD (Skystųjų
kristalų ekranas)

Liečiamas ekranas 1.9 col. (49.0 mm) STN spalvotas LCD

Maitinimo šaltinis AC 220 - 240V 50/60Hz

Elektros sąnaudos 1 Kopijavimo režimas: ~ 27 W 2

Pasirengimo režimas: ~ 6.5 W
Budėjimo režimas: ~ 2.5 W
Išjungtas: ~ 0.2 W

1 Matuota, kai prietaisas sujungtas USB sąsaja.
2 Naudojant ADT, vienpusį spausdinimą, kai raiška: standartinė / dokumentas: ISO/IEC 24712 spausdintas modelis.
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Matmenys

286 mm 260 mm

514 mm

554 mm

461 mm

580 mm

Svoris 13.6 kg

Triukšmas Veikiantis: LPAm = 50 dB arba mažiau 1

Triukšmas pagal ISO9296 Kopijavimas: LWAd = 6.38 B(A) 2 (nespalvotas)
LWAd = 6.14 B(A) (spalvotas)

Pasirengęs: LWAd = 3.05 B(A) (nespalvotas/spalvotas)
Temperatūra Veikiantis:

Geriausia
spausdinimo kokybė:

Drėgmė Veikiantis:

Geriausia
spausdinimo kokybė:

10 - 35 C

20 - 33 C

20 - 80% (be kondensacijos)

20 - 80% (be kondensacijos)
ADT (automatinis
dokumentų tiekiklis)

Iki 35 puslapių

Popierius: 90 g/m2 A4 arba laiškinis
Dokumento dydis ADT plotis: 148 mm - 215.9 mm

ADT ilgis: 148 mm - 355.6 mm

Skaitytuvo stiklo plotis: maks. 215.9 mm

Skaitytuvo stiklo ilgis: maks. 297 mm

1 Triukšmas priklauso nuo spausdinimo sąlygų.
2 Biuro įranga su LWAd>6.30 B(A) nėra tinkama naudojimui tose patalpose, kur žmonės dirba protinį darbą. Tokia

įranga turi būti pastatyta atskirose patalpose dėl keliamo triukšmo.
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Specifikacijos

Spausdinimo medžiaga

Popieriaus įvestis Popieriaus dėklas
 Popieriaus tipas:

Paprastas popierius, rašalinis popierius
(padengtas), blizgus popierius 1 ir
skaidrės 1 2

 Popieriaus dydis:

A4, raštinis, A3, kanceliarinis, administracinis, laiškinis, A5,
A6, vokai (komerciniai nr.10, DL, C5, “Monarchiniai”), foto
10  15 cm, foto L 89  127 mm, foto 2L 13  18 cm ir
kartotekos kortelė
127  203 mm 3

Plotis: 89 mm - 297 mm

Ilgis: 127 mm - 431.8 mm

Daugiau informacijos: Popieriaus svoris, storis ir tūris 22 psl.

 Didžiausia popieriaus dėklo talpa:

Maždaug 250 vnt. 80 g/m2 storio paprasto popieriaus lapų.
Popieriaus išvestis Iki 50 A4 paprasto popieriaus lapų (atspausdinta puse žemyn į

išvesties popieriaus dėkla) 1

1 Naudodami blizgų popierių arba skaidres, norėdami išvengti sutepimo, iš karto iš popieriaus išvesties dėklo
išimkite atspausdintą lapą.

2 Naudokite tik rašaliniam spausdinimui rekomenduojamas skaidres.
3 Popieriaus tipas ir dydis kiekvienai operacijai 21 psl.
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Faksas

Suderinamumas ITU-T Super Group 3
Maršrutizatoriaus greitis Automatinis grįžimas

33,600 bps
Skenavimo plotis Automatinis dokumentų tiekiklis: 208 mm (A4)

Skaitytuvo stiklas: 204 mm (A4)
Spausdinimo plotis 291 mm (A3)
Pilkos spalvos gradacija Lygiai: 64 (juoda/balta) / 256 (spalvota)
Raiška Standartinė

203  98 dpi (nespalvota)

203  196 dpi (spalvota)

Smulki

203  196 dpi (nespalvota/spalvota)

Labai smulki

203  392 dpi (nespalvota)

Foto

203  196 dpi (nespalvota)
Spartusis rinkimas 100 stočių  2 numeriai
Grupės Iki 6
Transliavimas 200 (200 spartusis rinkimas)
Automatinis perrinkimas 3 kartus kas 5 minuttes
Atminties perdavimas Iki 400 1 psl.

Priėmimas, kai nėra popieriaus Iki 400 1 psl.

1 “Puslapiai” reiškia “ITU-T Test Chart #1” (tipiškas verslo laiškas, standartinė raiška, MMR kodas). Specifikacijos ir
spausdintinė medžiaga gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo.
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Specifikacijos

Kopijavimas

Spalvotas/Nespalvotas Taip/Taip
Kopijos plotis Maks. 210 mm
Keletas kopijų Krūvos/rūšys iki 99 psl.
Padidinti/sumažinti 25% - 400% ( po 1%)
Raiška Spaudiniai iki 1200  1200 dpi
Dvipusis (2 pusių) Taip

 Popieriaus tipas:

Paprastas popierius

 Popieriaus dydis:

A4, raštinis 1, A3 1, kanceliarinis, laiškinis, A5

1 Mažiausiai 22 mm paraštės viršuje ir apačioje
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PhotoCapture Center™

Suderinamos laikmenos 1 Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory
Stick PRO™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick
Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO
Duo™ (256 MB - 32 GB)
Memory Stick Micro™ (M2™) su adapteriu (256 MB - 32 GB)
MultiMedia Card (32 MB - 2 GB)
MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB)
MultiMedia Card mobile su adapteriu (64 MB - 1 GB)
SD Memory Card (16 MB - 2 GB)
miniSD su adapteriu (16 MB - 2 GB)
microSD su adapteriu (16 MB - 2 GB)
SDHC Memory Card (4 GB - 32 GB)
miniSDHC su adapteriu (4 GB - 32 GB)
microSDHC su adapteriu (4 GB - 32 GB)
SDXC Memory Card (48 GB - 64 GB)
USB atminties raktas 2

Raiška Iki 1200  2400 dpi
Failo plėtinys
(Laikmenos formatas) DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (iki ver. 2.1)
(Paveikslėlio formatas) Nuotraukų spausdinimas: JPEG 3

Skenavimas į laikmeną: JPEG, PDF (spalvotas)
TIFF, PDF (nespalvotas)

Failų skaičius Iki 999 failų
(Atminties kortelėje arba USB rakte esantys aplankai irgi
skaičiuojami.

Aplankas Failas turi būti saugomas atminties kortelės arba USB rakto 4
lygio aplanke.

Be paraščių A4, laiškinis, raštinis, A3, foto 10  15 cm,

foto 2L 13  18 cm 4

1 Atminties kortelių, adapterių ir USB atminties raktų tvarkyklių komplekte nėra.
2 USB 2.0 standartinis

USB talpioji atmintis standartiškai iki 32 GB
Suderinamas formatas: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

3 Progresinis JPEG formatas nėra suderinamas.
4 Popieriaus tipas ir dydis kiekvienai operacijai 21 psl.
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Specifikacijos

PictBridge

Suderinamumas Suderintas su “Camera & Imaging Products Association
PictBridge” standartu CIPA DC-001.

Daugiau informacijos rasite: http://www.cipa.jp/pictbridge/ .
Sąsaja USB tiesioginė sąsaja

D
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Skaitytuvas

Spalvotas/Nespalvotas Taip/Taip
TWAIN atitiktis Taip (Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7)

Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x 2

WIA atitiktis Taip (Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7)
ICA atitiktis Taip (Mac OS X 10.6.x)
Spalvos gylis 48 bitų spalvų apdorojimas (įvestis)

24 bitų spalvų apdorojimas (išvestis)
Raiška Iki 19200  19200 dpi (interpoliuota) 3

Iki 2400  2400 dpi (optinė) (skaitytuvo stiklas)

Iki 2400  1200 dpi (optinė) (automatinis dokumentų tiekiklis)
Skenavimo plotis ir ilgis (Skaitytuvo ilgis)

Plotis: Iki 210 mm Ilgis: Iki 291 mm

(automatinis dokumentų tiekiklis)

Plotis: Iki 210 mm

Ilgis: Iki 349.6 mm
Pilkos spalvos gradacija 256 lygiai

1 Windows® XP šiame naudotojo vadove apima Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ir Windows®

XP Professional x64 Edition.
2 Naujausius tvarkyklių atnaujinimus savo naudojamai Mac OS X operacinei sistemai rasite: http://solutions.brother.com/.
3 Didžiausia skenavimo raiška 1200  1200 dpi, naudojant WIA tvarkyklę Windows® XP, Windows Vista® ir Windows® 7

(naudojant Brother skenavimo programą, galima pasirinkti raišką iki 19200  19200 dpi).
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Specifikacijos

Spausdintuvas

Raiška Iki 1200  6000 dpi

Spausdinimo plotis 3 291 mm [297 mm (be paraščių) 1]

Be paraščių 2 A4, laiškinis, raštinis, A3, A6, Foto 10  15 cm,
kartotekos kortelė 127  203 mm,
Foto L 89  127 mm, Foto 2L 13  18 cm

Dvipusis (2 pusių)  Popieriaus tipas:

Paprastas popierius

 Popieriaus dydis:

A4, laiškinis, raštinis 5, A3 5, kanceliarinis, A5, A6,
administracinis

Spausdinimo greitis 4

1 Kai nustatyta spausdinimo funkcija be paraščių.
2 Popieriaus tipas ir dydis kiekvienai operacijai 21 psl.
3 Kai spausdinama ant A3 dydžio popieriaus.
4 Daugiau specifikacijų rasite: http://www.brother.com/.
5 Mažiausios 22 mm viršaus ir apačios paraštės
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Sąsajos

USB 1 2 USB 2.0 sąsajos kabelis, kuris yra ne ilgesnis nei 2 m.

LAN kabelis 3 Ethernet UTP 5 arba didesnė kabelio kategorija.

Belaidis LAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktūra / ”Ad-hoc” režimas)

1 Jūsų prietaisas turi greitaveikos USB 2.0 sąsają. Prietaisas taip pat gali būti sujungtas su kompiuteriu, kuris turi USB
1.1 sąsają.

2 Trečiųjų šalių USB prievadai nėra suderinami.
3 Tinklas (LAN) 133 psl.

Tinklo naudotojo vadovas: Suderinami protokolai ir saugumo funkcijos
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SUDERINAMOS OPERACINĖS SISTEMOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS

Kompiuterio platforma ir
operacinės sistemos
versija

Suderinamos PK
programinės

įrangos funkcijos
PK

sąsaja

Procesoriaus
mažiausias

greitis

Min.
RAM

Rekomend.
RAM

Laisva kietojo disko vieta
Tvarkyklėms Programoms

Windows®

operacinė
sistema

Windows® XP Home 1 4

Windows® XP
Professional 1 4

Spausdinimas,
PK Faks. 3,
skenavimas,
išimamas
diskas 5

USB,
10/100
Base-TX
(Ethernet),
Belaidis
802.11b/g/n

Intel® Pentium® II
arba atitinkamas

128
MB

256 MB 150 MB 1 GB

®

Professional x64
Edition 1 4

®

ar AMD64)
suderinamas
procesorius

256
MB

512 MB 150 MB 1 GB

Windows Vista® 1 4 Intel® Pentium® 4 ar
atitinkamas
64-bitų (Intel® 64 ar
AMD64)
suderinamas proc.

512
MB

1 GB 500 MB 1.3 GB

Windows® 7 1 4 1 GB
(32 bitų)
2 GB
(64 bitų)

1 GB
(32 bitų)

2 GB
(64 bitų)

650 MB 1.3 GB

Windows Server®

2003 (spausdinimas tik
tinkle)

Spausdinimas 10/100
Base-TX
(Ethernet),
Belaidis
802.11b/g/n

Intel® Pentium® III
arba atitinkamas

256
MB

512 MB 50 MB N/A

Windows Server® 2003
x64 Edition
(spausdinimas tik tinkle)

64-bit (Intel® 64 ar
AMD64)
suderinamas procesorius

Windows Server® 2003
R2 (spausdinimas tik
tinkle)

Intel® Pentium® III
or equivalent

Windows Server® 2003
R2 x64 Edition
(spausdinimas tik
tinkle)

64-bitų (Intel® 64 ar
AMD64) suderinamas
procesorius

512
MB

1 GB

Windows Server®

2008 (spausdinimas tik
tinkle)

Intel® Pentium® 4
arba atitinkamas 64-bitų
(Intel® 64 arAMD64)
suderinamas procesorius

2 GB

Windows Server® 2008
R2 spausdinimas tik tinkle)

64-bitų (Intel® 64 ar
AMD64) suderinamas proc.

Macintosh
Operacinė
sistema

Mac OS X
10.4.11, 10.5.x

Spausdinimas,
PK Faks.
siuntimas 3,
skenavimas,
išimamas
diskas 5

USB 2,
10/100
Base-TX
(Ethernet),
Belaidis
802.11b/g/n

PowerPC G4/G5
Intel® procesorius

512
MB

1 GB 80 MB 550 MB

Mac OS X 10.6.x Intel® procesorius 1
GB

2 GB

Sąlygos:

1 Dėl WIA, 1200  1200 raiškos. Brother skaitytuvo programa leidžia padidinti raišką iki 19200 
19200 dpi.
2 Trečiųjų šalių USB prievadai nėra suderinami.
3 PC Fax supports black and white only.
4 PaperPort™12SE suderinamas su Windows® XP Home (SP3 ar naujesniu), XP Professional

(SP3 ar naujesniu), XP Professional x64 Edition (SP2 ar naujesniu), Windows Vista® (SP2 ar

naujesniu) ir Windows® 7.
5 Išimamas diskas yra PhotoCapture Center™ funkcija.

Naujausius tvarkyklių
atnaujinimus rasite:
http://solutions.brother
.com/.
Visi prekiniai ženklai, logotipai ir
produktų pavadinimai yra
atitinkamų kompanijų nuosavybė.

Specifikacijos

Kompiuterio reikalavimai

Windows XP 64-bitų (Intel 64
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Eksploatacinės medžiagos

Rašalas Prietaisas naudoja atskiras juodo, geltono, žalsvai mėlyno ir rausvai
raudono rašalo kasetes, kurios įrengtos atskiri nuo spausdinimo
galvutės.

Rašalo kasetės
tarnavimo trukmė

Sunaudojamų
medžiagų
keitimas

Pirmą kartą įdėjus rašalo kasetes, prietaisas panaudos tam tikrą
rašalo kiekį, kad užpildytų rašalo tiekimo vamzdelius, kad būtų
gaunami aukštos kokybės spaudiniai. Šis procesas vyks tik vieną
kartą. Atlikus šį veiksmą, kartu su prietaisu komplektuojamų
kasečių išeiga bus mažesnė, nei įprastų kasečių (65%). Su visomis
toliau išvardintomis kasetėmis jūs galite spausdinti nurodytą
puslapių skaičių.
<Labai didelės išeigos juodas> LC1280XLBK
< Labai didelės išeigos geltonas> LC1280XLY
<Labai didelės išeigos žalsvai mėlynas > LC1280XLC
<Labai didelės išeigos rausvai raudonas >

LC1280XLM Juoda - Apytiksliai 2,400 psl. 1

Geltona, žalsvai mėlyna ir rausvai raudona - Apytiksliai 1,200 psl. 1

<Didelės išeigos juodas> LC1240BK
<Didelės išeigos geltonas> LC1240Y
<Didelės išeigos žalsvai mėlynas> LC1240C
<High Yield Magenta> LC1240M

Juoda, geltona, žalsvai mėlyna ir rausvai raudona – Apytiksliai -
600 psl. 1

1 Apytikslė rašalo kasetės išeiga yra deklaruojama pagal ISO/IEC 24711.

Daugiau informacijos apie suvartojamų medžiagų keitimą rasite:
http://www.brother.com/pageyield/.

Kas yra Innobella™?
Innobella™ yra originalių eksploatacinių medžiagų asortimentas, kurį
siūlo Brother. Pavadinimas "Innobella™" yra kilęs iš žodžių "inovacija"
ir "Bella" (Italų kalboje reiškia "gražus") ir vaizduoja "inovatyvią"
technologiją, suteikiančią jums “gražius” ir ilgai išliekančius
spausdinimo rezultatus.
Jei norite spausdinti nuotraukas ir gauti aukštą kokybę, Brother
rekomenduoja naudoti Innobella™ blizgų fotopopierių (BP71 serija).
Puikią kokybę lengviau pasieksite, naudodami Innobella™ rašalą ir
popierių.
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Specifikacijos

Tinklas (LAN)

Pastaba
Daugiau informacijos apie tinklo specifikacijas Tinklo naudotojo vadovas

LAN Galite prijungti savo prietaisą prie tinklo spausdinimui tinkle,
skenavimui tinkle, faksogramų siuntimui, faksogramų priėmimui ( tik
Windows® ), nuotoliniam valdymui, prieigai prie nuotraukų iš
access™ 1. Į komplektą taip pat įeina Brother BRAdmin Light 2

tinklo valdymo programinė įranga.
Belaidis tinklas
Saugumas

SSID (32 chr), WEP 64/128 bitai, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Parengties palaikymo AOSS™ Taip
Įrankis WPS Taip

1 Žr. Kompiuterio reikalavimų lentelę 131 psl.
2 Jei jums reikia pažangesnio spausdintuvo valdymo, naudokite naujausią Brother BRAdmin Professional įrankio

versiją, kurią galite parsisiųsti iš http://solutions.brother.com/.

D

133



E Dalykinė rodyklė

A
Apple Macintosh

Žr. programinės įrangos naudotojo vadovą.
Autoatsakiklis .......................................... .. 37
pr i jungimas....................................... ......38
Autoatsakiklis

išorinis ................................................30, 37
prijungimas..........................................37, 38
Priėmimo režimas ................................... 30
išsiunčiamų pranešimų įrašymas  .... ....... 38

Automatinis dokumentų tiekiklis ….......... .. 23
Automatinis

faksogramos priėmimas ................... .....30
Faksogramos aptikimas .................. ....34

B
Belaidis telefonas ........................................41
Belaidis tinklas

Žr. greitos parengties ir tinklo naudotojo
vadovą.

Brother
CreativeCenter .................................... . 3

C
ControlCenter (Valdymo centras)

Žr. programinės įrangos naudotojo vadovą.

D
Daugialinijinės jungtys (PBX) ......................38
Dokumentas įdėjimas ...........................23, 24

Faksas, iš kompiuterio
Žr. programinės įrangos naudotojo vadovą.

Faksas, automatinis gavimas  ................... 30
problemos ........................................83, 84

F/T skambėjimo laikas, nustatymas.....33
Fakso aptikimas .................................34
iš papildomo telefono  ..................39, 41
Skambėjimo uždelsimas, nustatymas.33
telefono linijos trikdžiai / VoI................88
siuntimas  ...........................................26
skaitytuvo stiklo dydžio keitimas  ... ... 28
spalvota faksograma  ..................... .. 28
problemos  ..................................... ... 84
telefono linijos trikdžiai / VoI .............. 88
Transmission Verification Report ...... 29

Faks. / tel. režimas
atsiliepimas papildomais telefonais..39, 41

Nuotolinio aktyvavimo kodas..............39, 41
Nuotolinio deaktyvavimo kodas..........39, 41
Skambėjimo uždelsimas ..........................33

Faksogramų arba fakso žurnalo ataskaitos
persiuntimas ……...........................................71

G
Garsas, nustatymai

garsinis signalas .................................... 10
skambėjimas  ...................................... .. .9
garsiakalbis  ....................................... ... 10

Greitasis rinkimas
keitimas ............................................... .. 46
ištrynimas ............................................ .. 46
nustatymas ........................................... . 45
naudojimas  ......................................... .. 43

Greitas skambinimas
Grupinis skambinimas

E keitimas ............................................46
Greitas rinkimas

Eksploatacinės medžiagos  .......................132 keitimas ............................................46
ištrynimas .........................................46

F nustatymas .......................................45

FAKSAS............................................ ......... ..4 naudojimas  ......................................43
Faksogramos aptikimas ...............................34
Fakso kodai
keitimas ............................... ..................... 41
Nuotolinio aktyvavimo kodas...........34, 39, 41
Nuotolinio deaktyvavimo kodas ............39, 41
naudojimas ..................................................41
134



E

I M
Innobella™ ................................................132 Macintosh

Įprastos telefono funkcijos vienai linijai.....85 Žr. programinės įrangos naudotojo
Išeinantis skambutis vadovą.
Pridėti prie greito rinkimo ........................44 Mėgstamiausi nustatymai ........................7
Ištrinti ......................................................44 keitimas ...............................................8
Siųsti faksogramą ...................................44 ištrynimas ............................................9

K
Klaidų pranešimai ekrane ..........................63

Tik nespalvotas spausdinimas  ........ ... 64
Negalima aptikti  .............................. ... 65
Negalima spausdinti  ....................... ... 65
Dažnos klaidos ............................. ...... 65
Atidarytas gaubtas  .......................... ... 65
Likę duomenys .................................... 65
Dokumento užstrigimas ................... ... 65
Rašalo surinkiklis pilnas ...................... 66
Žemas rašalo lygis ........................... ... 66
Rašalo surinkiklis beveik pilnas  ...... ... 66
Nėra rašalo kasetės ........................ .... 67
Nėra popieriaus ............................... ... 68
Neįrašytas  .....................................43, 68
Fakso atmintis užimta .................. ....... 68
Visa atmintis užimta ........................ .... 69
Popieriaus užstrigimas ........................ 69
Neįmanoma valyti ........................... .... 70
Neįmanoma pradėti. ................... ........ 70
Neįmanoma spausdinti...................... .. 70
Neįmanoma skenuoti ........................ .. 70
Netinkamas popieriaus dydis ............ .. 70

Kopijavimas
popieriaus dydis  ................................. 48
popieriaus tipas ................................. .. 48
skaitytuvo stiklo naudojimas ................ 24

L
LCD (Skystųjų kristalų ekranas) ...........5, 90

Ryškumas  ............................................10
Lizdai

IŠORINIS
Išorinis telefonas  .............................39

iškvietimas  ..........................................9
įrašymas …..........................................8

N
Neskenuojamas plotas ..............................25
Nuotolinis nustatymas

Žr. programinės įrangos vartotojo vadovą.
NUOTRAUKA.............................................4

P
Pagalba

LCD pranešimai ...................................90
Meniu lentelė ....................................... 91

PaperPort™12SE su OCR
Žr. programinės įrangos naudotojo vadovą.
Taip pat žr. Pagalba PaperPort™12SE
programoje.

Papildomas telefonas, naudojimas .....40, 41
Papildomas telefonas, prijungimas ……. . 39
Pakartitinis rinkimas / Pauzė ................. .. 43

Raiška
kopijavimas ........................................125
faksas ................................................ 124
spausdinimas  ................................. ..129
skenavimas  .................................... ..128

Pilkos spalvos gradacija .................124, 128
Popierius .........................................19, 123

tūris ......................................................22
įdėjimas ........................................11, 14
vokų ir atviručių įdėjimas ................. .. 14
spausdinamas plotas ......................... 17
dydis ................................................... 18
dokumento dydis ................................ 23
tipas ...............................................18, 21

Priežiūra, einamoji
rašalo kasečių keitimas  .................... .. 57

Prijungimas
(išorinis autoatsakiklis)…................37, 38
išorinis telefonas  …..............................39

135



Priėmimo režimas
Išorinis autoatsakiklis ........................ .. 30
Tik faksas .......................................... .. 30
Faks. / tel  .......................................... . 30

Programavimas ekrane ........................ ... 90
PhotoCapture Center™ iš PK

Žr. programinės įrangos naudotojo
vadovą.

Memory Stick PRO™ ......................... 49
Memory Stick™ ................................. . 49
MultiMedia Card ................................ . 49
Nuotraukų peržiūra ............................ 52
Spausdinimo nustatymai
Kokybė ................................................ 52
Skenavimas į laikmeną
failo pavadinimo keitimas ............... .... 53
SD Memory Card .............................. . 49
SDHC Memory Card ......................... . 49
SDXC Memory Card ......................... . 49

specifikacijos ................................126
Presto! PageManager

Žr. programinės įrangos naudotojo vadovą.
Taip pat žr. Pagalba Presto! PageManager
programoje.

Prietaiso programavimas .................. .... 90

R
Rankinis

rinkimas ............................................ ..... 43
gavimas ........................................ ......... 30

Režimas, įvedimas
KOPIJAVIMAS.........................................4
Rankinis .............................................. 30

Rašalo kasetės E
rašalo lygio matuoklis ..........................57
keitimas ...............................................57

SKENAVIMAS...............................................4
Skenavimas

Žr. programinės įrangos vartotojo vadovą
Serijinis numeris

Kaip rasti................žr. vidinį priekinį gaubtą
Skambinimas
pauzė ......................................................... 45
Skambintojų ID istorija ............................... 44

rankinis ................................................ .. 43
Išeinantis skambutis .............................. 44
Greitasis rinkimas .................................. 43

Spausdinimas
problemos ......................................... .... 80
popieriau užstrigimas ........................ .... 74
spausdinamas plotas ........................ .... 17
raiška  …...............................................129
specifikacijos  .......................................129

Spausdinimas
Žr. programinės įrangos naudotojo vadovą.

T
Telefono linija

ryšiai .................................................... 38
problemos ............................................ 83
trukdžiai / VoIP ..................................... 88
multi-line (PBX) .................................... 38
tipas ..................................................... 36

Tekstas, įvedimas ...................................120
Telefono komutatoriaus lizdai

IŠORINIS
Išorinis telefonas ….......................39

Tinklas
Spausdinimas

Žr. tinklo naudotojo vadovą.
Skenavimas

Žr. programinės įrangos naudotojo
S vadovą.

Skaidrės .....................................19, 20, 22, 123 Trikdžių šalinimas .............................. 79
Skambėjimo vėlavimas, nustatymas...............33 dokumento užstrigimas .................72
Skambintojo ID ....................................... ... 35 klaidų pranešimai ekrane ............... 63

Skambintojų ID istorija  ......................... 44 jei susiduriate su problemomis
Pridėti prie greito rinkimo ................. ..... 44 kopijavimas ................................ 85
Ištrinti ............................................... ..... 44 dokumento užstrigimas .............. 72
Siųsti faksogramą ............................ ..... 44 duomenų įvedimas ...................... 87

SKENAVIMAS.....................................4 įeinantys skambučiai ....................84

136



Tinklas ….......................................... .86
PhotoCapture Center™ .................. ......86
spausdinimas .........................................80
gautų faksogramų spausdinimas ......... .. 83
faksogramų gavimas ....................... ......84
skenavimas ...........................................85
programinė įranga .................................86
telefono linija arba ryšiai ............ ......... 83
priežiūros pranešimai LCD ekrane .... . 63
popieriaus užstrigimas ....................... .. 74

U
Užstrigimas

dokumentas  .................................... .. 72
popierius  .......................................... . 74

V
Valdymo panelės apžvalga ......................4
Valymas

spausdinimo galvutė ........................ 61
skaitytuvas .......................................60

Vokai ....................................14, 15, 21, 22

W
Windows® E

Žr. programinės įrangos naudotojo vadovą.

W
Windows® E
Žr. programinės įrangos naudotojo vadovą.

137



Aplankykite mūsų internetinę svetainę:
http://www.brother.com/

Šis prietaisas yra patvirtintas naudojimui tik toje šalyje, kurioje jis yra įsigytas. Vietinės Brother įmonės
arba jų atstovai aptarnaus tik toje šalyje įsigytus prietaisus.


