
Spauskite       ar      kol pasirodys

Spauskite       ar      kol pasirodys

Nuimkite įpakavimo medžiagą ir įdėkite būgno elementą ir rašalo kasetę

Nuimkite oranžinę detalę. Atsargiai įstatykite.

Popieriaus įkrovimas

Sureguliuokite popieriaus
kreipiklius.

Neviršykite šios žymės.

Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite prietaisą

Galas

(DCP modeliams)

Priekis

Pasirinkite šalį/kalbą (pradiniai nustatymai)

Po prietaiso įjungimo Jums greičiausiai reikės pasirinkti 
savo šalį arba kalbą (priklausomai nuo prietaiso modelio).
Sekite valdymo skydelio instrukcijas.

Pasirinkite kalbą (jeigu reikia)

Greitosios parengties vadovas      Versija 0

Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite sudedamąsias dalis



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

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

© 2017 Brother Industries , Ltd. Visos teisės saugomos.

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

ir pakartokite          punkto instrukcijas.

Kompiuteriui

Mobiliam įrenginiui

Sekite          punkto diegimo instrukcijas.

Sekite          punkto diegimo instrukcijas.

Norėdami pasirinkti meniu punktą, spauskite

tuomet spauskite      .
Pasirinkite

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

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

SSID (tinklo pavadinimas)

Tinklo raktas (slaptažodis)

SSID: XXXXXX
Slaptažodis: XXXX

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

Paruošimas darbui naudojant bevielį tinklo ryšį

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

Jeigu nepavyksta, sekite        punkto instrukcijas.

Parsisiųsti

Vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis ir patarimais.

Bevielio tinklo ryšys

Laidinis tinklas

USB jungtis

Perkraukite savo bevielio tinklo
maršrutizatorių (jeigu įmanoma)

Atjunkite laidą

Perkraukite savo prietaisą ir
kompiuterį, tuomet grįžkite

prie         punkto.

Pasirinkite prietaisą, kurį jungsite prie savo aparato

Sekite           punkto instrukcijas.

Prijunkite savo kompiuterį
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