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Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia Jūsų Brother prietaiso patogesniam ir greitesniam jo valdymui.



Saugos vadovas
Pirmiausia perskaitykite šį Vadovą. Prieš pradedami
darbą su jūsų prietaisu prašome perskaityti Saugos
Instrukcijas. Šiame Vadove rasite informaciją apie
prekinius ženklus, autorines teises.

Sekite instrukcijas norint sukonfigūruoti jūsų prietaisą,
įdiegti pilną programinės įrangos ir tvarkyklių paketą,
atitinkantį jūsų operacinę sistemą ir prisijungimo būdą,
kurį naudojate.

Sužinokite apie pagrindines prietaiso funkcijas ir jo
techninę priežiūrą. Žiūrėkite trikdžių šalinimo patarimus.

Šiame vadove pateikiama papildanti Rekomendacijų
Vadovo (Žinyno) informaciją.

Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo, fakso
siuntimo/priėmimo ir mobiliųjų įrenginių naudojimo
funkcijos, problemų šalinimai ir kita naudinga
informacija apie prietaiso naudojimą tinkle.

Šiame Vadove pateikta naudinga informacija apie
spausdinimą tiesiai iš jūsų mobilaus įrenginio kuomet
esate prisijungęs prie bevielio tinklo ryšio.

Atspausdintas / Dėžėje

Atspausdintas / Dėžėje

Atspausdintas arba
Brother Įdiegimo Diske
/ Dėžėje

Brother Sprendimų
Centras1

Brother Sprendimų
Centras1

Greitosios parengties
vadovas

Virtualus vartotojo
vadovas

Rekomendacijų vadovas
(žinynas)



Pažingsnės instrukcijos

1. Paieškos langelis
2. Navigacija
3. Santrauka
4. Pažingsnės instrukcijos

Ypatybių/funkscijų santrauka puslapio viršuje

Paieškos langelis

Navigacijos rodyklės atskiroje panėlėje

Visos temos viename Vadove



• Pateikti keli paieškos būdai
• Pavaizduoti susiję klausimai dėl papildomos informacijos
• Nuolatos atnaujinama infomacija atsižvengiant į vartotojų atsiliepimus ir grįžtamąjį ryšį

© 2017 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.



Priklausomai nuo įsigyto prietaiso, valdymo skydelio vaizdas gali skirtis.



c. Kopijos tipas

d. Kopijų skaičius

e. Kokybė

f. Kontrastas

g. Kopijų santykis



Spauskite       norėdami pasiekti greitosios prieigos numerius.



• Įjunkite prietaisą paspaudami mygtuką

• Išjunkite prietaisą paspaudami ir laikydami mygtuką          . LCD ekrane kelioms sekundėms pasirodys

 užrašas                                    . Jeigu turite išorinį telefoną ar TAD pajungimą, jie visada bus prieinami.
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a. Kopijos tipas

b. Kopijų skaičius

c. Kokybė

d. Kontrastas

e. Kopijų santykis



• Paspauskite norėdami nuskaityti įdėtą dokumentą.

Priklausomai nuo įsigyto prietaiso, valdymo skydelio vaizdas gali skirtis.

Paspauskite norėdami eiti vienu žingsniu atgal.

Paspauskite norėdami grįžti į meniu punktų pradžią.

Paspauskite norėdami atšaukti veiksmą.
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Paspauskite norėdami pajungti Brother prietaisą prie
interneto.

Paspauskite norėdami pajungti Brother prietaisą prie
Brother Programėlių paslaugos.

Parodo rašalo kasetės būseną. Paspauskite norėdami
patekti į                  meniu.
Artėjant rašalo kasetės naudojimo pabaigai arba kai
iškyla problema, ant rašalo kasetės piktogramos

pasirodys klaidos piktograma          .

Paspauskite norėdami pasiekti                        meniu.
Jeigu įjungtas Saugus Funkcijų Užraktas arba
Nustatymų Užraktas, ekrane pasirodys užrakto

piktograma            . Norėdami naudotis Nustatymų meniu,

turėsite atrakinti aparatą.

Paspauskite nodėdami sukonfigūruoti bevielio tinklo
ryšio nustatymus.

Jeigu naudojate bevielį tinklo ryšį, kiekviename
Pradiniame ekrane bus matomas keturių lygių ryšio
indikatorius, parodantis ryšio signalo stiprumą.

Vietinis tinklas (LAN) išjungtas
Paspauskite norėdami įjungti Fakso būseną.

Paspauskite norėdami įjungti Nuskaitymo būseną.

Paspauskite norėdami įjungti
būseną.

Paspauskite norėdami įjungti Kopijavimo būseną.

Kai matote Pradinį ekraną (Home screen),
spauskite ◄ arba ► norėdami pamatyti kitus
Pradinius ekranus.

Pradinis ekranas parodo aparato būseną, kai
šis nėra naudojamas. Kai matote Pradinį ekraną,
tai nurodo, kad Jūsų aparatas yra paruoštas darbui.

Kai kurios funkcijos gali skirtis priklausomai nuoKai kurios funkcijos gali skirtis priklausomai nuo
turimo prietaiso modelio.



(nustatymai)

(visi nustatymai)

NENAUDOKITE aštrių daiktų valdydami LCD ekraną,
tokių kaip rašiklis ar įvesties rašiklis (stylus). Tai gali
sugadinti aparatą.

Įspėjamoji piktograma           atsiranda, kai įvyksta

klaida arba Jūsų prietaisui reikia atlikti tam tikrą
aptarnavimo veiksmą;pažiūrėti pranešimą galite
paspausdami pranešimo sritį, tuomet spauskite
             
          ir grįžkite į Pasiruošimo būseną.

NELIESKITE LCD ekrano iškart prijungus aparatą
prie maitinimo arba iškart po aparato įjungimo. Šie
veiksmai gali sukelti aparato klaidą.

Spauskite

Spauskite

Šis gaminys naudoja ARPHIC TECHNOLOGY CO.,
LTD šriftą.

LCD ekrano valdymas vyksta liečiant jį pirštais.
Norėdami matyti ir pasiekti visas parinktys, pačiame
LCD ekrane spauskite ◄► arba ▲▼.

Parašyti veiksmai paaiškina kaip valdyti aparatą ir
keisti jo nustatymus. Šiame pavyzdyje LCD apšvietimo
nustatymas pasikeičia iš                  į             

Paspauskite norėdami sukurti nuorodas dažnai
naudojamiems veiksmams, pvz. fakso siuntimas,
kopijavimas, dokumento nuskaitymas ir interneto
prieigos naudojimas.

• Yra trys Sparčiųjų Klavišų ekranai, kiekviename
rasite iki keturių Sparčiųjų Klavišų. Iš viso galima
sukurti 12 Sparčiųjų Klavišų.

• Norėdami pereiti tarp Sparčiųjų Klavišų ekranų,
naudokitės ◄ arba ►.

Gautų faksogramų skaičius matomas ekrano
viršuje.

Paspauskite          tuomet spauskite           

norėdami spausdinti faksogramas.



Spauskite

Spauskite

Spauskite ▲ arba ▼ kol ekrane pasirodys
                                   , tuomet spauskite

Spauskite ▲ arba ▼ kol ekrane pasirodys
                                 , tuomet spauskite

Spauskite



Naudokite tik tokio pobūdžio popierių: Naudokite tik tokio pobūdžio popierių rankiniam
popieriaus padavimo lizdui:

Paprastasis popierius
Plonas popierius
Perdirbtas popierius
Storas popierius

• Sureguliuokite
kreipiklius
• Įdėkite popierių
• Neviršykite šių žymių

Paprastasis popierius
Plonas popierius
Perdirbtas popierius
Aukščiausios kokybės
popierius
Storas popierius
EtiketėsEtiketės1

Vokai1

• Sureguliuokite 
kreipiklius
• Abiem rankom įdėkite
vieną popieriaus lapą
• Stumkite popieriaus
lapą prieš volelius apie
2 sekundes arba kol2 sekundes arba kol
spausdintuvas paims
lapą ir pats pradės jį
stumpti toliau

Prieš spausdindami atidarykite galinį dangtelį,
kad atspausdintas popierius galėtų išeiti ant galinio
išvesties dangtelio.



Pasinaudokite šia skiltimi ir išspręskite galimas problemas, su kuriomis teko susidurti naudojant Brother prietaisą.

Būsenos Monitoriuje

Dukart spustelekite          piktogramą užduočių dėkle.

• (Windows®) Jeigu pažymėjote langelį Užkrauti
Būsenos Monitorių kompiuterio paleidimo metu,
Būsenos Monitorius automatiškai pasileis kiekvieną
kartą įjungus kompiuterį.

• Žalia piktograma nurodo normalią
pristabdymo būseną

• Pilka piktograma nurodo, kad prietaisas
yra išjungtas

• Geltona piktograma nurodo įspėjimą

• Raudona piktograma nurodo, kad įvyko klaida



Naudodamiesi LCD ekranu



Klaidos pranešimas nurodo, kurioje Jūsų prietaiso dalyje yra įstrigęs popierius.



Įrangos priedų modeliai skiriasi priklausomai nuo Jūsų šalies arba regiono.

Apytiksliai 1200 lapų1 2

Apytiksliai 3000 lapų1 2

Apytikslis lapų kiekis nustatytas pagal ISO/IEC 19752

Apytikslis lapų kiekis nustatytas pagal ISO/IEC 19752

A4/Laiško tipo vienpusis lapas

A4/Laiško tipo vienpusis lapas



1 Apytiksliai 12000 lapų, t.y. 1 darbas – 1 A4 arba laiško tipo vienpusis lapas. Faktinis laikas priklausys nuo naudojimo
sąlygų, atspausdintų vaizdų kiekio bei dydžio, spausdinimo nuostatų ir naudojimo dažnumo.

Apytiksliai 12000 lapų1





Versija 0
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