Greitos parengties vadovas

Pradžia

DCP-J132W

Iš pradžių perskaitykite produkto saugos vadovą, tada perskaitykite šį greitos parengties vadovą, kad teisingai
sumontuotumėte ir įdiegtumėte prietaisą.

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

DĖMESIO

SVARBU
PASTABA

1

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

turtui arba prietaiso funkcionalumui.
Pastabos informuoja, kaip elgtis galimai susidariusiose situacijose arba duoda patarimų apie tai,
kaip operacijos veikia su kitomis funkcijomis.

Išpakuokite prietaisą ir patiktinkite komponentus

 Dėžėje esantys komponentai gali skirtis, priklausomai nuo šalies, kurioje įsigijote prietaisą.
Juoda
Geltona
Žalsvai mėlyna
Rausvai raudona
(Apytiksliai 80% išeigos
pakeitimo kasetė
Pradinės rašalo
kasetės

(Standartinė))
Pagrindinis naudoto
vadovas :

Greitos parengties
vadovas

Eksploatacinės
medžiagos

Pagrindinis
naudotojo vadovas

Produkto saugos
vadovas

Kompaktinis
diskas*

Maitinimo laidas

* Jei jūsų kompiuteryje nėra kompaktinių diskų skaitytuvo, komplekte esančiame kompaktiniame diske nėra
tvarkyklių jūsų operacinei sistemai arba jei jūs norite atsisiųsti instrukcijas ir pagalbines programas, aplankykite
savo modelio puslapį adresu http://solutions.brother.com/.

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

PASTABA
Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžę, jei kada tektų prietaisą gabenti.

USB laidas
Jums reikia įsigyti tinkamą USB laidą.
Mes rekomenduojame naudoti USB 2.0 laidą (A/B tipo), ne ilgesnį nei 2 metrų ilgio.

LT Versija 0

1

a
b

Nuimkite apsauginę juostą ir plėvelę,
gaubiančią prietaisą bei LCD ekraną.

PASTABA

Iš popieriaus dėklo išimkite plastikinį maišelį
kuriame yra rašalo kasetės.

1

c

,

• Valdymo panelėje esantis LED diodas švies tol,
kol įdėsite rašalo kasetes.
• Norėdami pailginti spausdinimo galvutės
tarnavimo laiką, pasirūpinkite geriausia rašalo
kasetės ekonomija ir išlaikykite spausdinimo
kokybę. Mes nerekomenduojame dažnai atjungti
spausdintuvo ir/arba palikti jį atjungtą ilgesnį
laiką. Kiekvieną kartą prijungus prietaisą,
automatiškai nuvaloma spausdinimo galvutė,
kuri naudoja šiek tiek rašalo.
Mes patariame naudoti
mygtuką, norint išjungti
prietaisą.
Jei naudojate
mygtuką, prietaisui
suteikiama mažiausia galia. Dėl to spausdinimo
galvutė valoma periodiškai, tačiau rečiau.

Įsitikinkite, kad turite visus komponentus.

2

Prijunkite maitinimo laidą

PERSPĖJIMAS
Prietaisas turi būti prijungas prie maitinimo
lizdo su laidu, kurio gale yra kištukas su
įžeminimu.

a

Press OK Key

Dar neprijunkite USB laido (jei juo naudojatės).
Connect
power cord.
Prijunkitethe
maitinimo
laidą.

Kai ekrane pasirodo šis pranešimas, spauskite OK.

Select Language

PASTABA

a

3

Pasirinkite kalbą

b

Spauskite

ar

, kad pasirinktumėte norimą

kalbą, ir spauskite OK.

English

c
(Pvz.: JK)

Select
Spauskite

& OK
(Taip), kad patvirtintumėte kalbos

nustatymą.

PASTABA
Jei nustatėte klaidingą kalbą, galite ją pakeisti po
laiko ir datos pakeitimo. (
Pažengusio
naudotojo vadovas: Ekrano kalbos keitimas)

2

4

Rašalo kasečių įdėjimas
DĖMESIO

Jei rašalo patenka į akis, iš karto nuplaukite jį
vandeniu ir, jei esate sunerimęs, kreipkitės į
gydytoją.

SVARBU
• Nepurtykite rašalo kasečių. Jei rašalas sutepa
jūsų odą ar drabužius, iš karto nuplaukite jį
muilu ar kita valymo priemone.
• NELIESKITE kasetės vietoje, pažymėtoje ,
nes prietaisas gali nebefunkcionuoti su kasete.
2
1

PASTABA
Įsitikinkite, kad iš pradžių įdedate įžangines rašalo
kasetes, kurios parduodamos kartu su prietaisu.

a

Įsitikinkite, kad prietasisas įjungtas.
Ekrane rodomas pranešimas:

No Ink Cartridge

b

Atidarykite rašalo kasetės gaubtą

.

2
1
1

c

Nuimkite oranžinę apsauginę dalį

.

e

Būkite atidūs, kad lipduko spalva

atitiktų kasetės

spalvą
, kaip parodyta žemiau esančiame
piešinyje.
Visas rašalo kasetes įdėkite rodyklės kryptimi,
kuri nurodyta ant etiketės.
1

1

PASTABA

2

Neišmeskite oranžinės apsauginės dalies.
Jums jos prireiks, jei norėsite prietaisą gabenti.

d

Išpakuokite rašalo kasetę.
Prieš laikrodžio rodyklę pasukite žalią atleidimo
svirtį , esančia ant oranžinės apsauginės
pakuotės , kol ji spragtelės, kad atleistumėte
vakuuminį tarpiklį. Tada, kaip parodyta, nuimkite
oranžinę apsauginę pakuotę .

3

f

c

Nesmarkiai spauskite rašalo kasetės
nugarėlę, pažymėtą “PUSH”, kol kasetės
svirtis pasikels.
Įdėję visas kasetes, uždarykite rašalo kasečių
gaubtą.

Nesmarkiai paspauskite ir paslinkite popieriaus
pločio kreipiančiąsias
kreipiančiąją

, tada popieriaus ilgio

, kad jos atitiktų popieriaus dydį.

Įsitikinkite, kad trikampės žymės
ant
popieriaus pločio kreipiančiųjų
ir popieriaus
ilgio kreipiančiosios
prisiliečia prie žymės
jūsų naudojamam popieriaus dydžiui.
1
3

3

2

PASTABA
Prietaisas paruoš rašalo tūbelės sistemą
spausdinimui. Šis procesas užtruks maždaug
keturias minutes. Neišjunkite prietaiso. Kol lauksite,
mes rekomenduojame atlikti kitą veiksmą.

5

a

d

Įdėkite paprastą A4 popieriaus lapą

Iš prietaiso visiškai ištraukite popieriaus dėklą

Gerai išvėdinkite popieriaus krūvą, kad
išvengtumėte popieriaus užstrigimų ir blogo
tiekimo.

.

1

PASTABA
Visada įsitikinkite, kad popieriaus nėra
sulankstytas ar sulamdytas.

b

Atidarykite išvesties popieriaus dėklo gaubtą

1

4

.

e

Atsargiai įdėkite popierių į popieriaus dėklą
spausdinama puse žemyn, lapo viršumi į
priekį. Patikrinkite, kad popierius dėkle būtų
sudėtas lygiai.

i

Laikydami popieriaus dėklą savo vietoje,
traukite popieriaus laikiklį
, kol jis
spragtelės, tada atlenkite popieriaus laikiklio
atvartą

.

SVARBU
Būkite atsargūs ir neįstumkite popieriaus per toli.
Dėl to jis gali pakilti dėklo gale ir sudaryti popieriaus
tiekimo problemų.
1

a

6

Patikrinkite spausdinimo kokybę

Pabaigus pasirengimo procesą, ekrane pasirodys
pranešimas.

Set Paper and
Press Start
Spauskite Colour Start.

f

Nesmarkiai abiejomis rankomis pristumkite
popieriaus pločio kreipiančiąsias prie
popieriaus. Įsitikinkite, kad popieriaus pločio
kreipiančiosios liečia popieriaus kraštus.

b

Patikrinkite keturių spalvotų blokų, esančių ant lapo,
kokybę (juoda/geltona/žalsvai mėlyna/rausvai raudona).

c

Jei visos linijos yra aiškios ir matomos,
spauskite (Taip), kad pabaigtumėte
kokybės patikrinimą ir pereikite prie kito
žingsnio.
Gera kokybė

Jei trūksta linijų, spauskite
(Ne) ir
vadovaukitės ekrane esančiais nurodymais.
Prasta kokybė

g

Uždarykite išvesties popieriaus dėklo gaubtą.

h

Lėtai iki galo įstumkite popieriaus dėklą.

5

7

Datos ir laiko nustatymas leidžia prietaisui reguliariai
nuvalyti spausdinimo galvutę ir išlaikyti optimalią
spausdinimo kokybę.

a

9

Nustatykite datą ir laiką

Nustatykite ekrano kontrastą
(jei reikia)

Jei sunku skaityti pranešimus ekrane,
pabandykite pakeisti kontrasto nustatymus.

a
b

Spauskite Menu.
Spauskite

ar

ir pasirinkite

0. Initial Setup

Kai ekrane rodomas šis pranešimas, spauskite OK.

Date&Time

c

Spauskite

ar ir pasirinkite 2.LCD Contrast.

Spauskite OK.

Enter & OK Key

b

Spauskite

ar

, kad įvestumėte paskutinius

du metų skaitmenis ir spauskite OK.
ar ir pasirinkite Dark
Spauskite
(tamsų) arba Light (šviesų).

Contrast:Dark

Year:2013
(pvz.: Įveskite 1 3, kad pasirinktumėte 2013
metus.)

c

Pakartokite tuos pačius veiksmus mėnesio ir
dienos pasirinkimui, tada valandų ir minučių
pasirinkimui 24 valandų formatu.

PASTABA
Jei reikia, galite pakeisti datą ir laiką. Daugiau
informacijos rasite
Pagrindiniame naudotojo
vadove: Laiko ir datos nustatymas

8

Belaidžio ryšio nustatymas
(jei reikia)

Setup Wi-Fi? pranešimas atsiranda ekrane.
Belaidžio ryšio nustatymui, naudojantis mobiliuoju
prietaisu, pereikite prie a žingsnio. Windows® ir
Macintosh naudotojams reikia pereiti prie b
žingsnio.

a

Spauskite

ir pasirinkite Yes.

Pereikite prie 11 žingsnio 13 puslapyje, kad
tęstumėte belaidžio ryšio nustatymą.

b
6

Contrast:Light

Spauskite

ir pasirinkite No.

Belaidžio ryšio nustatymo instrukcijos
Windows® ir Macintosh naudotojams bus
apžvelgtos vėliau, pradedant 13 puslapiu.

e
f

Spauskite OK.
Spauskite Stop/Exit.
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Pasirinkite jungties tipą

Šios įdiegimo instrukcijos yra skirtos Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition,
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, ir Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x operacinių sistemų
naudotojams.

PASTABA
Jei jūsų kompiuteris neturi kompaktinių diskų skaitytuvo, komplektacijoje esančiame diske nėra tvarkyklių jūsų
operacinei sistemai arba norite parsisiųsti naudotojo vadovus ir programas, apsilankykite savo modelio
puslapyje adresu http://solutions.brother.com/. Kai kurių kompaktiniame diske esančių programų gali būti
negalima parsisiųsti.

Windows® Macintosh
USB

USB sąsaja kabeliu

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

Beleidis tinklas

Belaidis tinklas
Windows® ir Macintosh,
skaitykite 13 psl.

7

Windows®

USB
Windows®, USB sąsaja kabeliu
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

b

Spauskite Install MFL-Pro Suite ir spustelėkite Taip,
jei sutinkate su licencijos sutartimi.

11

Prieš įdiegimą

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

PASTABA
• Dar neprijunkite USB kabelio.
• Jei yra veikiančių programų, uždarykite jas.
• Vaizdai gali skirtis, priklausomai nuo jūsų
•

naudojamos opeacinės sistemos.
Jei atsiranda Windows saugumo langas,
spustelėkite ant žymos lango ir tada spauskite
Įdiegti, kad tinkamai pabaigtumėte įdiegimą.

12
a

Pasirinkite Local Connection (USB), tada
spauskite Next.

Įdiekite MFL-Pro Suite

Įdėkite kompaktinį diską į diskų skaitytuvą. Jei

atsiranda langas su modelių pavadinimais,
pasirinkite savo prietaisą. Jei atsiranda kalbos
langas, pasirinkite norimą kalbą.

PASTABA
• Jei Brother langas neatsiranda
automatiškai, eikite į Computer (My
Computer).
(Windows® 8: spauskite
(File Explorer)
piktogramą užduočių juostoje ir eikite į
Computer.) Du kartus spustelėkite ant
kompaktinio disko piktogramos, tada du kartus
ant start.exe.
• Jei pasirodo vartotojo paskyros valdymo
langas, spauskite Leisti arba Taip.

8

c

d

Vadovaukitės ekrane esančiomis
instrukcijomis, kol ekrane atsiras langas Plug
in the USB cable.

Windows®

USB

13

a

Prijunkite USB laidą

d

Pakelkite skaitytuvo stiklą, kad atlaisvintumėte užraktą
.
Nesmarkiai žemyn paspauskite skaitytuvo gaubto laikiklį
ir abiejomis rankomis uždarykite skaitytuvo gaubtą . .
1

Kelkite skaitytuvo gaubtą, kol jis saugiai
užsifiksuos atidarytoje padėtyje.
333
2

DĖMESIO

b

Įkiškite USB kabelį į USB prievadą, prietaise
pažymėtą simboliu
. USB prievadą rasite
prietaiso viduje, kaip nurodyta paveikslėlyje
žemiau.

Būkite atsargūs ir uždarydami skaitytuvo
stiklą nepriverkite pirštų.

e

Įdiegimas tęsis automatiškai.
Vienas po kito ekrane pasirodys įdiegimo langai.

PASTABA

f
g
c

Atsargiai nuveskite USB laidą į laido kanalą
pro prietaiso užpakalinę dalį. Laidą prijunkite
prie kompiuterio.

h

Jei pasirodys Environmental Advice for Imaging
Equipment langas, spauskite Next.

Kai ekrane pasirodys On-Line
Registration langas, vadovaukitės ekrane
esančiomis instrukcijomis. Spauskite Next.
Jei savo prietaiso nenorite nustatyti kaip
numatytojo spausdintuvo, išvalykite Set as
Default Printer žymės langelį ir spauskite Next.

i

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

SVARBU
Įsitikinkite, kad laidas netrukdo gaubto
uždarymui, priešingu atveju gali atsirasti klaida.

9

Windows®
Macintosh
USB

Įdiegimo metu neatšaukite nei vieno lango.
Gali užtrukti kelias sekundes, kol ekrane
pasirodys visi langai.

Windows®

USB

14

a

b
Baikite ir paleiskite iš naujo

Spauskite Finish, kad iš naujo paleistumėte
kompiuterį.
Iš naujo paleidę kompiuterį turite prisiregistruoti
administratoriaus teisėmis.

Pasirodys šie langai:
• Kai pasirodys Programos atnaujinimo
langas,
pasirinkite
norimą
programos
atnaujinimo nustatymą ir spauskite OK.
• Kai pasirodys Brother produkto tyrimo ir
pagalbos programos langas, pasirinkite
pirmenybę
ir
vadovaukitės
ekrane
esančiomis instrukcijomis.

PASTABA
• Programos atnaujinimui ir Brother produkto
tyrimo ir pagalbos programai reikalingas interneto
ryšys.

PASTABA

• Įdiegus MFL-Pro Suite programą, automatiškai
bus įdiegta Brother pagalba. Brother pagalba
leidžia pasiekti Brother srendimų centrą, kai
užduočių juostoje paspaudžiate
piktogramą.

• Jei programos įdiegimo metu atsiras klaidos
pranešimas, atlikite vieną iš šių veiksmų:
- Windows® XP, Windows Vista® ir
Windows® 7 naudotojams: Paleiskite
Installation Diagnostics, kurią rasite
(Start) >All Programs > Brother > DCPXXXX
(XXXX – jūsų modelio pavadinimas).
Windows® 8 naudotojams: Norėdami

paleisti Installation Diagnostics, du kartus
darbalaukyje spauskite
(Brother
Utilities), tada spauskite išskleidžiamą sąrašą
ir pasirinkite savo modelio pavadinimą (jei dar
nepasirinkote).
Spauskite Tools kairiojoje naršymo juostoje.
• Priklausomai nuo saugumo nustatymų,
naudojantis prietaisu arba programa
®
gali atsirasti Windows Security arba

Diegimo procesas yra pabaigtas.

Pabaiga
Kad įdiegtumėte papildomas aplikacijas:
Pereikite prie
27 puslapio

antivirusinės programos langas. Leiskite
langui tęsti.

PASTABA
Windows® 8 naudotojams: Jei kompaktiniame
diske esantis Brother naudotojo vadovas yra PDF
formato, jam atidaryti naudokite Adobe®
Reader® programą. Jei Adobe® Reader®
programa yra įdiegta jūsų kompiuteryje, bet jūs
negalite atidaryti tos bylos, pakeiskite bylos
asociaciją į PDF (žr. Kaip atverti PDF bylą su
Adobe® Reader® programa(Windows ® 8),
29 psl.).

10

USB

Macintosh

Macintosh USB sąsajos naudotojams (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

b
Įkiškite USB kabelį į USB prievadą, prietaise pažymėtą
simboliu
. USB prievadą rasite prietaiso viduje, kaip
nurodyta paveikslėlyje žemiau.

11

Prieš įdiegimą

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

PASTABA
Mac OS X v10.6.0 to 10.6.7 naudotojams,
atnaujinkite programinę įrangą į Mac OS X v10.6.8 10.8.x.

12

Prijunkite USB laidą

c

Atsargiai nuveskite USB laidą į laido kanalą
pro prietaiso užpakalinę dalį. Laidą prijunkite
prie savo Macintosh.

PASTABA

a

Pakelkite skaitytuvo gaubtą, kol jis saugiai
užsifiksuos atidarytoje padėtyje.

SVARBU
Įsitikinkite, kad laidas netrukdo gaubto uždarymui,
priešingu atveju gali atsirasti klaida.

Windows® Macintosh
USB

• Prietaiso neprijunkite prie USB jungties
klaviatūroje arba neprijungto USB šakotuvo.
Prijunkite savo prietaisą tiesiai prie savo
Macintosh.

11

USB
d

Macintosh

Pakelkite skaitytuvo stiklą, kad atlaisvintumėte
užraktą . .
Nesmarkiai žemyn paspauskite skaitytuvo

d

Po įdiegimo Brother programa ieškos Brother prietaiso.
Tai gali užtrukti kelias akimirkas.

e

gaubto laikiklį ir abiejomis rankomis
uždarykite skaitytuvo gaubtą

Iš sąrašo išsirinkite savo prietaisą ir spauskite
Next.

1

f
DĖMESIO

g

Būkite atsargūs ir uždarydami skaitytuvo
stiklą nepriverkite pirštų.

13

a
b

12

Iš sąrašo išsirinkite savo prietaisą. Spauskite Add,
tada Next.

Įdiekite MFL-Pro Suite

Įdėkite kompaktinį diską į diskų skaitytuvą.
Du kartus paspauskite ant Start Here OSX
Atsiradus pagalbos langui, spauskite Next.
piktogramos, kad pradėtumėte įdiegimą.
Jei atsiras langas su modelių pavadinimais,
pasirinkite savo prietaisą.

c

Kai ekrane atsiras Add Printer langas, spauskite
Add Printer.

Pasirinkite Local Connection (USB), tada
spauskite Next. Vadovaukitės ekrane
esančiomis instrukcijomis.

h

Atsiradus šiam langui, spauskite Close.

Įdiegimas pabaigtas.

Pabaiga

Belaidžio tinklo naudotojams
Belaidžio tinklo sąsajos naudotojams

11

Prieš pradėdami

Visų pirma jūs turite sukonfigūruoti spausdintuvo belaidžio tinklo nustatymus, kad galėtumėte susisiekti su savo belaidžio
tinklo prieigos tašku / maršrutizatoriumi. Sukonfigūravus spausdintuvą, kad jis galėtų susisiekti su belaidžio tinklo prieigos
tašku / maršrutizatoriumi, jūsų tinkle esantys kompiuteriai ir mobilieji prietaisai galės naudotis spausdintuvu. Norėdami
naudotis spausdintuvu, naudodamiesi savo kompiuteriu, turite įdiegti spausdintuvo tvarkyklę ir programą. Toliau pateikti
žingsniai padės jums įdiegti ir sukonfigūruoti spausdintuvą.
Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, kiekvieną dieną įprastai spausdinant dokumentus, pastatykite Brother spausdintuvą
kaip įmanoma arčiau belaidžio tinklo prieigos taško / maršrutizatoriaus, su kuo mažiau kliūčių tarp šių prietaisų. Dideli
objektai ir sienos tarp šių dviejų įrenginių ir kitų elektroninių prietaisų trukdžiai gali turėti įtakos duomenų perdavimo greičiui.
Dėl šių veiksnių belaidis ryšys gali būti ne pats geriausias jungties būdas visų tipų dokumentams ir taikomosioms
programoms. Jei spausdinate didelės apimties bylas, pavyzdžiui kelių puslapių dokumentus su tekstu ir didelės apimties
grafika, jums reikėtų apsvarstyti galimybę rinktis USB jungtį greičiausiam perdavimo greičiui pasiekti.

PASTABA
Jei anksčiau buvote sukonfigūravę spausdintuvo belaidžio tinklo nustatymus, prieš pradėdami iš naujo
juos konfigūruoti, turite atstatyti tinklo nustatymus į pradinę padėtį.
Savo prietaise spauskite Menu. Spauskite
ar
ir pasirinkite 3.Network.
Spauskite OK. Spauskite
arba
ir pasirinkite 0.Network Reset.
Spauskite OK.
Du kartus spauskite , kad patvirtintumėte pakeitimą.
Toliau pateiktos instrukcijos, skirtos infrakstruktūros režimui (sujungtas su kompiteriu per prieigos tašką / maršrutizatorių).
Infrastruktūros režimas
5

1

4
2
3

Prieigos taškas / maršrutizatorius
Belaidžio tinklo prietaisas (jūsų prietaisas), prijungtas prie prieigos taško / maršrutizatoriaus

Su belaidžiu ryšiu suderinamas kompiuteris, prijungtas prie belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus
Laidu sujungtas kompiuteris, prijungtas prie belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus
Mobilus prietaisas, prijungtas prie belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus

Belaidis tinklas

Įsitikinkite, kad prietaiso belaidžio tinklo nustatymai atitinka prieigos tašką / maršrutizatorių.

PASTABA
Norėdami nustatyti savo prietaisą „Ad-hoc“ (specialiajame) režime (prijungtas prie kompiuterio, suderinamo su
belaidžiu ryšiu be prieigos taško / maršrutizatoriaus), žr. instrukcijas kompaktiniame diske esančiame
Programos ir tinklo naudotojo vadove.
Norėdami peržiūrėti Programos ir tinklo naudotojo vadovą:
1 Įjunkite kompiuterį. Įdėkite kompaktinį diską į diskų skaitytuvą. Windows ®:
2 Pasirinkite savo modelį ir kalbą. Atsiras kompaktinio disko pagrindinis meniu.
3 Spauskite Naudotojo vadovai, tada PDF/HTML dokumentai.
4 Spauskite Programos ir tinklo naudotojo vadovas.
Macintosh:
2 Du kartus spauskite Naudotojo vadovai. Pasirinkite savo modelį ir kalbą.
3 Spauskite Naudotojo vadovai, tada Programos ir tinklo naudotojo vadovas.
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Pasirinkite belaidžio tinklo parengties būdą

12

Toliau pateiktos instrukcijos pasiūlys tris būdus, kaip galima parengti Brother spausdintuvą belaidžiam tinklui.
Jei belaidžio tinklo parengtį pradedate nuo 8 žingsnio 6 puslapyje, pereikite prie b arba c metodo. Visiems kitiems
vartotojams rekomenduojame pasirinkti tokį būdą, kuris labiau tinka pagal jūsų aplinką.
Būdas a yra rekomenduojamas (Windows® arba Macintosh).

a

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

16 psl.

Dabar pereikite prie

b

Rankinis nustatymas per valdymo skydą, naudojant nustatymo vedlį (Windows®, Macintosh ir
mobiliesiems prietaisams)

Jei jūsų belaidžio tinklo prieigos taškas / maršrutizatorius nėra suderintas su WPS (Wi-Fi Protected Setup™) arba
AOSS™ standartais, žemiau esančioje lentelėje užsirašykite savo belaidžio tinklo prieigos taško /
maršrutizatoriaus belaidžio tinklo nustatymus.
Jei jums reikia pagalbos nustatymų metu ir norite susisiekti su Brother klientų aptarnavimo centru, įsitikinkite, kad
žinote savo SSID (Tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą. Mes negalime padėti rasti šios informacijos.

Punktas

Įrašykite esamus belaidžio tinklo nustatymus

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

PASTABA
Jei nežinote šios informacijos (SSID ir tinklo rakto), negalite tęsti belaidžio tinklo nustatymo.

Kaip galiu rasti šią informaciją?
1) Patikrinkite dokumentus, pateiktus su belaidžio tinklo prieigos tašku / maršrutizatoriumi.
2) Numatytasis tinklo vardas gali būti prieigos taško / maršrutizatoriaus gamintojo arba modelio

pavadinimas.
3) Jei nežinote saugos informacijos, susisiekite su maršrutizatoriaus gamintoju, savo sistemos

administratoriumi arba interneto tiekėju.

Dabar pereikite prie
14
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c

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

Naudokite šį būdą, jei jūsų belaidžio tinklo prieigos taškas / maršrutizatorius yra suderintas su
automatiniu belaidžio ryšio nustatymu (vieno mygtuko paspaudimu)
(WPS arba AOSS™).

Dabar pereikite prie

19 psl.

Belaidis tinklas
15
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13

Nustatymas naudojant
kompaktinį diską

c

Pasirinkite Wireless Network Connection, tada

spauskite Next.

(Windows® ir Macintosh)

Macintosh naudotojams:
Įdėkite kompaktinį diską į diskų skaitytuvą ir du
kartus paspauskite Start Here OSX. Pasirinkite
belaidžio tinklo įdiegimą ir vadovaukitės
belaidžio prietaiso įdiegimo instrukcijomis
kompiuterio ekrane. Kai įdiegimas bus baigtas,
pereikite prie 15-e žingsnio 25 puslapyje.
Windows® naudotojams:

a

d

Atsiradus Firewall/AntiVirus detected langui,
pasirinkite Change the Firewall port settings
to enable network connection and
continue with the installation.
(Recommended) ir spauskite Next.

Įdėkite kompaktinį diską į diskų skaitytuvą. Jei
atsiras langas su modelio pavadinimu,
pasirinkite savo prietaisą. Jei atsiras kalbos
langas, pasirinkite norimą kalbą.

PASTABA
• Jei Brother langas neatsiranda
automatiškai, eikite į Computer (My
Computer).
(Windows® 8: spauskite
(File Explorer)
piktogramą užduočių juostoje ir eikite į
Computer.) Du kartus spustelėkite ant
kompaktinio disko piktogramos, tada du kartus
ant start.exe.

Jei nenaudojate Windows® ugniasienės,
skaitykite instrukcijas, kurias gavote kartu su
ugniasienės programa, kur rasite visą
informaciją, kaip pridėti tinklo prievadus.

•
Jei pasirodo vartotojo paskyros valdymo
langas, spauskite Leisti arba Taip.

b

Spauskite Install MFL-Pro Suite, tada Taip,
jei sutinkate su licencijos sutartimi.

 Tinklo skenavimui pridėkite UDP prievadą 54925.
 Jei vis dar turite problemų su tinklo ryšiu,
pridėkite UDP prievadus 137 ir 161.

e

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis,
kad nustatytumėte savo Brother prietaisą.

f

Jūsų prietaisas dabar bandys prisijungti prie
jūsų belaidžio tinlo. Tai gali užtrukti kelias
minutes.

NOTE
Jei prisijungti nepavyko, atspausdintoje
ataskaitoje patikrinkite klaidos kodą ir žiūrėkite
Trikčių šalinimo skyrių 20 puslapyje.

Diegimo procesas yra pabaigtas.

Norėdami įdiegti MFL-Pro Suite
Windows® naudotojai:
Dabar pereikite prie
15-e žingsnio 23 puslapyje
16
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13

a

Rankinis nustatymas per
valdymo skydą, naudojant
parengties vedlį (Windows®,

e

Įveskite tinklo raktą, kurį užsirašėte 12-b
žingsnyje 14 puslapyje, naudodami
ir
mygtukus, kad pasirinktumėte norimas raides ir
skaičius.

Macintosh ir mobiliems įrenginiams)

Naudokite Enlarge/Reduce arba Number of
Copies mygtuką, kad perkeltumėte žymeklį į kairę ar dešinę.

Jei belaidžio ryšio nustatymą pradėjote nuo 8
žingsnio 6 puslapyje, spauskite
ar
ir
pasirinkite 1.Setup Wizard bei paspauskite
OK.
Tada pereikite prie c žingsnio.
Kiti vartotojai pereikite prie b žingsnio.

b

Savo prietaise spauskite Menu.
Spauskite arba
ir pasirinkite 3.Network.
Spauskite OK.

Pavyzdžiui, norėdami įvesti raidę a, vieną kartą spauskite
mygtuką. Norėdami įvesti skaičių 3, laikykite nuspaustą

Spauskite ar
ir pasirinkite 3.Setup
Wizard. Pasirinkite OK.

c

Atsiradus WLAN Enable? pranešimui,

mygtuką, kol jis atsiras.

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

(Taip), kad sutiktumėte.
spauskite
Bus pradėtas belaidžio ryšio parengties
vedlys. Norėdami atšaukti, spauskite
Stop/Exit.

d

(Daugiau informacijos rasite skyriuje Teksto įvedimas belaidžio
ryšio nustatymams, 28 psl.)
Spauskite OK, kai įvesite visus simbolius,

Prietaisas pradės ieškoti galimų SSID. Praeis
kelios sekundės, kol ekrane bus parodytas
galimų SSID sąrašas.
Jei ekrane rodomas SSID sąrašas, spauskite
arba
i r pasirinkite SSID, kurį užsirašėte
12-b žingsnyje 14 puslapyje. Spauskite OK.
Jei prietaisas paprašys įvesti tinklo raktą,
pereikite prie e žingsnio. Priešingu atveju
pereikite prie f žingsnio.

PASTABA
• Jei sąrašas yra tuščias, patikrinkite, ar jūsų

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

maršrutizatorius yra nustatytas netransliuoti
SSID, jums teks nustatyti SSID pavadinimą
rankiniu būdu. Daugiau informacijos rasite
Programos ir tinklo naudotojo vadove.

f

tada spauskite
(Yes), kad panaudotumėte
savo nustatymus.
Dabar jūsų prietaisas bandys prisijungti prie belaidžio
tinklo. Tai gali užtrukti kelias minutes.
Ekrane atsiradus Press OK Key
pranešimui, spauskite OK.

PASTABA
Jei prisijungti nepavyko, atspausdintoje
ataskaitoje patikrinkite klaidos kodą ir žiūrėkite
Trikčių šalinimo skyrių 20 puslapyje.
Belaidžio tinklo nustatymas yra pabaigtas.

PASTABA
Mobiliųjų prietaisų naudotojams:
• Prijunkite savo mobilųjį prietaisą prie belaidžio
ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus,
naudodami „Wi-Fi“ ryšį.
• Parsisiųskite ir įdiekite Brother iPrint&Scan

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

Belaidis tinklas

(Android™/iOS/Windows® Phone) iš savo
mobiliojo prietaiso aplikacijų parsisiuntimo
puslapio. Kartu su šiuo prietaiso taip pat galite
naudoti AirPrint (iOS).

17
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Norėdami įdiegti MFL-Pro Suite,
pereikite prie 14 žingsnio.
Windows® naudotojams:
Dabar pereikite prie
22 puslapio

Macintosh naudotojams:
Dabar pereikite prie
25 puslapio

18
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13
a

b

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

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

Pastatykite Brother spausdintuvą savo WPS arba
AOSS™ prieigos taško / maršrutizatoriaus veikimo
lauke. Diapazonas gali skirtis, priklausomai nuo
aplinkos. Vadovaukitės instrukcijomis, kurias
gavote kartu su prieigos tašku / maršrutizatoriumi.
Jei konfigūraciją pradėjote nuo 8 žingsnio 6
puslapyje, pereikite prie d žingsnio.
Visi kiti naudotojai pereikite prie c žingsnio.

c

Savo prietaise spauskite Menu.
Spauskite ar
Spauskite OK.

d

ir pasirinkite 3.Network.

Spauskite
ar
ir pasirinkite 4.WPS/AOSS.
Spauskite OK.
Kai ekrane pasirodys WLAN Enable? langas,
spauskite
(Taip), kad sutiktumėte.
Tada pradėsite belaidžio ryšio sąrankos vedlį.

PASABA

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

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

Macintosh naudotojams:
Dabar pereikite prie
25 puslapio

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

Programos ir tinklo naudotojo vadovas

e

Spauskite WPS arba AOSS™ mygtuką, esantį ant
jūsų belaidžio ryšio prieigos taško /
maršrutizatoriaus (daugiau informacijos rasite savo
belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus
instrukcijose).

Belaidis tinklas

Ši funkcija automatiškai aptiks, kurį režimą (WPS ar
AOSS™) naudoja jūsų belaidžio ryšio prieigos taškas /
maršrutizatorius spausdintuvo sukonfigūravimui.

Kai ekrane pasirodys Press OK Key
pranešimas, spauskite OK.

PASTABA
Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite klaidos kodą
atspausdintoje ataskaitoje ir žiūrėkite Trikčių šalinimo
skyrių 20 puslapyje.

Belaidžio tinklo nustatymas yra pabaigtas.
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Trikčių šalinimas
Jei jums reikalinga pagalba nustatymų metu ir norite susisiekti su Brother klientų aptarnavimo centru,
įsitikinkite, kad žinote savo SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą. Mes negalime jums padėti surasti
šios informacijos.

Kaip rasti belaidžio ryšio nustatymus (Tinklo pavadinimas (SSID) ir tinklo raktas)*
1) Patikrinkite dokumentaciją, kurią gavote kartu su savo belaidžio ryšio prieigos tašku / maršrutizatoriumi.
2) Numatytasis tinklo vardas gali būti prieigos taško / maršrutizatoriaus gamintojo arba modelio pavadinimas.
3) Jei nežinote saugos informacijos, susisiekite su maršrutizatoriaus gamintoju, savo sistemos

administratoriumi arba interneto tiekėju.
* Tinklo raktas taip pat gali būti pavadintas slaptažodžiu, apsaugos raktu arba šifravimo raktu.

WLAN ataskaita
Jei atspausdinta WLAN ataskaita rodo, kad prisijungti nepavyko, atspausdintoje ataskaitoje patikrinkite klaidos
kodą ir vadovaukitės šiomis instrukcijomis.
Rekomenduojamas sprendimo būdas

Klaidos kodas

Belaidžio ryšio nustatymas nėra aktyvuotas, aktyvuokite jį.

- Jei LAN kabelis prijungtas prie jūsų spausdintuvo, atjunkite jį, tada įjunkite savo spausdintuvo
belaidžio ryšio nustatymą.

TS-01

Savo prietaise spauskite Menu.
Spauskite
Spauskite

ar
ar

ir pasirinkite 3.Network. Spauskite OK.
ir pasirinkite 8.WLAN Enable. Spauskite OK.

Spauskite
ar
ir pasirinkite On.
Spauskite OK. Spauskite Stop/Exit.

Belaidžio ryšio prieigos taškas / maršrutizatorius negali būti aptiktas.
1. Patikrinkite toliau pateiktus keturis punktus:
- Įsitikinkite, kad belaidžio ryšio prieigos taškas / maršrutizatorius yra įjungtas.
- Padėkite spausdintuvą į tokią vietą, kurioje nebūtų kliūčių tarp spausdintuvo ir

maršrutizatoriaus, arba arčiau belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus.
TS-02

- Laikinai padėkite savo spausdintuvą maždaug 1 metro atstumu nuo belaidžio ryšio

prieigos taško / maršrutizatoriaus, kai konfigūruojate belaidžio ryšio nustatymus.
- Jei jūsų belaidžio ryšio prieigos taškas / maršrutizatorius naudoja MAC adreso
filtravimą, patikrinkite, ar Brother spausdintuvo MAC adresas yra leidžiamas filtre.
2. Jei rankiniu būdu įvedėte SSID ir saugumo informaciją (SSID/autentifikavimo
metodą/šifravimo metodą/tinklo raktą), informacija gali būti neteisinga. Dar kartą
patvirtinkite SSID ir saugumo informaciją ir iš naujo įveskite teisingą informaciją, kurios
reikia. Žr. Kaip rasti belaidžio ryšio saugumo informaciją (SSID ir Tinklo raktas*)
20 puslapyje, kad patvirtintumėte.
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Pasirinkto belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus naudojami autentifikavimo /
šifravimo metodai nėra suderinami su jūsų spausdintuvu.
Norėdami pasirinkti infrastruktūros režimą, pakeiskite belaidžio ryšio prieigos taško /
maršrutizatoriaus autentifikavimo ir šifravimo metodus.
Jūsų spausdintuvas yra suderinamas su toliau išvardintais autentifikavimo metodais:
Authentication method
WPA-Personal
TS-04

WPA2-Personal
Open
Shared key

Encryption method
TKIP
AES
AES
WEP
None (without encryption)
WEP

Jei jūs neišsprendėte šios problemos, SSID arba tinklo nustatymai , kuriuos jūs įvedėte, gali
būti neteisingi. Dar kartą patvirtinkite belaidžio tinklo nustatymus. Žr. Kaip rasti belaidžio ryšio
saugumo informaciją (SSID ir Tinklo raktas*) 20 puslapyje, kad patvirtintumėte.
Norėdami pasirinkti „ad-hoc“ režimą, dėl belaidžio ryšio nustatymų pakeiskite savo kompiuterio
autentifikavimo ir šifravimo metodus.
Jūsų spausdintuvas yra suderintas su atviru autentifikavimo metodu, su papildomu WEP šifravimu.

Saugumo informacija (SSID/tinklo raktas) yra neteisinga.
TS-05

Patikrinkite, ar SSID ir saugumo informacija (tinklo raktas) yra teisinga. Žiūrėkite skyrių Kaip rasti
belaidžio ryšio nustatymus (tinklo pavadinimą (SSID) ir tinklo raktą)* 20 puslapyje, kad
patvirtintumėte.
Jei jūsų maršrutizatorius naudoja WEP šifravimą, įveskite raktą, naudotą kaip pirmąjį WEP raktą.
Jūsų prietaisas yra suderintas tik su pirmojo WEP rakto naudojimu.

Belaidžio ryšio saugumo informacija (Autentifikavimo metodas/šifravimo metodas/tinklo
raktas) yra neteisinga.
TS-06

Patikrinkite belaidžio ryšio saugumo informaciją, kaip parodyta Autentifikavimo ir šifravimo
metodų lentelėje prie klaidos kodo TS-04. Žiūrėkite skyrių Kaip rasti belaidžio ryšio nustatymus
(tinklo pavadinimą (SSID) ir tinklo raktą)* 20 puslapyje, kad patvirtintumėte.
Jei jūsų maršrutizatorius naudoja WEP šifravimą, įveskite raktą, naudotą kaip pirmąjį WEP raktą.
Jūsų prietaisas yra suderintas tik su pirmojo WEP rakto naudojimu.

Spausdintuvas negali aptikti belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus, kuris
turi WPS arba AOSS™ funkciją.

TS-07

Norėdami sukonfigūruoti savo belaidžio ryšio nustatymus, naudojant WPS arba AOSS™, jūs turite
valdyti tiek savo spausdintuvą, tiek belaidžio ryšio prieigos tašką / maršrutizatorių.
Patikrinkite, ar jūsų belaidžio ryšio prieigos taškas / maršrutizatorius
yra suderinamas su WPS arba AOSS™ ir pabandykite pradėti iš naujo.

Belaidis tinklas

Jei jūs nežinote, kaip valdyti savo belaidžio ryšio prieigos tašką /
maršrutizatorių, naudojant WPS arba AOSS™, žiūrėkite dokumentaciją,
kurią gavote įsigydami belaidžio ryšio prieigos tašką / maršrutizatorių,
susisiekite su savo belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus
gamintoju arba paklauskite savo tinklo administratoriaus.

Aptikti du ar daugiau belaidžio ryšio prieigos taškai / maršrutizatoriai, kurie turi WPS arba
AOSS™ funkciją.
TS-08

- Patikrinkite, ar veikimo diapazone yra tik vienas belaidžio ryšio prieigos taškas /

maršrutizatorius su įjungta WPS arba AOSS™ funkcija ir pabandykite dar kartą.
- Pabandykite dar kartą po kelių minučių, kad išvengtumėte trukdžių iš kitų belaidžio

ryšio prieigos taškų / maršrutizatorių.
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Windows®

Belaidis tinklas
Įdiekite tvarkykles ir programą
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

b

Spauskite Install MFL-Pro Suite, tada Taip, jei

sutinkate su licencijos sutartimi.

14

Prieš įdiegimą

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

PASTABA
• Jei yra veikiančių programų, uždarykite jas.
• Ekrano langai gali skirtis, priklausomai

nuo jūsų operacinės sistemos.

15
a

c

Pasirinkite Wireless Network Connection,
tada spauskite Next.

Įdiekite MFL-Pro Suite

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

PASTABA
• Jei Brother langas neatsiranda
automatiškai, eikite į Computer (My
Computer).
(Windows® 8: spauskite
(File Explorer)
piktogramą užduočių juostoje ir eikite į
Computer.) Du kartus spustelėkite ant
kompaktinio disko piktogramos, tada du kartus
ant start.exe.

d

Atsiradus Firewall/AntiVirus detected langui,
pasirinkite Change the Firewall port settings
to enable network connection and
continue with the installation.
(Recommended) ir spauskite Next.

• Jei pasirodo vartotojo paskyros valdymo
langas, spauskite Leisti arba Taip.

Jei nenaudojate Windows® ugniasienės,
skaitykite instrukcijas, kurias gavote kartu su
ugniasienės programa, kur rasite visą
informaciją, kaip pridėti tinklo prievadus.
 Tinklo skenavimui pridėkite UDP prievadą 54925.
 Jei vis dar turite problemų su tinklo ryšiu,
pridėkite UDP prievadus 137 ir 161.
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Windows®

Belaidis tinklas
e

Iš sąrašo pasirinkite savo prietaisą ir spauskite
Next.

16

a

Pabaikite ir paleiskite iš naujo

Spauskite Finish, kad iš naujo paleistumėte kompiuterį.
Iš naujo paleidę kompiuterį turite prisiregistruoti
administratoriaus teisėmis.

PASTABA
• Jei prietaisas nerandamas tinkle, patvirtinkite
savo nustatymus, vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis. Jei susiduriate su
šia problema, pereikite prie 12-b žingsnio 14
puslapyje ir iš naujo nustatykite belaidį ryšį.
• Jei naudojate WEP ir ekrane rodomas
pranešimas Connected (prijungta), bet
jūsų prietaisas nerandamas tinkle, įsitikinkite,
kad įvedėte teisingą WEP raktą. WEP raktas
rašomas didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis.

f

PASTABA
• Jei programos įdiegimo metu atsiras klaidos
pranešimas, atlikite vieną iš šių veiksmų:
- Windows® XP, Windows Vista® ir
Windows® 7 naudotojams: Paleiskite Installation
Diagnostics, kurią rasite
(Start) >
All Programs > Brother > DCP-XXXX LAN
(XXXX – jūsų modelio pavadinimas).

Brother tvarkyklių diegimas prasidės
automatiškai. Įdiegimo langai atsiras vienas
po kito.

-

Windows® 8 naudotojams: Norėdami paleisti
Installation Diagnostics, du kartus
darbalaukyje spauskite
piktogramą
(Brother Utilities), tada spauskite išskleidžiamą
sąrašą ir pasirinkite savo modelio pavadinimą
(jei dar nepasirinkote).
Spauskite Tools kairiojoje naršymo juostoje.

PASTABA
• Įdiegimo metu neatšaukite nei vieno lango.

Gali užtrukti kelias sekundes, kol ekrane
pasirodys visi langai.
•

Jei ekrane pasirodys Environmental Advice
for Imaging Equipment langas, spauskite
Next.

h
i

Kai ekrane pasirody On-Line
Registration langas, vadovaukitės ekrane
esančiomis instrukcijomis. Spauskite Next.
Jei savo prietaiso nenorite nustatyti kaip
numatytojo spausdintuvo, išvalykite Set as
Default Printer žymės langelį ir spauskite
Next. complete

j

antivirusinės programos langas. Leiskite
langui tęsti.

Windows®
Macintosh
Belaidis tinklas

g

Jei atsiranda Windows security langas,
spustelėkite ant žymos lango ir tada spauskite
Install, kad tinkamai pabaigtumėte įdiegimą.

• Priklausomai nuo saugumo nustatymų,
naudojantis prietaisu arba programa
®
gali atsirasti Windows Security arba

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

Pasirodys toliau aprašyti langai.
• Kai pasirodys Programos atnaujinimo
langas, pasirinkite norimą programos
atnaujinimo nustatymą ir spauskite OK.
• Kai pasirodys Brother produkto tyrimo ir
pagalbos programos langas, pasirinkite
pirmenybę
ir
vadovaukitės
ekrane
esančiomis instrukcijomis.

PASTABA
• Programos atnaujinimui ir Brother produkto
tyrimo ir pagalbos programai reikalingas interneto
ryšys.
• Įdiegus MFL-Pro Suite programą, automatiškai
bus įdiegta Brother pagalba. Brother pagalba
leidžia pasiekti Brother sprendimų centrą, kai
užduočių juostoje paspaudžiate
piktogramą.

17

Įdiekite MFL-Pro Suite
papildomuose
kompiuteriuose (jei reikia)

Jei spausdintuvą norite naudoti su keletu tinkle
esančių kompiuterių, įdiekite MFL-Pro Suite
kiekviename kompiuteryje. Pereikite prie 14 žingsnio
22 puslapyje.

Pabaiga

Diegimo procesas yra
pabaigtas.

Kad įdiegtumėte papildomas aplikacijas:
Dabar pereikite prie
27 puslapio

PASTABA
Windows® 8 naudotojams: Jei kompaktiniame diske
esantis Brother naudotojo vadovas yra PDF
formato, jiems atidaryti naudokite Adobe®
Reader® programą. Jei Adobe® Reader® programa
yra įdiegta jūsų kompiuteryje, bet jūs negalite
atidaryti tos bylos, pakeiskite bylos asociaciją į PDF
(žr. Kaip atverti PDF bylą su Adobe® Reader®
programa(Windows® 8), 29 psl.).
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Windows®

Belaidis tinklas

Macintosh

Įdiekite tvarkykles ir programą (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

d

14

Prieš įdiegimą

e

Po įdiegimo Brother programa ieškos Brother prietaiso
Tai gali užtrukti kelias akimirkas.
Iš sąrašo pasirinkite savo prietaisą ir spauskite Next.

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

PASTABA
Mac OS X v10.6.0 to 10.6.7 naudotojams:
atnaujinkite programinę įrangą į Mac OS X v10.6.8 10.8.x.

15

a
b

Įdiekite MFL-Pro Suite

Įdėkite kompaktinį diską į diskų skaitytuvą.

PASTABA
Jei nepavyks nustatyti belaidžio ryšio nustatymų,
pasirodys Wireless Device Setup Wizard langas.
Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis, kad
pabaigtumėte belaidžio ryšio konfigūraciją.

Du kartus paspauskite ant Start Here OSX
piktogramos, kad pradėtumėte įdiegimą. Jei
atsiras langas su modelių pavadinimais,
pasirinkite savo prietaisą.

c

Pasirinkite Wireless Network Connection,
tada spauskite Next.

Windows®
Macintosh
Belaidis tinklas
25

Belaidis tinklas
f

Brother tvarkyklių diegimas prasidės

Macintosh
i

Pasirodžius šiam langui, spauskite Close.

automatiškai. Palaukite, kol programa bus įdiegta.

PASTABA
• Prietaiso MAC adresą (Ethernet adresą) ir IP
adresą galite sužinoti atsispausdinę tinklo
konfigūracijos ataskaitą.
Programos ir
tinklo naudotojo vadovas
• Jei ekrane pasirodo Setup Network “Scan to”
name langas, vadovaukitės žemiau pateiktomis
instrukcijomis
.

16

Įdiekite MFL-Pro Suite
papildomuose kompiuteriuose
(jei reikia)

Jei norite naudoti spausdintuvą tinkle su keliais
kompiuteriais, įdiekite MFL-Pro Suite programą
visuose kompiuteriuose. Pereikite prie 14 žingsnio
25 puslapyje.
1) Įveskite savo Macintosh pavadinimą (iki
15 simbolių ilgio).
2) Spauskite Next. Pereikite prie g žingsnio.
Jūsų įvestas pavadinimas atsiras prietaiso
ekrane, kai jūs paspausite SCAN mygtuką
ir pasirinksite skenavimo opciją.
Programos ir tinklo naudotojo vadovas

g

Ekrane pasirodžius Add Printer langui,
spauskite Add Printer.

h

Iš sąrašo pasirinkite savo prietaisą. Spauskite
Addir Next.

PASTABA
(OS X v10.8.x)
Pasirinkite Brother DCP-XXXX CUPS (XXXX –
jūsų modelio pavadinimas) iš Use iššokančio
meniu.
Pasirodžius pagalbos langui, spauskite Next.
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Pabaiga

Diegimo procesas yra
pabaigtas.

Windows®

Install O

1

Įdiekite
papildomas
aplikacijas
ptional
Applications

c

Paspauskite tos aplikacijos mygtuką, kurią norite įdiegti.

BookScan&Whiteboard rinkinys,
sukurtas Reallusion, Inc
BookScan Enhancer programa gali automatiškai
pataisyti jūsų nuskenuotų knygų paveikslėlius.
Whiteboard Enhancer programa išvalo ir pabrėžia
tekstą bei paveikslėlius iš nuskenuotų nuotraukų.

Homepage Print 2*, sukurtas
CORPUS
Homepage Print 2 – aplikacija, kuri jums padeda
užfiksuoti ir redaguoti internetinius puslapius, kad
galėtumėte atsispausdinti tik reikiamą informaciją.
* Ši aplikacija suderinama su Microsoft® Internet Explorer®
7.0/8.0 ir Firefox® 3 naršyklėmis.

PASTABA
• Spausdintuvas turi būti įjungtas ir sujungtas
su kompiuteriu.
• Kai kurioms aplikacijoms reikia internetinio ryšio.
• Įsitikinkite, kad esate prisiregistravęs

d

Kai diegimo procesas bus baigtas, spauskite
kitos aplikacijos mygtuką, kurią norite įdiegti.
Norėdami išeiti, spauskite Exit.

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

administratoriaus teisėmis.
• Ši aplikacija netinka Windows
Server® 2003/2008/2012 serijoms.

a

Dar kartą atidarykite pagrindinį meniu, iš naujo
įdėdami kompaktinį diską arba du kartus
spausdami start.exe programą iš pagrindinio
aplanko. Jei pasirodys kalbos langas, pasirinkite
norimą langą.

b

Pasirodys kompaktinio disko Pagrindinis
meniu. Spauskite Additional Applications.
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Tinklo naudotojams
Atkurkite tinklo nustatymus į gamyklos numatytuosius
Norėdami atkurti visus vidinio spausdinimo/skenavimo serverio tinklo numatytuosius nustatymus , vadovaukitės žemiau
pateiktais žingsniais:

a
b
c
d
e
f
g

Įsitikinkite, kad prietaisas veikia tuščia eiga, atjunkite visus laidus nuo prietaiso (išskyrus maitinimo laidą).
Spauskite Menu.
Spauskite arba
Spauskite OK.

ir pasirinkite 3.Network.

Spauskite arba
Spauskite OK.

ir pasirinkite 0.Network Reset.

Spauskite

ir pasirinkite Reset.

Spauskite

ir pasirinkite Yes.

Prietaisas bus paleistas iš naujo, tada iš naujo prijunkite visus laidus.

Teksto įvedimas belaidžio ryšio nustatymams
Pakartotinai spaudinėkite
arba
mygtukus ir iš žemiau pateikto sąrašo
pasirinkite reikiamą simbolį:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
(space)!"#$%&'() +,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
Spauskite Enlarge/Reduce arba Number of Copies mygtukus, kad perkeltumėte žymeklį į kairę ar dešinę.

PASTABA
Taisymas
Jei įvedėte neteisingą raidę ir norite ją pakeisti, spauskite Enlarge/Reduce arba Number of Copies mygtuką,
kad perkeltumėte žymeklį po netinkama raide. Naudokite
ir
mygtukus, kad pakeistumėte į tinkamą raidę,
tada pakartotinai spauskite Number of Copies mygtuką, kad perkeltumėte žymeklį atgal į teksto pabaigą. Jei
paspausite Stop/Exit mygtuką, visos raidės, esančios virš žymeklio ir žymeklio dešinėje, bus ištrintos.
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Kita informacija
Kaip atverti PDF bylą su Adobe®
Reader® programa (Windows® 8)

a

Nuveskite pelę į žemiausią dešinį darbalaukio
kampą. Atsiradus meniu juostai, spauskite
Settings, tada spauskite Control Panel.

b
c
d

Brother CreativeCenter

Pasisemkite įkvėpimo. Jei naudojate Windows®, savo
darbalaukyje du kartus spauskite Brother CreativeCenter

Spauskite Programs, tada Default Programs

piktogramą

ir Associate a file type or protocol with a
program.

internetinę svetainę su daugybe idėjų ir informacijos

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

,kad patektumėte į mūsų NEMOKAMĄ

asmeniniam ir profesionaliam naudojimui.
Mac naudotojai gali patekti į Brother CreativeCenter
adresu http://www.brother.com/creativecenter/

Adobe® Reader® dabar bus numatytoji
programa .pdf bylų atidarymui, kol jos
nepakeisite
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Consumables
Eksploatacinės medžiagos
Atėjus laikui keisti eksploatacines medžiagas, tokias kaip tonerį ar būgnus, jūsų prietaiso ekrane pasirodys
klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie jūsų prietaiso eksploatacines medžiagas rasite interneto
svetainėje http://www.brother.com/original/ arba susisiekite su vietiniu Brother pardavėju.

Rašalo kasetė
Rausvai raudona
LC121M (Standartinė)
LC123M (Didelės išeigos)

Žalsvai mėlyna
LC121C (Standartinė)
LC123C (Didelės išeigos)

Geltona
LC121Y (Standartinė)
LC123Y (Didelės išeigos)

Juoda
LC121BK (Standartinė)
LC123BK (Didelės išeigos)

Kas yra Innobella™?
Innobella™ yra originalių eksploatacinių medžiagų asortimentas, kurį siųlo Brother.
Pavadinimas “Innobella™” yra kilęs iš žodžių “Innovation” (Naujovės) ir “Bella”
(reiškiančio gražu italų kalboje) ir reprezentuoja novatoriškas technologijas, kurios užtikrina
gražius ir ilgai išliekančius spausdinimo rezultatus.
Prekiniai ženklai
Brother logotipas yra registruotas Brother Industries, Ltd prekinis ženklas.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server ir Internet Explorer yra registruoti Microsoft korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/arba kitose
šalyse.
Apple, Macintosh, Mac OS ir OS X yra registruoti Apple Inc. prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.
AirPrint yra Apple Inc prekinis ženklas.
Adobe ir Reader yra registruoti Adobe Systems Incorporated prekiniai ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.
AOSS yra Buffalo Inc prekinis ženklas.
Wi-Fi ir Wi-Fi Protected Access yra registruoti Wi-Fi Alliance prekiniai ženklai.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ir Wi-Fi Protected Setup logotipas yra Wi-Fi Alliance prekiniai ženklai.
Android yra Google Inc prekinis ženklas. Šio prekinio ženklo naudojimas priklauso Google
Permissions. Firefox yra registruotas Mozilla Foundation prekinis ženklas.
Visos kompanijos, kurių programinės įrangos pavadinimai yra paminėti šioje instrukcijoje, turi programinės įrangos licencijos sutartis
komkrečioms jų patentuotoms programoms.

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

Autorių teisės ir licencija
©2013 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.
Šis produktas apima programinę įrangą, sukurtą šių gamintojų:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.
©2008 Devicescape Software, Inc. Visos teisės saugomos.
Šis produktas apima “KASAGO TCP/IP” programinę įrangą, sukurtą ZUKEN ELMIC, Inc.

www.brotherearth.com

