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Vartotojo vadovas ir kur jį rasti?

Kuris vadovas? Vadovo turinys? Kur jį rasti

Teisinė ir saugos 
informacija

Pirmiausia perskaitykite šį vartotojo vadovą. 
Prieš prijungiant įrenginį prašome perskaityti 
saugos instrukcijas. Šiame vadove taip pat 
nurodyti prekių ženklai ir teisiniai apribojimai.

Atspausdintas/dėžutėje

Greitos sąrankos 
vadovas

Prijungiant įrenginį ir įdiegiant tvarkykles bei 
programinę įrangą, atitinkančią jūsų 
naudojamą operacinę sistemą ir ryšio tipą, 
prašome vadovautis šiomis instrukcijomis.

Pagrindinis 
vartotojo vadovas

Išmokite naudotis pagrindinėmis funkcijomis - 
kaip kopijuoti, nuskaityti ir pakeisti vartojimo 
reikmenis. Peržiūrėkite patarimus, kaip šalinti 
kilusius gedimus.

Atspausdintas/Dėžutėje

HUN/BUL/ROM/POL/
SVK/CZE:
PDF failas/dokumentacija 
CD-ROM/dėžutėje

Išsamus vartotojo 
vadovas

Išmokite sudėtingesnes operacijas: 
faksogramos, kopijavimas, apsaugos 
funkcijos, spausdinimo ataskaitos ir įrenginio 
priežiūra.

PDF failas/dokumentacija 
CD-ROM/dėžutėje

Programinės 
įrangos vartotojo 
vadovas

Remkitės šiomis spausdinimo, nuskaitymo, 
tinklo nuskaitymo, PC-Fax ir Brother 
ControlCenter įrankio naudojimosi 
instrukcijomis.

Tinklo naudojimo 
žodynėlis

Šiame vadove pateikiama pagrindinė 
informacija apie papildomas galimybes 
naudoti „Brother“ įrenginius per tinklą, taip pat 
bendri nurodymai apie įrenginių sujungimą 
tinkle.

Tinklo vartotojo 
vadovas

Šis vadovas suteikia naudingos informacijos 
apie laidinius ir bevielio tinklo bei saugos 
parametrus naudojantis „Brother“ įrenginiu. 
Taip pat čia galite sužinoti, kokius protokolus 
įrenginys palaiko ir kaip šalinti gedimus.
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Dokumentacijos 
naudojimas 1

Dėkojame, kad įsigijote „Brother“ įrenginį! 
Skirkite šiek tiek laiko perskaityti šią 
dokumentaciją, tai padės išnaudoti visas šio 
įrenginio galimybes. 

Dokumentacijoje 
pasitaikantys simboliai ir 
sutartiniai žymėjimai 1

Vartotojo vadove rasite šiuos simbolius ir 
sutartinius žymėjimus.

Pagrindinė informacija 1

Paryškinta Paryškintas tekstas žymi 
mygtukus įrenginio valdymo 
skydelyje arba kompiuterio 
ekrane.

Pasvirasis Pasvirasis šriftas pabrėžia svarbų 
punktą arba gali nukreipti į 
susijusias temas.

Courier
New

Courier New šriftu parašytas 
tekstas žymi įrenginio LCD ekrane 
rodomus pranešimus. 

 

ĮSPĖJIMAS nurodo pavojų, galintį sukelti 
rimtus sužalojimus arba mirtį, jei nepaisoma 
instrukcijų ir nevengiama pavojingos 
situacijos.
 

DĖMESIO nurodo pavojų, galintį sukelti 
lengvesnius sužalojimus, jei nepaisoma 
instrukcijų ir nevengiama pavojingos 
situacijos.
 

SVARBU nurodo potencialiai pavojingą 
situaciją, kurios nepavykus išvengti 
atsiranda rizika nelaimingo atsitikimo metu 
pažeisti produktą arba jo atliekamas 
funkcijas.
 Elektros pavojaus piktogramos 

įspėja apie galimą elektros smūgį.

 Karšto paviršiaus piktogramos 
įspėja, kad negalima liesti įkaitusių 
įrenginio dalių.

 Pastabos nurodo, kaip elgtis 
konkrečioje situacijoje arba kaip 
atliekamas veiksmas, susijęs su 
kitomis įrenginio funkcijomis.
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Prieiga prie Išsamus 
vartotojo vadovas, 
Programinės įrangos 
vartotojo vadovas ir 
Tinklo vartotojo 
vadovas 1

Pagrindinis vartotojo vadovas nerasite visos 
reikiamos informacijos apie įrenginį, pvz. kaip 
naudotis pažangesniomis kopijavimo, 
spausdinimo, fakso, nuskaitymo, PC-Fax ir 
tinklo funkcijomis. Susipažinę su šiuo 
Vadovu, išsamesnę informaciją apie 
esančias operacijas rasite Išsamus 
vartotojo vadovas, Programinės įrangos 
vartotojo vadovas, Tinklo naudojimo 
žodynėlis ir Tinklo vartotojo vadovas, 
esančius CD-ROM dokumentacijoje.

Peržiūrėti dokumentaciją 1

a Įjunkite kompiuterį. Įdėkite CD-ROM 
dokumentaciją į CD-ROM įrenginį. 

Pastaba

(Windows® vartotojams) Jeigu paleidimo 
langas neatsiranda automatiškai, eikite į 
My Computer (Computer) (Mano 
kompiuteris (Kompiuteris)), dukart 
spustelėkite CD-ROM piktogramą, tada 
dukart spustelėkite index.html.

 

b (Macintosh vartotojams) Dukart 
spustelėkite CD-ROM piktogramą, 
toliau dukart spustelėkite index.html.

c Paspauskite ant savo šalies 
pavadinimo.
 

d Pažymėkite savo kalbą, spustelėkite 
View Guide (Žiūrėti vadovą), toliau 
spustelėkite vadovą, kurį norite skaityti.
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Pastaba

• (Tik Windows® vartotojams) Jūsų 
interneto naršyklė gali puslapio viršuje 
rodyti geltoną juostą - saugumo įspėjimą, 
kuris atsiranda dėl Active X controls. 
Norint, kad interneto puslapis būtų 
rodomas teisingai, spustelėkite juostą, 
paspauskite Allow Blocked Content 
(Leisti naudoti blokuotą turinį), tada 
paspauskite Yes (Taip) saugos įspėjimo 
dialogo lange.

• (Tik Windows® vartotojams) 1 Galite 
nukopijuoti visas dokumentacijos PDF 
rinkmenas į aplanką jūsų kompiuteryje, 
kad prireikus jas atsidarytumėte greičiau. 
Pažymėkite savo kalbą ir paspauskite 
Copy to local disk (Kopijuoti į 
kompiuterio diską).

1 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 arba 
naujesnė Microsoft Internet Explorer versija.

 

Kur rasti nuskaitymo instrukcijas 1

Dokumentų nuskaitymo būdai yra keli. 
Instrukcijas galite rasti:

Programinės įrangos vartotojo vadovas

 Nuskaitymas

 Valdymo centras

 Tinklo nuskaitymas

ScanSoft™ PaperPort™12SE su OCR 
How-to-Guides

(Windows®)

 Atliktas ScanSoft™ PaperPort™12SE su 
OCR How-to-Guides gali būti peržvelgtas 
pagalbos parinktyje ScanSoft™ 
PaperPort™12SE taikomojoje 
programoje.

„Presto! PageManager“ vartotojo  
vadovas

(Macintosh)

Pastaba
Presto! Prieš naudojimą turi būti parsiųsta 
ir įdiegta PageManager programa. Žr. 
„Brother“ pagalba (Macintosh 
naudotojams) puslapyje 5 norint gauti 
tolimesnius nurodymus.

 

 Atliktą Presto! PageManager vartotojo 
vadovą galima peržiūrėti pagalbos 
parinktyje, Presto! programoje. 
PageManager taikomoji programa.

Kaip rasti tinklo sąrankos instrukcijas

Jūsų įrenginys gali būti prijungtas prie 
belaidžio tinklo. Pagrindines sąrankos 
instrukcijas rasite Greitos sąrankos vadovas. 
Jeigu jūsų belaidžio tinklo taškas arba 
kelvedis palaiko Wi-Fi Protected Setup arba 
AOSS™, taip pat sekite Greitos sąrankos 
vadovas nurodytais žingsniais. Išsamiau apie 
tinklo nustatymus žr. Tinklo vartotojo 
vadovas.
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„Brother“ techninė 
pagalba (Windows® 
naudotojams) 1

Nuorodas į pagalbą internete („Brother“ 
sprendimų centras) ir kitus kontaktus rasite 
įdiegimo CD-ROM diske.

 Pagrindiniame meniu paspauskite 
Brother Support („Brother“ pagalba). 
Atsidarys langas su nuoroda:
 

 Aplankykite mūsų interneto svetainę 
(http://www.brother.com), paspaudę 
Brother Home Page („Brother“ interneto 
svetainė).

 Sužinokite naujienas ir įrenginių 
palaikymo informaciją 
(http://solutions.brother.com/), paspaudę 
Brother Solutions Center („Brother“ 
sprendimų centras).

 Norėdami rasti originalias „Brother“ 
prekes, aplankykite mūsų puslapį 
(http://www.brother.com/original/), 
paspaudę Supplies Information (Prekių 
informacija).

 Parsisiųskite NEMOKAMUS nuotraukų 
rinkinius ir kitą spausdinimui skirtą 
medžiagą iš „Brother“ kūrybinio centro  
(http://www.brother.com/creativecenter/), 
paspaudę Brother Creative Center.

 Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, 
paspauskite Back (Atgal) arba, jeigu 
baigėte, paspauskite Exit (Išeiti).

http://www.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://www.brother.com/creativecenter/
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„Brother“ pagalba 
(Macintosh 
naudotojams) 1

Nuorodas į pagalbą internete („Brother“ 
sprendimų centras) ir kitus kontaktus rasite 
įdiegimo CD-ROM diske.

 Dukart paspauskite Brother Support 
(„Brother“ pagalba) piktogramą. Atsidarys 
langas su nuoroda:
 

 Presto! parsisiuntimui ir įdiegimui 
PageManager programą, paspauskite 
„Presto! PageManager“.

 Registruokite jūsų naudojamą įrenginį 
„Brother“ gaminių registravimo puslapyje 
(http://www.brother.com/registration/), 
paspaudę On-Line Registration 
(Registracija internete).

 Sužinokite naujienas ir įrenginių 
palaikymo informaciją 
(http://solutions.brother.com/), paspaudę 
Brother Solutions Center („Brother“ 
sprendimų centras).

 Aplankykite „Brother“ originalių prekių 
mūsų puslapį 
(http://www.brother.com/original/), 
paspaudę Supplies Information (Prekių 
informacija).

http://www.brother.com/registration/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
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Valdymo skydelio apžvalga 1

MFC-7460DN ir MFC-7860DW turi tuos pačius mygtukus.
 

MFC-7360N
 

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 64 5

1 2 3 64 5
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1 Vieno paspaudimo mygtukai
Šie 4 mygtukai suteiks jums greitą prieigą 
prie 8 anksčiau išsaugotų numerių.
Shift (Paslinkti)
Gaukite prieigą prie 5-8 vieno paspaudimo 
numerių.

2 FAX (FAKSAS) mygtukai:
Tel/R
Šis mygtukas spaudžiamas telefoninio 
pokalbio metu po atsiliepimo išoriniu rageliu 
F/T skambučio metu (greitas dvigubas 
skambutis).
Taip pat prisijungus prie PBX, galite naudoti 
šį mygtuką norėdami gauti prieigą prie 
išorinės linijos arba perduoti skambutį į kitą 
telefono plėtinį.
Redial/Pause (Numerio rinkimas iš 
naujo/pristabdymas)
Iš naujo perskambina paskutiniam 
skambintam numeriui. Taip pat rankiniu ar 
greitu būdu renkant numerį įterpia pauzę.
Resolution (Raiška)
Nustato siunčiamų faksogramų raišką.

3 COPY (KOPIJAVIMAS) mygtukai:
Options (Parinktys)
Jūs galite greitai ir lengvai pasirinkti laikinus 
spausdinimo nustatymus.
Enlarge/Reduce (Padidinti/Sumažinti)
Padidina ir sumažina kopijas.
Duplex (Dvipusis) 
(MFC-7460DN ir MFC-7860DW) 
Paspaudę šį mygtuką, nukopijuosite abi 
popieriaus puses.

4 SPAUSDINIMAS mygtukai:
Secure (Sauga) 
(MFC-7460DN ir MFC-7860DW)
Įvedę 4 skaitmenų slaptažodį, galite 
atspausdinti atmintyje esančius duomenis. 
(Išsamiau apie apsaugos mygtuko 
naudojimą žr. Tinklo vartotojo vadovas.)
Naudodami saugaus funkcionavimo užrakto 
funkciją, galite perjungti apribotus vartotojus 
paspaudę ir sulaikę Shift (Paslinkti) kaip ir 
spaudžiant Secure (Sauga). (Žr. Saugaus 
funkcionavimo užraktas 2.0 2 skyriuje, 
Tinklo vartotojo vadovas.)
Job Cancel (Atšaukti užduotį)
Atšaukia nustatytas spausdinimo užduotis ir 
išvalo įrenginio’ atmintį. Norėdami atšaukti 
kelis spausdinimo darbus, laikykite 
nuspaudę šį mygtuką, kol LCD ekranas 
parodys Job Cancel (All) (Atšaukti 
užduotį (visas)).

5 LCD
Ekrane rodomi pranešimai padės nustatyti 
parametrus ir naudotis įrenginiu.
(MFC-7860DW) 
 FAX ir SCAN režime keturių lygių 
indikatorius parodo esamą belaidžio ryšio 
stiprumą (naudojant bevielį ryšį).

6 Režimo mygtukai:

FAX (FAKSAS)
Perjungia įrenginį į fakso režimą.

SCAN (NUSKAITYMAS)
Perjungia įrenginį į nuskaitymo režimą. 

COPY (KOPIJAVIMAS)
Perjungia įrenginį į kopijavimo režimą.

7 Meniu mygtukai:
Clear (Valyti)
Ištrina įvestus duomenis arba atšaukti esamų 
nustatymų punktą.
Menu (Meniu)
Pereiti prie pagrindinio meniu. Jame galėsite 
atlikti įrenginio nustatymus.
OK (Gerai)
Išsaugoti įrenginio nustatymus.
Garsumo mygtukai:

 d arba c 
Paspauskite norėdami slinkti meniu 
parinktimis. Paspauskite norėdami pakeisti 
garsumą įrenginiui dirbant fakso arba 
parengties režimu.
a arba b
Spauskite norėdami pereiti prie kitų meniu 
punktų ir parinkčių.

Adresų knyga

Gaukite tiesioginę prieigą prie numerio 
rinkimo pulto.

8 Numerių rinkimo pultas
Šie mygtukai skirti rinkti telefono ir fakso 
numerius, taip pat turi klaviatūros paskirtį, 
skirtą įvesti informaciją į renginį.
Skambučio metu # mygtukai laikinai pakeičia 
numerio rinkimo režimą iš impulsinio į toninį.

9 Start (Pradėti)
Pradėkite siųsti faksogramas arba daryti 
kopijas.

10 Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti)
Sustabdo operaciją arba išeina iš meniu.

    

0 Didžiausias
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Garsumo nustatymai 1

Skambėjimo garsumas 1

Galite pasirinkti skambėjimo garsumo lygį, 
nuo High (Aukštas) iki Off 
(Išjungta).

Įrenginiui veikiant fakso režimu, paspauskite 

 arba , norėdami nustatyti garsumo lygį. 
LCD ekranas parodys esamus nustatymus, o 
kiekvienas mygtuko paspaudimas pakeis 
garsumą į kitą lygį. Įrenginys nekeis naujų 
nustatymų, kol jūs jų nepakeisite.

Taip pat naudodamiesi meniu galite pakeisti 
skambėjimo garsumą:

a Paspauskite Menu (Meniu), 1, 3, 1.

b Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
Off (Išjungta), Low (Žemas), Med 
(Vid.) arba High (Aukštas).
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Pypsėjimo garsumas 1

Įjungus pypsėjimo režimą, įrenginys pypsės 
kiekvieną kartą po mygtuko paspaudimo, 
klaidos arba po faksogramos išsiuntimo ir 
gavimo. Galite pasirinkti skambėjimo 
garsumo lygį, nuo High (Aukštas) iki Off 
(Išjungta).

a Paspauskite Menu (Meniu), 1, 3, 2.

b Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
Off (Išjungta), Low (Žemas), Med 
(Vid.) arba High (Aukštas).
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Garsiakalbio garsumas 1

Galite pasirinkti skambėjimo garsumo lygį, 
nuo High (Aukštas) iki Off 
(Išjungta).

a Paspauskite Menu (Meniu), 1, 3, 3.

b Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
Off (Išjungta), Low (Žemas), Med 
(Vid.) arba High (Aukštas).
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).
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Popieriaus ir kitos 
spausdinimo 
medžiagos įdėjimas 2

Įrenginys gali imti popierių iš standartinio 
popieriaus dėklo arba rankinio padavimo 
dėklo.  

Įdėję popierių į popieriaus dėklą, įsidėmėkite:

 Popieriaus dydį galite nustatyti 
kompiuterio programoje, jei jos 
spausdinimo meniu turi popieriaus dydžio 
nustatymo parinktį. Jei tokios galimybės 
nėra, popieriaus dydžio nustatymus galite 
atlikti spausdintuvo tvarkyklėje 
naudodami valdymo skydelio mygtukus.

Popieriaus įkėlimas į 
standartinį popieriaus dėklą 2

Galite įkelti iki 250 lapų. Neviršykite 
didžiausio popieriaus kiekio žymos (b b b). 
(Rekomenduojamas popierius, žr. Popieriaus 
dėklų talpa puslapyje 18.)

Spausdinimas ant paprasto, plono ar 
perdirbto popieriaus, naudojant 
standartinį popieriaus dėklą 2

a Išimkite visą popieriaus dėklą iš 
įrenginio.
 

Popieriaus įdėjimas 2
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b Laikydami nuspaustą žalią popieriaus 
laikiklio atpalaidavimo svirtį, stumkite 
popieriaus laikiklius tol, kol jie atitiks į 
dėklą dedamo popieriaus dydį. 
Patikrinkite, ar laikikliai tvirtai užfiksuoti 
tiektuve.
 

c Gerai perskleiskite popieriaus lapus, 
taip išvengsite popieriaus strigčių ir 
tiekimo trikčių.
 

d Įdėkite popierių į dėklą ir patikrinkite:

 Ar popierius nesiekia didžiausio 
popieriaus kiekio žymos (  ) (1).

Popieriaus dėklo perpildymas gali 
sukelti popieriaus strigtį.

 Popierius turi būti dedamas 
spausdinimo puse žemyn.

 Jeigu popieriaus laikikliai tiksliai 
atitinka popierius dydį, popieriaus 
padavimas vyks be problemų.

 

e Įdėkite popieriaus dėklą atgal į įrenginį. 
Patikrinkite, ar jis iki galo įstumtas į 
įrenginio vidų.

1
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f Norėdami, kad išvesties dėkle popierius 
nekristų, atlenkite laikiklio atvartą (1).
 

Popieriaus įdėjimas į rankinio 
padavimo dėklą 2

Į šį dėklą vienu metu galite dėti po vieną voką 
ar kitos spausdinimo medžiagos vieną lapą.  
Naudokite rankinio padavimo dėklą 
spausdinimui ant etikečių, vokų ar storesnio 
popieriaus.

Pastaba
Įdėjus popierių į rankinio padavimo dėklą, 
įrenginys automatiškai persijungia į 
rankinio padavimo režimą.

 

Spausdinimas ant paprasto ar 
perdirbto popieriaus naudojant 
rankinio padavimo dėklą. 2

a Norėdami, kad išvesties dėkle popierius 
nekristų, atlenkite laikiklio atvartą (1) arba 
išimkite lapą iš karto jam atsispausdinus.
 

b Atidarykite rankinio padavimo dėklo 
dangtį.
 

1

1

1

1
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c Sureguliuokite rankinio padavimo dėklo 
popieriaus laikiklius, kad jie atitiktų 
naudojamo popieriaus plotį.
 

d Į rankinio padavimo angą abiem rankom 
dėkite vieną popieriaus lapą tol, kol 
viršutinius popieriaus kraštus pagaus 
popieriaus įtraukimo vėnelėlis ir 
įrenginys supypsės. Kai įrenginys 
pradės įtraukti popierių, paleiskite lapą.
 

Spausdinimas ant storesnio, 
aukščiausios kokybės popieriaus, 
etikečių ir vokų 2

Kai galinis išvesties dėklas yra patrauktas 
žemyn, įrenginys atspaudus tiekia tiesiai nuo 
rankinio padavimo dėklo iki išvesties dėklo 
įrenginio gale. Šį popieriaus tiekimo ir 
išvesties būdą naudokite spausdindami ant 
storo popieriaus, etikečių ar vokų.

Pastaba
Kiekvieną atspausdintą lapą arba voką 
nedelsdami iškart ištraukite - išvengsite 
popieriaus strigties.

 

a Atidarykite galinį dangtį (išvesties 
dėklą).
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Pastaba
(Spausdinant vokus) 
Nuleiskite du žalius svertus kairėje ir 
dešinėje pusėje, kaip parodyta 
iliustracijoje.

 

 

b Atidarykite rankinio padavimo dėklo 
dangtį.
 

c Sureguliuokite rankinio padavimo dėklo 
popieriaus laikiklius, kad jie atitiktų 
naudojamo popieriaus plotį.
 

d Abiem rankomis įdėkite vieną 
popieriaus lapą ar voką į rankinio 
padavimo dėklą, kol viršutinis lapo ar 
voko kraštas susilies su popieriaus 
įtraukimo velenėliu. Kai įrenginys 
pradės įtraukti popierių, paleiskite lapą.
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2

 

Pastaba
• Įdėkite popierių į rankinį padavimo dėklą 

ta puse, ant kurios bus spausdinama, į 
viršų.

• Patikrinkite, ar į rankinio padavimo dėklą 
popierius įdėtas tiesiai ir teisinga kryptimi. 
Priešingu atveju jis gali būti neteisingai 
įtrauktas ir įstrigti įrenginyje arba 
atspaudai gali būti kreivi.

• Į rankinio padavimo dėklą vienu metu 
dėkite ne daugiau kaip vieną popieriaus 
lapą, taip išvengsite strigčių.

• Jei popierių ar kitą spausdinimo medžiagą 
įdėsite į rankinio padavimo dėklą, kol 
įrenginys bus parengties būsenos, 
spausdinimo medžiaga bus išstumta be 
spausdinimo. 

• Mažo formato atspaudus bus lengviau 
paimti iš išvesties dėklo, jei abiem 
rankomis pakelsite skaitytuvo dangtį, kaip 
parodyta paveikslėlyje.
 

• Nors skaitytuvo dangtis pakeltas, vis tiek 
galima naudotis įrenginiu. Uždarykite 
skaitytuvo dangtį, paspausdami jį žemyn 
abiem rankomis.
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Nenuskaitomos ir nespausdinamos vietos 2

Žemiau pateikti skaičiai rodo didžiausią plotį, kiek dokumento kraštai gali būti palikti nenuskaityti. 
Nenuskaitomos ir nespausdinamos vietos gali skirtis priklausomai nuo popieriaus dydžio arba 
jūsų naudojamos programinės įrangos nustatymų.

 Naudojimas Dokumento 
dydis

Viršus (1)

Apačia (1)

Kairė (2)

Dešinė (2)

Faksograma 
(siųsti)

Letter (Laiškas) 3 mm 4 mm

A4 3 mm 3 mm

Kopijavimas

* viena kopija 
arba 1:1 kopija

Letter (Laiškas) 3 mm 4 mm

A4 3 mm 3 mm

Nuskaitymas Letter (Laiškas) 3 mm 3 mm

A4 3 mm 3 mm

Spausdinimo Letter (Laiškas) 4 mm 6.35 mm

A4 4 mm 6.35 mm

2 2
1

1



Popieriaus įdėjimas 

17

2

Popieriaus nustatymai 2

Popieriaus tipas 2

Nustatykite įrenginį pagal vartojamo 
popieriaus tipą. Taip užtikrinsite geriausią 
spausdinimo kokybę.

a Paspauskite Menu (Meniu), 1, 2, 1.

b Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
Thin (Plonas), Plain 
(Paprastas), Thick (Storas) , 
Thicker (Storesnis), Recycled 
Paper (Perdirbtas popierius) 
arba Label (Etiketė).
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Popieriaus dydis 2

Spausdinimui galite naudoti keletą skirtingų 
dydžių popierių: A4, Letter (Laiško), 
Executive(Vykdomojo dokumento), A5, A5 L, 
A6, B5 arba B6 formato lapai ir faksogramų 
spausdinimui: A4 arba laiško.

Keičiant popieriaus dydį dėkle, taip pat reikia 
pakeisti popieriaus dydžio nustatymus, kad 
įrenginys spausdinamą dokumentą ar gautą 
faksogramą galėtų pritaikyti popieriaus lapui.

a Paspauskite Menu (Meniu), 1, 2, 2.

b Paspauskite a arba b, norėdami 
pasirinkti A4, Letter (Laiškas), 
Executive (Vykdomasis 
dokumentas), A5, A5 L, A6, B5 arba 
B6.
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Tinkamas popierius ir 
kita spausdinimo 
medžiaga 2

Spausdinimo kokybė gali skirtis priklausomai 
nuo naudojamo popieriaus tipo.

Galite naudoti šias spausdinimo medžiagas: 
ploną, paprastą, storą, aukščiausios 
kokybės, perdirbtą popierių, etiketes ir vokus.

Spausdinimo kokybė bus geriausia, jei 
laikysitės šių nurodymų:

 NEDĖKITE skirtingų popieriaus tipų į 
vieną dėklą vienu metu, taip išvengsite 
popieriaus strigčių ir tiekimo trikčių.

 Įrenginys spausdins teisingai, jei 
kompiuterio programoje nustatysite tą patį 
popieriaus dydį, koks įdėtas į popieriaus 
dėklą. 

 Stenkitės neliesti atspausdintos lapo 
pusės iš karto po spausdinimo.

 Prieš įsigydami daugiau popieriaus, 
pabandykite atspausdinti ant kelių lapų. 
Taip įsitikinsite, kad popierius bus 
tinkamas.

Rekomenduojamas popierius 
ir kita spausdinimo medžiaga 2

Popieriaus 
tipas

Medžiaga

Paprastas 
popierius

Xerox Premier TCF 80 g/m2

Xerox Business 80 g/m2

Perdirbtas 
popierius

Xerox Recycled Supreme 

80 g/m2

Etiketės Avery laser label L7163

Vokas Antalis River serija (DL)
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Popieriaus tipas ir dydis 2

Įrenginys gali imti popierių iš standartinio 
popieriaus dėklo arba rankinio padavimo 
dėklo.  

Popieriaus dėklai spausdintuvo 
tvarkyklėje ir šiame vadove turi tokius 
pavadinimus: 2

Popieriaus dėklų talpa 2

Rekomenduojamos popieriaus specifikacijos 2

Jūsų įsigytam įrenginiui tinka šių specifikacijų popierius:

 Naudokite paprastą popierių, skirtą kopijavimui.

 Svoris yra  tarp 75-90 g/m2.

 Naudokite išilginės pluošto krypties popierių, kurio Ph vertė neutrali ir drėgmės lygis apytiksliai 
5%.

 Šis įrenginys priima perdirbtą popierių, kuris atitinka DIN 19309 specifikacijas.

Dėklas ir pasirinktinis 
vienetas

Pavadinimas

Standartinis popieriaus dėklas 1 dėklas

Rankinio tiekimo anga Rankinis

Popieriaus dydis Popieriaus tipai Lapų skaičius

Popieriaus dėklas 
(1 dėklas)

A4, laiškas, B5, 
vykdomasis 
dokumentas, A5, 
A5 (ilgoji lapo kraštinė ), 
A6, B6

Paprastas popierius, 
plonas popierius arba 
perdirbtas popierius

iki 250 [80 g/m2]

Rankinio padavimo 
dėklas (rankinis)

Plotis: 76,2 - 216 mm

Ilgis: 116 - 406,4 mm

Paprastas popierius, 
plonas popierius, 
storas popierius, 
aukščiausios 
kokybės popierius, 
perdirbtas popierius, 
vokai ir etiketės

Vienas lapas
[80 g/m2]

Bazinis svoris 75-90 g/m2

Storis 80-110 m

Paviršiaus šiurkštumas Daugiau nei 20 sek.

Stangrumas 90-150 cm3/100

Grūdėtumo kryptis Ilgo grūdėtumo

Tūrinė varža 10e9-10e11 omų

Paviršiaus varža 10e9-10e12 ohm-cm

Užpildas CaCO3 (neutralus)

Peleningumas Mažiau nei 23 wt%

Ryškumas Didesnis negu 80%

Nepermatomumas Didesnis negu 85%
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Specialaus popieriaus 
naudojimas 2

Šis įrenginys sukurtas veikti su daugeliu tipų 
kserografiniu ir aukščiausios kokybės 
popieriumi. Tačiau kai kurios popieriaus 
rūšys gali paveikti spausdinimo kokybę arba 
įrenginio darbo patikimumą. Visada 
išbandykite popieriaus pavyzdžius prieš 
įsigydami didesnį kiekį. Taip užtikrinsite 
pageidaujamą kokybę ir gerą įrenginio darbą. 
Laikykite popierių uždarytoje originalioje 
pakuotėje. Laikykite popierių horizontaliai ir 
saugokite nuo drėgmės, tiesioginių saulės 
spindulių ir karščio.

Pasirenkant popierių, svarbu atsižvelgti į 
šiuos patarimus:

 NENAUDOKITE rašaliniams 
spausdintuvas skirto popieriaus, jis gali 
strigti ir sugadinti įrenginį.

 Nespausdintas popierius naudoja rašalą, 
kuris gali atlaikyti įrenginio’ darbinę 
392 laipsnių Farenheito (200 laipsnių 
Celsijaus) temperatūrą.

 Jei naudojamas popierius turi šiurkštų 
paviršių, yra susiraukšlėjęs arba 
suglamžytas, atspaudas gali būti 
nekokybiškas.

Netinkami popieriaus tipai 2

SVARBU
Kai kurių tipų popierius gali sukelti 
kokybės problemų arba sugadinti įrenginį.

NENAUDOKITE šių popieriaus tipų:

• labai tekstūruoto

• ypatingai glotnaus ar blizgaus 
popieriaus;

• susiraukšlėjusio ar užlinkusio 
popieriaus.
 

1 2 mm ar didesnis susiglamžymas 
gali įstrigti.

• plėvele ar cheminės medžiagos 
sluoksniu dengto popieriaus;

• suplėšyto, suglamžyto ar perlenkto 
popieriaus;

• popieriaus, kurio svoris didesnis nei 
rekomenduojama šiame vadove;

• su skirtukais ir sąvaržėlėmis;

• firminių blankų, jei jis atspausdintas 
aukštai temperatūrai neatspariais 
dažais arba termografiniu būdu;

• daugiasluoksnio arba savaiminio 
kopijavimo popieriaus; 

• rašaliniams spausdintuvams skirto 
popieriaus.

Naudodami aukščiau įvardintų tipų 
popierių galite sugadinti įrenginį. Tokiam 
gedimui negalioja jokia „Brother“ garantija 
ar aptarnavimo sutartis.  

 

1

1
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Vokai 2

Šiam įrenginiui tinka dauguma lazeriniams 
spausdintuvams skirtų vokų tipų. Tačiau 
naudodami kai kurių tipų vokus dėl jų 
konstrukcijos galite susidurti su sunkumais 
dėl vokų padavimo į įrenginį arba 
spausdinimo kokybės. Labiausiai tinka vokai, 
kurių kraštai tiesiai stipriai užlenkti ir kurių 
priekinis kraštas nėra storesnis nei du 
popieriaus lapai. Vokas turi būti plokščias, 
neišsipūtęs, stangrus. Įsigykite kokybiškus 
vokus iš tiekėjo, kuris supranta, kad jūs 
spausdinsite ant šių vokų lazeriniu 
spausdintuvu.

Vokai paduodami į rankinio padavimo dėklą, 
po vieną voką vienu metu. Prieš perkant ar 
spausdinant didesnį kiekį vokų, 
rekomenduojame atspausdinti vieną 
bandomąjį voką ir patikrinti kokybę.

Netinkami vokų tipai 2

SVARBU
NENAUDOKITE šių vokų:

• sugadintų, suglamžytų, 
susiraukšlėjusių arba netipinės formos 
vokų;

• ypatingai blizgių arba reljefą turinčių 
vokų;

• vokų su spaustukais, sąsagėlėmis 
arba virvelėmis;

• savaime užsiklijuojančių vokų;

• nestangrios konstrukcijos vokų;

• vokų, neturinčių aiškių lenkimo linijų;

• vokų su iškiliu reljefu (iškiliu užrašu);

• vokų, ant kurių jau buvo spausdinta 
lazeriniu spausdintuvu;

• Vokus, kurių viduje jau yra spausdintas 
tekstas.

• vokų, kurių negalima tvarkingai sudėti į 
krūvelę;

• vokų, kurie pagaminti iš sunkesnio 
popieriaus negu nurodyta įrenginio 
popieriaus svorio specifikacijose;

• vokų, kurių kraštai ar kampai nėra 
tiesūs; 

• vokų su langeliais, skylėmis, 
iškirpimais ar perforacija;

• vokų su klijais ant paviršiaus, kaip 
parodyta paveikslėlyje žemiau;
 

• vokų su dvigubu užlenkimu, kaip parodyta 
paveikslėlyje žemiau;
 

• vokų, kurių užlenkimas įsigyjant nėra 
nulenktas;

• vokų su tokiu užlenkimu, kaip parodyta 
paveikslėlyje žemiau;
 

• vokų, kurių pusės užlenktos kaip 
parodyta paveikslėlyje žemiau.
 

Naudodami bet kurį voką iš sąrašo 
pažeisite įrenginį. Gali būti, kad tokiam 
gedimui negalios „Brother“ garantija ar 
aptarnavimo sutartis. 
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Etiketės 2

Šiam įrenginiui tinka dauguma lazeriniams 
spausdintuvams skirtų etikečių tipų. 
Naudokite etiketes su akrilo klijais, kadangi 
etiketės bus apdorojamos įrenginio 
kaitintuvu, o akrilo klijai aukštoje 
temperatūroje patvaresni.  Klijai neturi liestis 
su įrenginio dalimis, kad etiketės nepriliptų 
prie būgno ir nesukeltų strigčių ar 
spausdinimo kokybės problemų. Tarp 
etikečių neturi būti klijų likučių. Etiketės turi 
būti išdėstytos taip, kad uždengtų lapą visu jo 
ilgiu ir pločiu. Jei tarp etikečių yra palikti 
tarpai, jos gali atsilupti ir sukelti rimtų strigčių 
ar kitų spausdinimo problemų.

Su šiuo įrenginiu galima naudoti etiketes, 
kurios tinkamos per 0,1 sekundę apdoroti 200 
laipsnių temperatūroje pagal Celsijaus skalę 
(392 laipsnių pagal Farenheito skalę). 

Neleiskite etikečių lapo per įrenginį daugiau 
nei vieną kartą.

Netinkami etikečių tipai 2

Nenaudokite pažeistų, susiraičiusių, 
raukšlėtų arba neįprastų formų etikečių.
 

SVARBU
• NEDĖKITE į įrenginį etikečių lapo, jei dalis 

jame esančių etikečių jau buvo 
panaudota. Neuždengtos etikečių lapo 
dalys gali sugadinti įrenginį.

• Etikečių lapų parametrai neturi viršyti 
šiame Vartotojo vadove nurodytų 
specifikacijų. Priešingu atveju, etiketės 
atsispausdins neteisingai arba pažeis jūsų 
įrenginį.

• Pakartotinai NENAUDOKITE panaudotų 
etikečių, kurios buvo naudojamos 
anksčiau arba jeigu lape trūksta keleto 
etikečių.
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3
Kaip įkelti dokumentus3

Galite siųsti faksogramas, daryti kopijas ir 
nuskaityti iš ADF (automatinio dokumento 
tiektuvo) ir skaitytuvo.

Naudojimasis automatiniu 
dokumentų tiektuvu (ADF) 3

Automatiniame dokumentų tiektuve (ADF) 
telpa iki 35 lapų. Tiektuvas tiekia po vieną 

lapą. Naudokite standartinį 80 g/m2 popierių 
ir prieš dėdami lapus į ADF, visada juos 
praskleiskite.

Galimi dokumento dydžiai 3

SVARBU
• NENAUDOKITE popieriaus, kuris yra 

susiglamžęs, užlinkęs, susiraukšlėjęs 
arba sutvirtintas sąsagėlėmis, 
sąvaržėlėmis, klijais ar lipnia juosta.

• NENAUDOKITE kartono, laikraščių arba 
audinių.

• NETRAUKITE dokumento, kol jis 
tiekiamas per automatinį padaviklį, 
priešingu atveju galite sugadinti įrenginį.

 

Pastaba
• Norėdami nuskaityti dokumentus, kurių 

negalima tiekti per automatinį tiektuvą, žr. 
Naudojimasis skaitytuvu puslapyje 23.

• Automatinis dokumentų tiektuvas 
palengvina nuskaitymą, jei dokumentą 
sudaro daugiau lapų.

• Jei nuskaitote dokumentą, kuris parašytas 
naudojant rašalą arba taisytas naudojant 
tepiklį, įsitikinkite, kad jie visiškai išdžiuvo.

 

Kaip įkelti dokumentus 3

a Pakelkite ir atlenkite ADF dokumentų 
išvesties laikiklio atvartą (1). Atlenkite 
ADF dokumentų laikiklį (2).
 

b Gerai perskleiskite dokumento lapus.

Dokumentų įkėlimas 3

Ilgis: 147,3 - 355,6 mm

Plotis: 147,3 - 215,9 mm

Svoris: 64 - 90 g/m2

(2)

(1)
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3

c Išdėstykite dokumento lapus ADF 
spausdinimo puse į viršų, kad viršutinis 
kampas eitų pirmas, kol pasikeis LCD 
ekrano žinutė ir pajusite, kad popierius 
liečia tiektuvo vėlenėlius.
 

d Nustatykite popieriaus laikiklius (1), kad 
jie atitiktų dokumento plotį.

SVARBU
NETRAUKITE dokumento, kol jis 
tiekiamas per automatinį padaviklį, 
priešingu atveju galite sugadinti įrenginį.

 

Naudojimasis skaitytuvu 3

Ant skaitytuvo stiklo dėkite knygą arba 
dokumento lapą (viena kopija ar nuskaitymas 
- vienas knygos atvartas arba vienas 
dokumento puslapis). 

Galimi dokumento dydžiai 3

SVARBU
NEPALIKITE daug lapų turinčių 
dokumentų ant skaitytuvo stiklo. Priešingu 
atveju galima strigtis automatiniame 
dokumentų tiektuve.

 

Kaip įkelti dokumentus 3

Pastaba
Originalą dedant ant skaitytuvo stiklo, 
automatinis dokumentų tiektuvas turi būti 
tuščias.

 

1

Ilgis: Iki 297 mm

Plotis: Iki 215,9 mm

Svoris: Iki 2 kg
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a Pakelkite dangtį.

b Žiūrėdami į nurodymus, esančius 
kairėje ir viršutinėje įrenginio pusėje, 
padėkite dokumentą užrašu žemyn į 
kairįjį skaitytuvo stiklo kampą.
 

 

c Uždarykite skaitytuvo dangtį.

SVARBU
Jei nuskaitote knygą arba daugiau lapų 
turintį dokumentą, uždaromo dangčio 
nespauskite žemyn.
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4

4

Kaip išsiųsti 
faksogramą 4

Žemiau nurodyti punktai parodys, kaip 
nusiųsti faksogramą.

a Norėdami siųsti faksogramą arba 

pakeisti faksogramos siuntimo ir 
priėmimo nustatymus, paspauskite 

(FAX (FAKSOGRAMA)) mygtuką, 
kad įsižiebtų mėlyna šviesa.
 

b Norėdami įkelti dokumentą, atlikite 
žemiau nurodytus veiksmus:

 Įkelkite dokumentą į ADF 
spaudinimo puse į viršų. (Žr. 
Naudojimasis automatiniu 
dokumentų tiektuvu (ADF) 
puslapyje 22.)

 Dokumentą ant skaitytuvo stiklo 
dėkite spausdinimo puse žemyn. (Žr. 
Naudojimasis skaitytuvu 
puslapyje 23.)

c Nustatykite skaitytuvo stiklo dydį, 
faksogramos raišką arba kontrastą (jeigu 
norite pakeisti juos).
Norėdami rasti pažangesnes faksogramos 
siuntimo operacijas ir nustatymus, 
žr.Faksogramos siuntimas puslapyje 25, 
Išsamus vartotojo vadovas:

 Broadcast (Transliacija)
 Delayed Fax (Atidėtas 
faksogramos siuntimas)

 Batch TX (Paketo TX)
 Real Time TX (Faktinis laikas 
TX)

 Polled TX (buferizuotas)

 Overseas Mode (Overseas 
režimas)

 Fax Resolution (Faksogramos 
skiriamoji geba)

 Contrast (Kontrastas)
 Coverpg Setup (Viršelio lapo 
sąranka)

 Coverpage Note (Viršelio lapo 
pastaba)

d Naudodamiesi numerio rinkimo pultu 
įveskite fakso numerį, vieno paspaudimo 

mygtuką arba  (Address Book 
(Adresų knyga)) ir įveskite trijų skaitmenų 
numerį.

e Paspauskite Start (Pradėti).

Faksogramos siuntimas iš ADF

 Įrenginys pradėjo dokumento 
nuskaitymą.

Faksogramos siuntimas iš skaitytuvo

 Paspaudus Start (Pradėti) įrenginys 
pradės pirmo puslapio nuskaitymą.

Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų: 

• Norint išsiųsti vieną puslapį, 
paspauskite 2, norėdami pasirinkti 
No (Send) (Ne (Siųsti)) 
(arba dar kartą paspauskite Start 
(Pradėti)). Įrenginys pradėjo 
dokumento siuntimą.

• Norint siųsti daugiau negu vieną 
puslapį, paspauskite 1, norėdami 
pasirinkti Yes (Taip) ir uždėkite 
ant skaitytuvo stiklo kitą puslapį. 
Paspauskite OK (Gerai). Įrenginys 
pradėjo dokumento nuskaitymą. 
(Šiuos žingsnius kartokite 
kiekvienam puslapiui.)

Paspaudus Start (Pradėti) 
įrenginys pradeda dokumento 
siuntimą.

Pastaba
Norėdami atšaukti spauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

 

Faksogramos siuntimas 4
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Laiško dydžio dokumentų 
siuntimas faksu nuo 
skaitytuvo stiklo 4

Kai siunčiama faksograma yra laiško dydžio 
dokumentas, jums reikės skaitytuvo stiklo 
dydį nustatyti į Letter (Laiškas); kitaip 
dalis faksogramos nebus nuskaityta. 

a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso 

režimu .

b (MFC-7360N)
Paspauskite Menu (Meniu), 1, 7.
(MFC-7460DN ir MFC-7860DW)
Paspauskite Menu (Meniu), 1, 7, 1.

c Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
Letter (Laiškas).
Paspauskite OK (Gerai).

d Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Vyksta faksogramos siuntimo 
nutraukimas 4

Norėdami atšaukti faksogramos siuntimą, 
paspauskite Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti). 
Jeigu paspausite Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti), 
kol įrenginys renka numerį arba siunčia 
faksogramą, LCD ekrane pasirodys žemiau 
pavaizduoti užrašai:
 

Dialling #XXX
1.Clear  2.Exit

 

Sending #XXX
1.Clear  2.Exit

Norėdami atšaukti faksogramos siuntimą 
paspauskite 1.

Siuntimo patikrinimo 
ataskaita 4

Siuntimo patikrinimo ataskaita - įrodymas, kad 
faksograma buvo išsiųsta. Šiose ataskaitoje 
pateikiama informacija apie faksogramą 
priimančio asmens vardą arba fakso numerį, 
siuntimo datą ir laiką, siuntimo trukmę, 
išsiųstų lapų skaičių ir kaip pasisekė 
siuntimas.

Yra keletas nustatymų, skirtų siuntimo 
patikrinimo ataskaitoms:

 On (Įjungta): atspausdina ataskaitą po 
kiekvienos išsiųstos faksogramos.

 On+Image (Įjungti+paveikslėlis): 
atspausdina ataskaitą po kiekvienos išsiųstos 
faksogramos. Ataskaitoje rodoma dalis 
pirmojo faksogramos puslapio.

 Off (Išjungta): atspausdina ataskaitą, 
jeigu dėl siuntimo klaidos faksogramos 
nepavyko išsiųsti. Išjunkite šį numatytąjį 
nustatymą.

 Off+Image 
(Išjungti+paveikslėlis): 
atspausdina ataskaitą, jeigu dėl siuntimo 
klaidos faksogramos nepavyko išsiųsti. 
Ataskaitoje rodoma dalis pirmojo 
faksogramos puslapio.

a Paspauskite Menu (Meniu), 2, 4, 1.

b Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti On 
(Įjungta), On+Image 
(Įjungti+paveikslėlis), Off 
(Išjungta) arba Off+Image 
(Išjungti+paveikslėlis).
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti).

Pastaba
• Jeigu pasirinksite On+Image 
(Įjungti+paveikslėlis) arba 
Off+Image 
(Išjungti+paveikslėlis), paveikslėlis 
atsiras tik tuo atveju, jeigu Transmission 
Verification Report if Real Time Transmission 
nustatymai nustatyti į Off (Išjungta). (Žr. 
Išsamus vartotojo vadovas: puslapyje 25)

• Jeigu siuntimas sėkmingas, siuntimo 
patikrinimo ataskaitoje OK bus rodomas šalia 
REZULTATAS. Jeigu siuntimas nesėkmingas, 
KLAIDA atsiras šalia REZULTATAS.
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5

5

Priėmimo režimai 5

Priklausomai nuo tinkle esančių išorinių įrenginių arba telefonų paslaugų turite pasirinkti priėmimo 
režimą.

Priėmimo režimo pasirinkimas 5

Pagal numatytuosius nustatymus jūsų įrenginys automatiškai priims bet kokias jam atsiųstas 
faksogramas. Žemiau pavaizduota diagrama padės pasirinkti režimą. (Daugiau informacijos apie 
priėmimo režimus, žr. Priėmimo režimo naudojimas puslapyje 28.)
 

Sekdami šiomis instrukcijomis nustatysite priėmimo režimą.

a Paspauskite Menu (Meniu), 0, 1.

b Norėdami pasirinkti priėmimo režimą, paspauskte a arba b. 
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti).

LCD ekranas parodys esamą priėmimo režimą.

Faksogramos priėmimas 5

Ar Jūs norite naudotis savo įrenginio (jeigu yra), išorinio telefono arba 
arba išorinio telefono autoatsakiklio, prijungto prie tos pačios 
linijos kaip įrenginys, telefono savybėmis?

Taip

Fax Only režimas

Ne

Ne

Ne
Rankinis

Taip
Išorinis TAD režimas

Fax/Tel

Ar Jūs naudojatės išorinio telefono 
autoatsakiklio balso pranešimo funkcija?

Ar Jūs norite, kad įrenginys automatiškai 
atsilieptų į faksogramas ir telefoninius skambučius?

Taip
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Priėmimo režimo 
naudojimas 5

Kai kurie priėmimo režimai veikia 
automatiškai (Fax Only ir Fax/Tel). Prieš 
naudojantis šiais režimais galite pakeisti 
skambučio atidėjimą. (žr. Skambučio 
atidėjimas puslapyje 29.)

Fax Only 5

Fax Only režimas automatiškai atsakys į 
kiekvieną skambutį kaip į fakso skambutį.

Fax/Tel 5

Fax/Tel režimas padeda automatiškai 
valgyti įeinančius skambučius atpažindamas, 
ar tai faksograma ar balso skambutis ir elgiasi 
su jais žemiau išvardintais būdais:

 Faksogramos bus automatiškai 
priimamos.

 Balso skambučiai pradės skambėti F/T 
būdu ir praneš jums, kada paimti ragelį. 
F/T skambėjimas yra greitas dvigubas 
skambutis, kurį atlieka įrenginys.

(Taip pat žr. Skambučio atidėjimas 
puslapyje 29 ir F/T Ring Time (skambinimo 
laikas) (tik Fax/Tel režimui ) puslapyje 29.)

Rankinis 5

Manual (Rankinis) režimas išjungia visas 
automatinio atsakymo funkcijas, nebent 

naudojate BT Call Sign 1 (BT šaukinys) 
funkciją.

1 BT Call Sign (šaukinys) skirtas tik J.K.

Norėdami rankiniame režime priimti 
faksogramą, pakelkite išorinio telefono ragelį. 
Išgirdę fakso toną (trumpus pasikartojančius 
pyptelėjimus), paspauskite Start (Pradėti), 
tada norėdami priimti faksogramą 
paspauskite 2. Priimti faksogramai galite 
naudotis faksogramos aptikimo funkcija - 
pakelkite tos linijos ragelį, kurioje dirba jūsų 
įrenginys.

(Taip pat žr. Faksogramos aptikimas 
puslapyje 30.)

Išorinis TAD 5

External TAD (Išorinis TAD) režimas 
leidžia išoriniam atsakikliui valdyti įeinančius 
skambučius. Įeinantys skambučiai bus 
valdomi vienu iš žemiau nurodytu būdu:

 Faksogramos bus automatiškai 
priimamos.

 Skambintojai į išorinį TAD gali įrašyti 
žinutę.

(Išsamiau žr. Išorinio TAD pajungimas 
puslapyje 32)
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5

Priėmimo režimo 
nustatymai 5

Skambučio atidėjimas 5

Skambučio atidėjimo funkcija nustato, kiek 
kartų suskambės įrenginys, kol jis atsakys 
Fax Only ir Fax/Tel režimais.

Jeigu turite išorinį telefoną arba telefonų 
plėtinį, veikiančius toje pačioje linijoje kaip ir 
įrenginys, pasirinkite maksimalų skambėjimų 
skaičių. (žr. Telefono plėtinio arba išorinio 
telefono įjungimas puslapyje 33 ir 
Faksogramos aptikimas puslapyje 30.)

a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso 

režimu .

b Paspauskite Menu (Meniu), 2, 1, 1.

c Paspauskite a arba b, norėdami 
pasirinkti, kiek kartų skambės linija, kol 
įrenginys atsilieps.
Paspauskite OK (Gerai).

d Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

F/T Ring Time (skambinimo 
laikas) (tik Fax/Tel režimui ) 5

Kam nors skambinant į jūsų įrenginį, jūs ir 
skambintojas išgirsite normalų telefono 
skambėjimo garsą. Skambėjimų skaičius 
nustatomas skambučio atidėjimo 
nustatymuose. 

Jeigu skambutis yra faksograma, įrenginys ją 
priims; tačiau jeigu tai balso skambutis, 
įrenginys skambės F/T Ring (greitas 
dvigubas-skambutis) tiek laiko, kiek buvo 
nustatyta F/T skambėjimo laiko 
nustatymuose. Jeigu išgirsite F/T 
skambėjimą, tai reiškia, kad ant linijos balso 
skambintojas.

Kadangi F/T skambėjimą atlieka įrenginys, 
telefono plėtinys arba išoriniai telefonai 
neskambės; tačiau jūs dar galėsite atsakyti į 
skambutį bet kokiu telefonu. (Išsamiau žr. 
Naudojimasis telefonų plėtiniais (Tik J.K.) 
puslapyje 34)

a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso 

režimu .

b Paspauskite Menu (Meniu), 2, 1, 2.

c Paspauskite aarbab, norėdami pasirinkti 
kiek ilgai įrenginys skambės norėdamas 
įspėti apie balso skambutį (20, 30, 40 
arba 70 sekundžių).
Paspauskite OK (Gerai).

d Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).
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Faksogramos aptikimas 5

Jeigu faksogramos aptikimas yra On 
(Įjungta): 5

Įrenginys automatiškai atsako į fakso 
skambutį, net jeigu atsakėte į skambutį. LCD 
ekrane pamatę Receiving (Priėmimas) 
arba išgirdę spragtelėjimą naudojamame 
ragelyje, tiesiog pakeiskite ragelį. Įrenginys 
automatiškai padarys pertrauką.

Jeigu faksogramos aptikimas yra Off 
(Išjungta): 5

Jeigu esate šalia įrenginio ir atsakote į fakso 
skambutį pakeldami ragelį, paspauskite Start 
(Pradėti), tada paspauskite 2 norėdami priimti 
faksogramą.

Jeigu atsiliepiate telefono plėtiniu arba 
išoriniu telefonu, paspauskite l51. (žr. 
Išoriniai telefonai ir telefonų plėtiniai 
puslapyje 33.)

Pastaba
• Jeigu ši funkcija nustatyta į On (Įjungta), 

bet jums pakėlus telefonų plėtinio arba 
išorinio telefono ragelį įrenginys nesujungia 
fakso skambučio, paspauskite nuotolinės 
aktyvacijos kodą  l51.

• Jeigu siunčiate faksogramas iš kompiuterio 
ta pačia telefono linija ir įrenginys jas perima, 
nustatykite  faksogramos aptikimą į Off 
(Išjungta).

 

a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso 

režimu .

b Paspauskite Menu (Meniu), 2, 1, 3.

c Paspauskite aarbab, norėdami pasirinkti 
On (Įjungta)  arba Off 
(Išjungta).
Paspauskite OK (Gerai).

d Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).
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6

6

Telefono linijos 
paslaugos 6

Telefono linijos tipo 
nustatymas 6

Jeigu prijungiate įrenginį prie linijos, kuri turi 
PBX arba ISDN funkcijas, skirtas faksogramų 
priėmimui arba siuntimui, būtina pakeisti 
telefono linijos tipą atsižvelgiant į žemiau 
nurodytų veiksmų atlikimą. Jeigu naudojatės 
linija su PBX funkcija, galite nustatyti įrenginį, 
kad jis visada turėtų prieigą prie išorinės 
linijos (naudodamas jūsų įvestą prefiksą), 
arba prieigą prie išorinės linijos paspaudus 
Tel/R.

a Paspauskite Menu (Meniu), 0, 6.

b Paspauskite aarbab norėdami pasirinkti 
PBX, ISDN (arba Normal 
(Normalus)).
Paspauskite OK (Gerai).

c Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų:

 Jeigu pasirinkote ISDN arba Normal 
(Normalus), pereikite prie 
žingsnio g.

 Jeigu pasirinkote PBX, paspauskite 
OK (Gerai) ir pereikite prie žingsnio 
d.

d Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų:

 Jeigu norite pakeisti esamą prefikso 
numerį, paspauskite 1 ir pereikite 
prie žingsnio e.

 Jeigu nenorite pakeisti esamo 
prefikso numerio, paspauskite 2 ir 
pereikite prie žingsnio g.

e Skaičių pulte įveskite prefikso numerį 
(iki 5 skaitmenų).
Paspauskite OK (Gerai).

Pastaba
• Galite naudoti skaičius nuo 0 iki 9, #, l 

ir !.

(Paspauskite Tel/R kad parodytų „!“.)

• Jeigu pasirinkite On (Įjungta), 
paspaudę Tel/R (ekranas parodys “!”.) 
gausite prieigą prie išorinės linijos.

• Jeigu pasirinkote Always (Visada), 
gausite prieigą prie išorinės linijos be 
Tel/R paspaudimo.

 

f Paspauskite aarbab, norėdami pasirinkti 
On (Įjungta) arba Always 
(Visada).
Paspauskite OK (Gerai).

g Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

PBX arba TRANSFER 6

Įrenginys iš pradžių nustatytas į Normal 
(Normalus). Tai leidžia įrenginiui prisijungti 
prie standartinės PSTN (viešųjų 
komutuojamų telefono tinklų) linijos. Tačiau 
daugelis ofisų naudoja centrinę telefono 
sistemą arba PBX. Jūsų įrenginys gali būti 
prijungtas prie daugelio PBX tipų. Įrenginio 
perskambinimo funkcija palaiko tik TBR. TBR 
veiks su daugeliu PBX sistemų ir suteiks 
prieigą prie išorinės linijos arba skambučio 
perdavimo į kitą telefonų plėtinį. Ši funkcija 
veikia paspaudus Tel/R.

Telefonai ir išoriniai įrenginiai 6
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Išorinio TAD 
pajungimas 6

Galite prijungti išorinį autoatsakiklį (TAD) toje 
pačioje telefono linijoje kaip ir įrenginys. TAD 
atsakys į visus skambučius ir įrenginys 
“lauks” fakso skambučio (CNG) tono, kurį 
išsiuntė kitas fakso aparatas. Išgirdęs 
skambutį, įrenginys perims skambučius ir 
priimtas faksogramas. Jeigu įrenginys 
neišgirs CNG tono, jis leis TAD valdyti balso 
pranešimus ir ekranas parodys Telephone 
(Telefonas).

TAD turi atsakyti daugiausiai po keturių 
skambučių (rekomenduojama nustatyti po 
dviejų). Įrenginys negali išgirsti CNG tono, kol 
TAD neatsakys į skambutį.   Aparatas - 
siuntėjas siųs CNG toną tik 8-10 sekundžių. 
Jeigu išorinis autoatsakiklis viršija penkis 
skambučius, nerekomenduojame naudotis 
mokamo išsaugojimo funkcija.

Pastaba
Jeigu turite problemų priimdami 
faksogramą, sutrumpinkite skambučio 
atidėjimo nustatymus išoriniame TAD.

 

Ryšiai 6

Išorinis TAD turi būti prijungtas taip, kaip 
parodyta ankstesnėje iliustracijoje.
 

1 TAD

a Nustatykite vieną arba du išorinio TAD 
skambučius. (Įrenginio skambučio 
atidėjimo nustatymai netaikomi.)

b Išeinančių žinučių įrašymas išoriniame 
TAD.

c Nutatykite TAD skambučių atsiliepimui.

d Nustatykite priėmimo režimą į 
External TAD (Išorinis TAD). 
(žr. Priėmimo režimo pasirinkimas 
puslapyje 27.)

1

(Pavyzdys J.K.)

1



Telefonai ir išoriniai įrenginiai 

33

6

Išeinančių žinučių įrašymas 
(OGM) 6

a Žinutės pradžioje įrašykite 5 sekundes 
tylos. Tai suteikia jūsų įrenginiui laiko 
išgirsti fakso tonus.

b Apribokite savo kalbėjimą iki 20 
sekundžių.

c Baikite 20 sekundžių pranešimą, 
pateikdami nutolusios aktyvacijos kodą 
žmonėms, kurie siunčia faksogramas 
rankiniu būdu. Pavyzdžiui: „Po 
pyptelėjimo palikite pramešimą ir 
paspauskite l51 ir Start (Pradėti) 
norėdami išsiųsti faksogramą.“

Pastaba
• Norėdami naudotis fakso aktyvacijos kodu 

turėsite įjungti nutolusių kodų nustatymus 
l51. (žr. Naudojimasis nuotoliniais kodais 
puslapyje 35.)

• Rekomenduojame prieš pradedant OGM 
palikti 5 sekundžių tylą, nes kitaip 
įrenginys negalės išgirsti fakso tono per 
rezonansinį arba garsų balsą. Galite 
pabandyti praleisti šią pauzę, bet jeigu 
įrenginys turės problemų priimtant žinutę, 
jūs turėsite iš naujo įrašyti OGM pridėdami 
pauzę.

 

Kelių-linijų ryšys (PBX) 6

Norint prijungti įrenginį, mes siūlome 
paklausti kompanijos, kas įdiegė PBX. Jeigu 
turite kelių linijų sistemą, siūlome paprašyti 
diegimo programos prijungti vienetą prie 
paskutinės sistemos linijos. Tai apsaugos 
nuo įrenginio aktyvavimo kiekvieną kartą, kai 
sistema priims telefono skambutį. Jeigu į 
visus skambučius atsako komutatorių 
operatorius, rekomenduojame priėmimo 
režimą nustatyti į Manual (Rankinis).

Negarantuojame, kad įrenginys, esant 
prijungtam PBX, veiks tinkamai visose 
aplinkybėse. Dėl bet kokių sunkumų siunčiant 
arba priimant faksogramas reikėtų kreiptis į 
kompaniją, kuri valdo jūsų PBX.  

Išoriniai telefonai ir 
telefonų plėtiniai 6

Pastaba
Norėdami naudotis nuotoliniais 
aktyvacijos ir deaktyvacijos kodais #51, 
turėsite įjungti nutolusių kodų nustatymus 
l51. (žr. Naudojimasis nuotoliniais kodais 
puslapyje 35.)

 

Telefono plėtinio arba išorinio 
telefono įjungimas 6

Kaip parodyta žemiau pavaizduotoje 
diagramoje, prie įrenginio galite prijungti 
atskirą telefoną.
 

1 Telefonų plėtiniai

2 Išorinis telefonas

Jums naudojant išorinį telefoną, LCD ekranas 
parodys Telephone (Telefonas).

2

1

(Example for U.K.)
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Valdymas naudojant išorinį 
telefoną arba telefonų 
plėtinius 6

Jeigu į fakso skambutį atsiliepiate telefonų 
plėtiniu arba išoriniu telefonu, kuris teisingai 
prijungtas prie įrenginio T-formos jungtimi, 
galite nustatyti, kad įrenginys priimtų 
skambučius naudodami nuotolinės 
aktyvacijos kodus. Paspaudus nuotolinės 
aktyvacijos kodą l51 įrenginys pradės priimti 
faksogramą.

Jeigu jums atsakius į skambutį linijoje 
yra tuščia: 6

Turėtumėte suprasti, kad gavote’ rankiniu 
būdu išsiųsta faksogramą.

Paspauskite l51 ir palaukite čirškėjimo arba 
kol LCD ekranas parodys Receiving 
(Priėmimas), tada padėkite ragelį.

Pastaba
Taip galite pasinaudoti fakso aptikimo 
funkcija, norėdami, kad įrenginys 
automatiškai priimtų skambutį. (Žr. 
Faksogramos aptikimas puslapyje 30.)

 

Tik Fax/Tel režimui 6

Kai įrenginys dirba Fax/Tel režimu, jis naudos 
F/T skambučio laiką (greitą 
dvigubą-skambutį) ir įspės atsiliepti į balso 
skambutį.

Pakelkite išorinio telefono’ ragelį, tada 
norėdami atsiliepti paspauskite Tel/R.

Jeigu naudojatės telefono plėtiniu, jums F/T 
Ring skambučio metu reikės pakelti ragelį ir 
tarp greitų dvigubų skambučių paspausti #51. 
Jeigu linijoje nieko nėra arba kažkas nori 
atsiųsti faksogramą, paskambinkite atgal 
paspausdami l51.

Naudojimasis telefonų 
plėtiniais (Tik J.K.) 6

Jūsų patalpose jau gali būti įrengti laidiniai 
telefonų plėtiniai (tie, kurie prijungti į lizdus 
kituose pastato kambariuose), arba ketinate 
pridėti dar vieną telefono plėtinį savo linijai. 
Paprasčiausias išdėstymas yra paprastas 
lygiagretus ryšys, o su šiuo išdėstymu gali kilti 
problemų.

Akivaizdžiausia problema yra kažkokio 
asmens atsiliepimas telefono plėtiniu, kol 
įrenginys bando išsiųsti faksogramą.

Šios problemos gali būti pašalintos be 
didesnių sunkumų, jeigu pakeisite 
pratęsiamų laidų grandinę tokių įrenginių 
plėtinių, kurie prijungti prie įrenginio 
“downstream” master / slave konfigūracijoje 
(žr. 2 pav.). Šioje konfigūracijoje įrenginys 
visada gali aptikti, kuris telefonas yra 
naudojamas, taigi tuo metu linija nebus 
užimta. Tai dar žinoma kaip „telefono -su 
laisvu ryšiu aptikimas”.

Nerekomenduojama konfigūracija 
pavaizduoda 1 pav., o patartina master/slave 
konfigūracija - 2 pav..

Šią naują ryšio konfigūraciją galima įrengti 
susisiekus su BT, Kingston upon Hull 
Telecommunications, PBX rėmėju arba 
kvalifikuota telefono diegimo bendrove. 
Paprasčiau, telefonų plėtinių grandinė turi 
būti nutraukta normaliu moduliniu kištuku (BT 
431A stiliaus), kuris savo ruožtu turėtų būti 
įdėtas į modulinį baltą „T“- formos jungtį, kuri 
būtų kaip linijos laidų rinkinio dalis.
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6

1 pav.: 6

1 Plėtinių lizdas

2 Pagrindinis lizdas

3 Įeinančioji linija

2 pav.: Rekomenduojamas plėtinių lizdų 
sujungimas  6

1 Plėtinių lizdas

2 Pagrindinis lizdas

3 Įeinančioji linija

Dabar šie telefonai prijungti kaip išoriniai 
įrenginiai (žr. puslapis 33), nes jie yra 
prijungti prie fakso įrenginio T-formos 
jungtimi.

Ne-„Brother“ gamybos 
belaidžių išorinių telefonų 
naudojimas 6

Jeigu prie telefono linijos laido prijungtas ne 
„Brother“ belaidis telefonas (žr. Telefono 
plėtinio arba išorinio telefono įjungimas 
puslapyje 33) ir jūs belaidį ragelį laikote ne 
šalia įrenginio, skambučio atidėjimo metu bus 
lengviau atsiliepti į skambutį.

Jeigu leisite pirma atsiliepti įrenginiui, turėsite 
prieiti prie įrenginio, todėl galite paspausti 
Tel/R, norėdami parsiųsti skambutį į belaidį 
telefoną.

Naudojimasis nuotoliniais 
kodais 6

Nuotolinės aktyvacijos kodas 6

Jeigu į fakso skambutį atsiliepiate telefonų 
plėtiniu arba išoriniu telefonu, galite liepti 
įrenginiui priimti fakso skambutį surinkdami 
nuotolinės aktyvacijos kodą l51. Laukite 
čirškėjimo, tada pakeiskite telefono ragelius. 
(Žr. Faksogramos aptikimas puslapyje 30.) 
Norėdamas pradėti faksogramos siuntimą, 
skambintojas turės paspausti Pradėti.

Jeigu išoriniu telefonu atsakote į fakso 
skambutį, galite nustatyti, kad įrenginys 
priimtų faksogramą paspaudus Start 
(Pradėti).

Nuotolinės deaktyvacijos kodas 6

Jeigu atsiliepiate į balso skambutį, o įrenginys 
veikia F/T režimu, po pradinio skambučio 
atidėjimo jis pradės leisti F/T- greito dvigubo 
skambučio garsus. Jeigu atsiliepiate išoriniu 
telefonu, galite išjungti F/T Ring paspaudę 
#51 (įsitikinti, kad mygtukus spaudžiate tarp 
skambučių).

Jeigu įrenginys atsako į balso skambutį ir 
skamba greitas dvigubas skambutis, 
skambutį perimti galite pakėlę išorinį telefoną 
ir paspaudę Tel/R.

Nuotolinių kodų įjungimas 6

Norėdami naudotis faksogramos priėmimo 
kodu ir atsiliepimo telefonu kodu, turėsite 
įjungti nuotolinių kodų nustatymus.

a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso 

režimu .
b Paspauskite Menu (Meniu) 2, 1, 4.
c Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 

On (Įjungta).
Paspauskite OK (Gerai).

d Jeigu nenorite pakeisti nuotolinės 
aktyvacijos kodo, paspauskite OK 
(Gerai).

e Jeigu nenorite pakeisti nuotolinės 
deaktyvacijos kodo, paspauskite OK 
(Gerai).

f Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

FAX

1 2
3

1

(Pavyzdys J.K.)

FAX

1 2
3

1

(Pavyzdys J.K.)
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Nuotolinių kodų keitimas 6

Nustatytas nuotolinės aktyvacijos kodas yra 
l51. Nustatytas nuotolinės aktyvacijos kodas 
yra #51. Jeigu gavę prieigą prie išorinio TAD 
esate pastoviai atjungiamas, pamėginkite 
pakeisti nuotolinį trijų-skaitmenų kodą, pvz. į 
### ir 555.

a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso 

režimu .

b Paspauskite Menu (Meniu), 2, 1, 4.

c Paspauskite aarbab, norėdami pasirinkti 
On (Įjungta) arba Off 
(Išjungta).
Paspauskite OK (Gerai).

d Jeigu pasirinkote On (Įjungta) 
žingsnyje c, įveskite naują nuotolinės 
aktyvacijos kodą.
Paspauskite OK (Gerai).

e Įveskite naują Nuotolinės aktyvacijos 
kodą.
Paspauskite OK (Gerai).

f Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).
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7

7

Kaip rinkti numerį 7

Numerį galite rinkti bet kuriuo žemiau 
nurodytu būdu.

Rankinis numerio rinkimas 7

Norėdami įvesti visus telefono arba fakso 
numerio skaičius, naudokite numerio rinkimo 
pultą.
 

Numerio rinkimas 
vienupaspaudimu 7

Norėdami skambinti, paspauskite numerio 
rinkimo vienu paspaudimu išsaugoto numerio 
mygtuką. (Žr. Vieno paspaudimo numerių 
išsaugojimas puslapyje 40.)
 

Norėdami pasiekti 5-8 skaičius vienu 
paspaudimu, laikykite paspaudę Paslinkti ir 
tuo pat metu paspauskite vieno paspaudimo 
mygtuką.

Greitas numerio rinkimas 7

Paspauskite  (Address Book (Adresų 
knyga)) ir įveskite trijų skaitmenų greito 
rinkimo numerį. (Žr. Greito rinkimo numerių 
išsaugojimas puslapyje 42.)

Pastaba
Jeigu LCD ekranas parodys Register 
Now? (Registruotis dabar?) jums 
įvedus vieno paspaudimo arba 
greito rinkimo numerį, tai reiškia, kad šioje 
vietoje nebuvo išsaugotas joks numeris.

 

Numerių rinkimas ir 
išsaugojimas 7

 

Trijų skaitmenų numeris
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Paieška 7

Vieno paspaudimo ir greito rinkimo atmintyje 
galite atlikti abėcėlinę vardų paiešką. (žr. 
Vieno paspaudimo numerių išsaugojimas 
puslapyje 40 ir Greito rinkimo numerių 
išsaugojimas puslapyje 42.)

a Dukart paspauskite  (Address Book 
(Adresų knyga)).

b Naudodamiesi numerio rinkimo pultu 
įveskite keletą pirmų vardo raidžių. 
(Naudokite diagramą, esančią Teksto 
įvedimas puslapyje 134, kuri jums padės 
įvesti raides.)
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite a arba b norėdami slinkti 
žemyn arba aukštyn, kol rasite ieškomą 
vardą.
Paspauskite OK (Gerai).

d Paspauskite Start (Pradėti).

Pastaba
• Jeigu neįvesite raidės ir paspausite OK 

(Gerai) žingsnyje b, atsiras visi užregistruoti 
vardai. Paspauskite a arba b norėdami slinkti 
žemyn arba aukštyn, kol rasite ieškomą 
vardą.

• Jeigu įvedant kelias pirmas vardo raides LCD 
ekranas parodys No Contact Found 
(Kontaktas nerastas), reiškia, kad nėra 
išsaugotų numerių tokiai raidžių kombinacijai.

 

Fakso perskambinimas iš 
naujo 7

Jeigu faksogramą siunčiate automatiškai ir 
linija yra užimta, įrenginys automatiškai 
perrinks numerį iki trijų kartų su penkių 
minučių intervalais.

Jeigu faksogramą siunčiate rankiniu būdu ir 
linija yra užimta, paspauskite Redial/Pause 
(Numerio rinkimas iš naujo/pristabdymas) ir 
bandykite dar kartą. Galite paskambinti 
paskutiniam rinktam numeriui paspausdami 
Redial/Pause (Numerio rinkimas iš 
naujo/pristabdymas). 
Redial/Pause (Numerio rinkimas iš 
naujo/pristabdymas) veikia tik tuo atveju, 
jeigu numerį rinkote valdymo skydeliu.

Numerių išsaugojimas 7

Galite nustatyti savo įrenginį, kad jis atliktų 
žemiau nurodytus lengvo numerio rinkimo 
tipus: Vieno paspaudimo, greito rinkimo ir 
grupės faksogramų transliacijai. Taip pat 
galite nurodyti numatytąją raišką kiekvienam 
vieno paspaudimo arba greito rinkimo 
numeriui. Renkant greito rinkimo numerį, LCD 
ekranas parodys vardą (jeigu išsaugotas) 
arba numerį. Nuskaitymo profilis taip pat gali 
būti išsaugotas tam tikram fakso numeriui.

Jeigu prarasite elektros energijos tiekimą, 
greito rinkimo numeriai išsaugoti atmintyje 
nedings.

Nuskaitymo profilis - tai raiška ir kiti 
nuskaitymo nustatymai, pasirinkti išsaugant 
numerį. Pvz., jūsų paprašys pasirinkti 
standartinę, gerą kokybę arba nuotrauką 
(jeigu pasirinkote I-FAX parinktį). Arba jūsų 
paprašys pasirinkti B&W TIFF, B&W PDF, 
Gray JPG, Gray PDF, Gray XPS, Color JPG, 
Color PDF arba Color XPS (jeigu pasirinkote 
el.pašto parinktį). (I-FAX ir el.pašto parinktys 
prieinamos kaip parsisiųntimas, skirtas tik 
MFC-7460DN ir MFC-7860DW.)
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7

Vieno paspaudimo ir greito numerių rinkimo parinktys 7

Žemiau nurodyta diagrama parodys parinktis, skirtas vieno paspaudimo arba greito rinkimo 
numeriams, bet tik po to, kai parsisiųsite IFAX arba el.pašto pasirinktis MFC-7460DN and MFC-
7860DW modeliams.

1 žingsnis

Įveskite 
numerio 
rinkimo 
vienu 
paspaudimu 
arba 
greito 
numerio 
rinkimo vietą

2 žingsnis

Pasirinkite 
registracijos tipą

3 žingsnis

Įveskite 
numerį arba 
el.pašto 
adresą.

4 žingsnis

Įveskite 
vardą

5 žingsnis

Pasirinkite 
raišką

6 žingsnis

Pasirinkite 
failo tipą

Numerio 
rinkimas 
vienu 
paspaudimu
 arba 
greitas 
numerio 
rinkimas

Fax/Tel Fakso numeris 
arba 
telefono 
numeris

(Vardas)

Paspauskite 
OK.

Std (Stand.), 
Fine (Geras), 
S.Fine (Ypač 
geras), Photo 
(Nuotrauka)

—

IFAX El.pašto 
adresas

Std (Stand.), 
Fine (Geras), 
Photo 
(Nuotrauka)

—

El.paštas 
Spalvotas PDF

100dpi, 
200dpi, 
300dpi, 
600dpi

PDF, SPDF

El.paštas 
Spalvotas JPG

100dpi, 
200dpi, 
300dpi, 
600dpi

—

El.paštas 
Spalvotas XPS

100dpi, 
200dpi, 
300dpi, 
600dpi

—

El.paštas 
Pilkas PDF

100dpi, 
200dpi, 
300dpi

PDF, SPDF

El.paštas 
Pilkas JPG

100dpi, 
200dpi, 
300dpi

—

El.paštas 
Pilkas XPS

100dpi, 
200dpi, 
300dpi

—

El.paštas 
juodai baltas 
PDF

200dpi, 
200x100dpi

PDF, SPDF

El.paštas 
juodai baltas 
TIFF

200dpi, 
200x100dpi

—
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Pauzės laikymas 7

Paspauskite Redial/Pause (Numerio 
rinkimas iš naujo/pristabdymas) norėdami 
įterpti 2.8- sek. pauzę tarp numerių. Galite 
spausti Redial/Pause (Numerio rinkimas iš 
naujo/pristabdymas) mygtuką tiek kartų, kiek 
norėsite prailginti pauzės ilgį.

Vieno paspaudimo numerių 
išsaugojimas 7

Jūsų įrenginys turi 4 vieno paspaudimo 
mygtukus, kurie leidžia išsaugoti 8 fakso arba 
telefono numerius automatiniam numerių 
rinkimui. Norėdami pasiekti 5-8 vieno 
paspaudimo mygtukus, laikykite nuspaudę 
Paslinkti ir tuo pat metu paspauskite vieno 
paspaudimo mygtuką.
 

a Paspauskite tą vieno paspaudimo 
mygtuką, kuriame norite išsaugoti 
numerį. 
Jeigu numeris nėra išsaugotas čia, LCD 
ekranas parodys Register Now? 
(Registruotis dabar?) 
Paspauskite 1 norėdami pasirinkti Taip.

b Įveskite fakso arba telefono numerį (iki 20 
skaitmenų). 
Paspauskite OK (Gerai).

c Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų:

 Įveskite vardą (iki 15 simbolių), 
naudodami numerių rinkimo pultą. 
Naudokite diagramą, esančią Teksto 
įvedimas puslapyje 134, kuri padės 
jums įvesti raides.

Paspauskite OK (Gerai).

 Norėdami išsaugoti numerį be vardo, 
paspauskite OK (Gerai).

d (Skirtas MFC-7460DN / MFC-7860DW) 
Jeigu norite tam tikram fakso numeriui 
išsaugoti tam tikrą raišką, atlikite žemiau 
nurodytus žingsnius:

 Norėdami išsaugoti faksogramos raišką, 
paspauskite a  arba b, norėdami 
pasirinkti Std (Stand.), Fine 
(Geras), S.Fine (Ypač geras) 
arba Photo (Nuotrauka).

Paspauskite OK (Gerai).

 Paspauskite OK (Gerai), jeigu nenorite 
keisti numatytosios raiškos.

Jeigu parsisiuntėte I-FAX ir el.pašto 
pasirinktis 
(skirtas MFC-7460DN ir MFC-7860DW)

a Paspauskite tą vieno paspaudimo 
mygtuką, kuriame norite išsaugoti 
numerį.
Jeigu numeris nėra išsaugotas čia, LCD 
ekranas parodys Register Now? 
(Registruotis dabar?)
Paspauskite 1 norėdami pasirinkti Taip.

b Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
vieną iš žemiau nurodytų:
Fax/Tel 
IFAX 
El.paštas Spalvotas PDF 
El.paštas Spalvotas JPG 
El.paštas Spalvotas XPS 
El.paštas Pilkas PDF 
El.paštas Pilkas JPG 
El.paštas Pilkas XPS 
El.paštas juodai baltas PDF 
El.paštas juodai baltas TIFF
Paspauskite OK (Gerai).

c Įveskite telefono, fakso numerį (iki 20 
simbolių kiekvienam) arba el.pašto adresus 
(iki 60 simbolių kiekvienam). Naudokite 
diagramą, esančią Teksto įvedimas 
puslapyje 134  kuri padės jums įvesti raides.
Paspauskite OK (Gerai).

Pastaba
• Jeigu pasirinkote IFAX registracijos tipą 

žingsnyje b ir išsaugojote el.pašto adresą, jį 
galite naudoti tik įjungę įrenginį į nuskaitymo 
režimą.
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• Jeigu pasirinkote IFAX registracijos tipą 
žingsnyje b ir išsaugojote el.pašto adresą, jį 
galite naudoti tik įjungę įrenginį į fakso režimą.

 

d Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Įveskite vardą (iki 15 simbolių), 
naudodami numerių rinkimo pultą.

Paspauskite OK (Gerai).

 Norėdami išsaugoti numerį be vardo, 
paspauskite OK (Gerai).

e Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Jeigu norite išsaugoti 
fakso/nuskaitymo raišką tam tikram 
numeriui, eikite prie atitinkamo 
žingsnio, nurodyto žemiau esančioje 
lentelėje:

 Jeigu nenorite pakeisti esamos 
numatytosios raiškos, paspauskite  OK 
(Gerai), tada pereikite prie žingsnio l.

Pastaba
• Vykdant transliaciją ir išsaugant tam tikrą 

nuskaitymo profilį tam tikram numeriui arba 
el.pašto adresą, pasirinktas nuskaitytas 
vieno paspaudimo, greito rinkimo arba 
numerių grupės profilis bus pritaikyti 
pirmiausiai transliacijai.

• Taip pat galite išsaugoti numerį galite 
paspaudę Menu (Meniu), 2, 3, 1.

• Išsamiau kaip failo formatą žr. Programinės 
įrangos vartotojo vadovas.

 

f Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
Std (Stand.), Fine (Geras), 
S.Fine (Ypač geras) arba Photo 
(Nuotrauka).
Paspauskite OK (Gerai) ir pereikite prie 
žingsniol.

g Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
Std (Stand.), Fine (Geras) arba 
Photo (Nuotrauka).
Paspauskite OK (Gerai) ir pereikite prie 
žingsniol.

h Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
100dpi, 200dpi, 300dpi arba 600dpi.
Paspauskite OK (Gerai).

 Jeigu pasirinkote El.paštas 
Spalvotas PDF, pereikite prie 
žingsniok.

 Jeigu pasirinkote El.paštas 
Spalvotas JPG arba El.paštas 
Spalvotas XPS, pereikite prie 
žingsniol.

i Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
100dpi, 200dpi arba 300dpi.
Paspauskite OK (Gerai).

 Jeigu pasirinkote El.paštas Pilkas 
PDF, pereikite prie žingsnio k.

 Jeigu pasirinkote El.paštas Pilkas 
JPG arba El.paštas Pilkas XPS, 
pereikite prie žingsniol.

j Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
200x100dpi arba 200dpi.
Paspauskite OK (Gerai).

 Jeigu pasirinkote El.paštas juodai 
baltas PDF, pereikite prie žingsniok.

 Jeigu pasirinkote El.paštas juodai 
baltas TIFF, pereikite prie žingsniol.

k Pasirinkite PDF tipą iš PDF arba SPDF 
(apsaugotas PDF), kuris turėtų būti atsiųstas 
į jūsų kompiuterį.
Paspauskite OK (Gerai) ir pereikite prie 
žingsniol.

l Paspauskite Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti).

Parinktis pasirinkta žingsnyje 
b

Pereikite 
prie 
žingsnio

Fax/Tel f

IFAX g

El.paštas Spalvotas PDF h

El.paštas Spalvotas JPG

El.paštas Spalvotas XPS

El.paštas Pilkas PDF i

El.paštas Pilkas JPG

El.paštas Pilkas XPS

El.paštas juodai baltas 
PDF

j

El.paštas juodai baltas 
TIFF
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Greito rinkimo numerių 
išsaugojimas 7

Dažniausiai naudojamus numerius galite 
išsaugoti kaip greito rinkimo numerius, todėl 
norėdami paskambinti paspauskite tik kelis 
mygtukus 

(  (Address Book (Adresų knyga)), trijų 
skaitmenų kodą ir Start (Pradėti)). Įrenginys 
gali išsaugoti iki 200 greito rinkimo numerių 
(001-200).

a Paspauskite  (Address Book 
(Adresų knyga)) ir įveskite trijų 
skaitmenų greito rinkimo vietos numerį 
(001-200). Jeigu numeris nėra 
išsaugotas čia, LCD ekranas parodys 
Register Now? (Registruotis 
dabar?)
Paspauskite 1 norėdami pasirinkti 
Taip.

b Įveskite fakso arba telefono numerį (iki 
20 skaitmenų).  Naudokite diagramą, 
esančią Teksto įvedimas 
puslapyje 134, kuri padės jums įvesti 
raides.
Paspauskite OK (Gerai).

c Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų:

 Įveskite vardą (iki 15 simbolių), 
naudodami numerių rinkimo pultą.

Paspauskite OK (Gerai).

 Norėdami išsaugoti numerį be vardo, 
paspauskite OK (Gerai).

d (MFC-7460DN / MFC-7860DW) 
Jeigu norite tam tikram fakso numeriui 
išsaugoti tam tikrą raišką, atlikite žemiau 
nurodytus žingsnius:

 Norėdami išsaugoti faksogramos 
raišką, paspauskite a arba b, 
norėdami pasirinkti Std (Stand.), 
Fine (Geras), S.Fine (Ypač 
geras) arba Photo 
(Nuotrauka).

Paspauskite OK (Gerai).

 Paspauskite OK (Gerai), jeigu 
nenorite keisti numatytosios raiškos.

Jeigu parsisiuntėte I-FAX ir el.pašto 
parinktis 
(skirtas MFC-7460DN ir 
MFC-7860DW)

a Paspauskite  (Address Book 
(Adresų knyga)) ir įveskite trijų 
skaitmenų greito rinkimo vietos numerį 
(001-200).
Jeigu numeris nėra išsaugotas čia, LCD 
ekranas parodys Register Now? 
(Registruotis dabar?)
Paspauskite 1 norėdami pasirinkti 
Taip.

b Paspauskite a arba b norėdami 
pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų:
Fax/Tel 
IFAX 
El.paštas Spalvotas PDF 
El.paštas Spalvotas JPG 
El.paštas Spalvotas XPS 
El.paštas Pilkas PDF 
El.paštas Pilkas JPG 
El.paštas Pilkas XPS 
El.paštas juodai baltas PDF 
El.paštas juodai baltas TIFF
Paspauskite OK (Gerai).

c Įveskite telefono, fakso numerį (iki 20 
simbolių kiekvienam) arba el.pašto 
adresus (iki 60 simbolių kiekvienam). 
Naudokite diagramą, esančią Teksto 
įvedimas puslapyje 134, kuri padės 
jums įvesti raides.
Paspauskite OK (Gerai).

Pastaba
• Jeigu pasirinkote IFAX registracijos tipą 

žingsnyje b ir išsaugojote el.pašto adresą, 
jį galite naudoti tik įjungę įrenginį į 
nuskaitymo režimą.

• Jeigu pasirinkote IFAX registracijos tipą 
žingsnyje b ir išsaugojote el.pašto adresą, 
jį galite naudoti tik įjungę įrenginį į fakso 
režimą.

 

d Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų:

 Įveskite vardą (iki 15 simbolių), 
naudodami numerių rinkimo pultą.

Paspauskite OK (Gerai).
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 Norėdami išsaugoti numerį be vardo, 
paspauskite OK (Gerai).

e Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Jeigu norite išsaugoti 
fakso/nuskaitymo raišką tam tikram 
numeriui, eikite prie atitinkamo 
žingsnio, nurodyto žemiau esančioje 
lentelėje:

 Jeigu nenorite pakeisti esamos 
numatytosios raiškos, paspauskite  OK 
(Gerai), tada pereikite prie žingsnio l.

Pastaba
• Vykdant transliaciją ir išsaugant tam tikrą 

nuskaitymo profilį tam tikram numeriui arba 
el.pašto adresą, pasirinktas nuskaitytas 
vieno paspaudimo, greito rinkimo arba 
numerių grupės profilis bus pritaikyti 
pirmiausiai transliacijai.

• Taip pat galite išsaugoti numerį galite 
paspaudę Menu (Meniu), 2, 3, 2.

• Išsamiau kaip failo formatą žr. Programinės 
įrangos vartotojo vadovas.

 

f Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
Std (Stand.), Fine (Geras), 
S.Fine (Ypač geras) arba Photo 
(Nuotrauka).
Paspauskite OK (Gerai) ir pereikite prie 
žingsniol.

g Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti Std 
(Stand.), Fine (Geras) arba Photo 
(Nuotrauka).
Paspauskite OK (Gerai) ir pereikite prie 
žingsniol.

h Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
100dpi, 200dpi, 300dpi arba 600dpi.
Paspauskite OK (Gerai).

 Jeigu pasirinkote El.paštas 
Spalvotas PDF, pereikite prie 
žingsniok.

 Jeigu pasirinkote El.paštas 
Spalvotas JPG arba El.paštas 
Spalvotas XPS, pereikite prie 
žingsniol.

i Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
100dpi, 200dpi arba 300dpi.
Paspauskite OK (Gerai).

 Jeigu pasirinkote El.paštas 
Pilkas PDF, pereikite prie žingsnio 
k.

 Jeigu pasirinkote El.paštas 
Pilkas JPG arba El.paštas 
Pilkas XPS, pereikite prie žingsniol.

j Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
200x100dpi arba 200dpi.
Paspauskite OK (Gerai).

 Jeigu pasirinkote El.paštas juodai 
baltas PDF, pereikite prie žingsniok.

 Jeigu pasirinkote El.paštas juodai 
baltas TIFF, pereikite prie žingsniol.

k Pasirinkite PDF tipą iš PDF arba SPDF 
(apsaugotas PDF), kuris turėtų būti atsiųstas 
į jūsų kompiuterį.
Paspauskite OK (Gerai) ir pereikite prie 
žingsniol.

l Paspauskite Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti).

Parinktis pasirinkta žingsnyje 
b

Pereikite prie 
žingsnio

Fax/Tel f

IFAX g

El.paštas Spalvotas PDF h

El.paštas Spalvotas JPG

El.paštas Spalvotas XPS

El.paštas Pilkas PDF i

El.paštas Pilkas JPG

El.paštas Pilkas XPS

El.paštas juodai baltas 
PDF

j

El.paštas juodai baltas 
TIFF
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Vieno paspaudimo ir greito 
rinkimo numerių keitimas 7

Jeigu bandote ištrinti egzistuojantį greito 
rinkimo arba vieno paspaudimo numerį, LCD 
ekranas parodys vardą arba numerį, kuris jau 
buvo ten išsaugotas. Jeigu jau egzistuojantį 
greito rinkimo arba vieno paspaudimo numerį 
bandote pakeisti, o tas numeris turi nustatytą 
užduotį, arba buvo nustatytas į fakso 
persiuntimo numerius, LCD ekrane atsiras 
užrašas, klausiantis, ar norite pakeisti vardą 
arba numerį.

a Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Norėdami pakeisti išsaugotą vieno 
paspaudimo numerį, paspauskite 
Menu (Meniu), 2, 3, 1.
 

Address Book
1.One Touch Dial

Paspauskite vieno paspaudimo 
numerį, kurį norite pakeisti.

 Norėdami pakeisti išsaugotą greito 
rinkimo numerį, paspauskite Menu 
(Meniu), 2, 3, 2.
 

Address Book
2.Speed Dial

Įveskite greito rinkimo numerį, kurį 
norite pakeisti, tada paspauskite OK 
(Gerai).

b Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
 Norėdami pakeisti išsaugotus 

duomenis, paspauskite 1. Pereikite 
prie žingsnioc.

 Norėdami išeiti nedarydami jokių 
pakeitimų, paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

 

#005:MIKE
1.Change 2.Clear

c Norėdami pataisyti numerį arba vardą, 
sekite žemiau nurodytomis instrukcijomis. 
Baigę taisymus paspauskite OK (Gerai).
 Norėdami pakeisti vardą arba numerį, 

paspauskite d arba c, norėdami 
paslinkti žymeklį link norimos raidės, 
tada paspauskite Clear (Valyti). Iš 
naujo įveskite teisingą simbolį.

d (MFC-7460DN / MFC-7860DW) 
Jeigu norite tam tikram fakso numeriui 
išsaugoti tam tikrą raišką, atlikite žemiau 
nurodytus žingsnius:
 Norėdami išsaugoti faksogramos 

raišką, paspauskite a arba b, norėdami 
pasirinkti Std (Stand.), Fine 
(Geras), S.Fine (Ypač geras) 
arba Photo (Nuotrauka).

Paspauskite OK (Gerai).

 Paspauskite OK (Gerai), jeigu 
nenorite keisti numatytosios raiškos.

e Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Jeigu parsisiuntėte I-FAX ir el. pašto 
parinktis 
(skirtas MFC-7460DN ir MFC-7860DW) 7

a Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Norėdami pakeisti išsaugotą vieno 
paspaudimo numerį, paspauskite 
Menu (Meniu), 2, 3, 1.

Pasirinkite vieno paspaudimo numerį, 
kurį norite pakeisti.

 Norėdami pakeisti išsaugotą greito 
rinkimo numerį, paspauskite Menu 
(Meniu), 2, 3, 2.
 

Speed Dial
Speed Dial? #

Įveskite greito rinkimo numerį, kurį 
norite pakeisti, tada paspauskite OK 
(Gerai).

b Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Norėdami pakeisti išsaugotą numerį, 
paspauskite1.

 Norėdami išeiti nedarydami jokių 
pakeitimų, paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

 

#005:MIKE
1.Change 2.Clear
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c Paspauskite a arba b norėdami 
pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų: 
Fax/Tel 
IFAX 
El.paštas Spalvotas PDF 
El.paštas Spalvotas JPG 
El.paštas Spalvotas XPS 
El.paštas Pilkas PDF 
El.paštas Pilkas JPG 
El.paštas Pilkas XPS 
El.paštas juodai baltas PDF 
El.paštas juodai baltas TIFF
Paspauskite OK (Gerai).

d Paspauskite d arba c, norėdami paslinkti 
kursorių po tuo simboliu, kurį norite 
pakeisti, tada paspauskite Clear (Valyti) 
norėdami ištrinti. Šį veiksmą pakartokite 
kiekvienam simboliui, kurį norite 
pašalinti. 
Įveskite naują numerį arba simbolį.
Paspauskite OK (Gerai).

e Vadovaukitės nurodymais, pradedant 
žingsniu d poskyriuje „Vieno 
paspaudimo ir greito rinkimo numerių 
išsaugojimas". (žr. Vieno paspaudimo 
numerių išsaugojimas puslapyje 40 ir 
Greito rinkimo numerių išsaugojimas 
puslapyje 42.)

f Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Vieno paspaudimo ir greito 
rinkimo numerių ištrynimas 7

Jeigu bandote ištrinti egzistuojantį greito 
rinkimo arba vieno paspaudimo numerį, LCD 
ekranas parodys vardą arba numerį, kuris jau 
buvo ten išsaugotas. Jeigu jau egzistuojantį 
greito rinkimo arba vieno paspaudimo numerį 
bandote pakeisti, o tas numeris turi nustatytą 
užduotį, arba buvo nustatytas į fakso 
persiuntimo numerius, LCD ekrane atsiras 
užrašas, klausiantis, ar norite pakeisti vardą 
arba numerį.

a Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Norėdami ištrinti išsaugotą vieno 
paspaudimo numerį, paspauskite 
Menu (Meniu), 2, 3, 1.
 

Address Book
1.One Touch Dial

Paspauskite tą vieno paspaudimo 
mygtuko numerį, kuriame esantį 
numerį norite ištrinti.

 Norėdami ištrinti išsaugotą greito 
rinkimo numerį, paspauskite Menu 
(Meniu), 2, 3, 2.
 

Address Book
2.Speed Dial

Įveskite greito rinkimo numerį, kurį 
norite ištrinti, tada paspauskite OK 
(Gerai).

b Norėdami ištrinti išsaugotus duomenis, 
paspauskite 2.
 

#005:MIKE
1.Change 2.Clear

c Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Norėdami ištrinti išsaugotus duomenis, 
paspauskite 1.

 Norėdami išeiti neištrynus išsaugotų 
duomenų, paspauskite 2.
 

Erase This Data?
1.Yes 2.No

d Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).
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Toninis arba impulsinis 
numerio rinkimas 7

Jeigu naudojatės impulsinio numerio rinkimo 
paslauga, bet jums reikia išsiųsti toninį signalą 
(pvz., telefoninei bankininkystei), vadovaukitės 
žemiau nurodytomis instrukcijomis. Jeigu 
užsisakėte paspaudimo tono paslaugą, toninio 
signalo siuntimui jums nereikės šios funkcijos.

a Pakelkite išorinio telefono ragelį.

b Įrenginio valdymo skydelyje paspauskite 
#. Bet kokie renkami skaičiai siųs toninius 
signalus.
Jums padėjus ragelį, įrenginys grįš prie 
impulsinio numerio rinkimo paslaugos.
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Kaip kopijuoti 8

Žemiau nurodyta žingsnių seka parodys kaip 
atlikti elementarią kopijavimo operaciją. 
Išsamiau apie kiekvieną parinktį žr. Išsamus 
vartotojo vadovas CD-ROM laikmenoje 
esančią informaciją.

a Norėdami padaryti kopiją, spauskite 

(COPY (KOPIJAVIMAS)), kad 
įsijungtų mėlyna šviesa.

 Įsitikinkite, kad įrenginys veikia 
kopijavimo režimu.
 

 LCD ekrane matysite:
 

Pastaba
Numatytieji parametrai skirti faksogramos 
režimui. Po paskutinės kopijavimo 
operacijos galite pakeisti įrenginio buvimo 
laiką kopijavimo režime. (Žr. Režimo 
laikmatis 1 skyriuje Išsamus vartotojo 
vadovas.)

 

b Norėdami įkelti dokumentą, atlikite 
žemiau nurodytus veiksmus:

 Įkelkite dokumentą į ADF 
spaudinimo puse į viršų. (žr. 
Naudojimasis automatiniu 
dokumentų tiektuvu (ADF) 
puslapyje 22.)

 Dokumentą ant skaitytuvo stiklo 
dėkite spausdinimo puse žemyn. (žr. 
Naudojimasis skaitytuvu 
puslapyje 23.)

c Paspauskite Start (Pradėti).

Stabdyti kopijavimą 8

Norėdami sustabdyti kopijavimą, spauskite 
Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti).

Kopijavimo nustatymai 8

Paspauskite laikinus Copy (Kopijavimas) 
mygtukus. Galite naudoti Options 
(Parinktys), Enlarge/Reduce 
(Padidinti/Sumažinti) arba Duplex 

(Dvipusis) 1.

Išsamiau apie kopijavimo nustatymų 
pakeitimą žr. Kopijavimo nustatymai 7 
skyriuje Išsamus vartotojo vadovas.

Galite pakeisti žemiau nurodytus kopijavimo 
nustatymus:

 Enlarge/Reduce 
(Padidinti/Sumažinti)

 Quality (Kokybė)

 Stack/Sort 
(Sudėjimas/rūšiavimas)

 Brightness (Ryškumas)

 Contrast (Kontrastas)

 Page Layout (Puslapio išdėstymas)

 Duplex (Dvipusis) 1

1 Abipusis kopijavimas (vienpusis - dvipusis), skirtas 
MFC-7460DN ir MFC-7860DW

Kopijavimas 8

Stack  Copies:01
100%  □□■□□ Auto
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Dokumento 
spausdinimas 9

Įrenginys iš jūsų kompiuterio gali priimti ir 
atspausdinti duomenis. Norėdami spausdinti 
dokumentus iš kompiuterio, įdiekite 
spausdintuvo tvarkyklę. (Norėdami gauti 
daugiau informacijos apie spausdinimo 
nustatymus žr. Spausdinimas Windows® 
operacinėje sistemoje arba 
Spausdinimas ir nuskaitymas Macintosh 
operacinėje sistemoje Programinės įrangos 
vartotojo vadovas.)

a Įdiekite Brother spausdintuvo 
tvarkykles, esančias CD-ROM 
laikmenoje. (Žr. Greitos sąrankos 
vadovas.)

b Programoje pasirinkite komandą 
spausdinti.

c Atsiradusiame Print (Spausdinimo) 
dialogo lange pasirinkite įrenginio 
pavadinimą ir paspauskite Properties 
(Ypatybės).

d Ypatybių dialogo lange Properties 
(Ypatybės) pasirinkite norimus 
nustatymus.

 Paper Size (Popieriaus dydis)

 Orientation (Padėtis)

 Copies (Kopijos)

 Media Type (Medijos tipas)

 Resolution (Raiška)

 Print Settings (Spausdinimo 
nustatymai)

 Multiple Page (Keli lapai)

 Duplex / Booklet (Dvipusis/brošiūra)

 Paper Source (Popieriaus įlaida)

e Paspauskite OK (Gerai), kad 
pradėtumėte spausdinimo procesui.

Kaip spausdinti iš kompiuterio 9
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10

10

Dokumento kaip PDF failo nuskaitymas naudojant 
ControlCenter4 (Windows®) 10

(Macintosh vartotojams) žr. Nuskaitymas, Programinės įrangos vartotojo gide.

Pastaba
PC atsirandantys ekrano vaizdai gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

 

ControlCenter4 yra programinė įranga, kuri suteikia jums greitą ir lengvą prieigą prie dažniausiai 
naudojamos taikomosios programos. Naudojant ControlCenter4 nebereikės rankiniu būdu paleisti 
norimų specifinių taikomųjų programų. ControlCenter4 galite naudotis savo kompiuteryje.

a Įkelkite dokumentą. (žr. Kaip įkelti dokumentus puslapyje 22.)

b Paspaudę start (pradėti)/All Programs (Visos programos)/Brother/XXX-XXXX (kur 
XXX-XXXX yra jūsų modelio pavadinimas)/ControlCenter4 atidarysite ControlCenter4 
programą. Atsidarys ControlCenter4 taikomoji programa.

c Prieš naudodamiesi ControlCenter4 pasirinkite Home Mode (Namų režimas) arba 
Advanced Mode (Išplėstinis režimas).
 

d Įsitikinkite, kad jūsų pasirinktas įrenginys yra iš Model (Modelis) pateikto sąrašo.

Kaip nuskaityti duomenis į 
kompiuterį 10
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e Norėdami išsaugoti aplanką, pasirinkite failo tipą. Pagal numatytuosius nustatymus, 
nuskaityti duomenys išsaugomi kaip JPEG (*.jpg).
Paspauskite Configuration (Konfigūravimas), tada pasirinkite Button settings 
(Mygtuko nustatymai), Scan (Nuskaitymas) ir File (Failas).
 

Atsiras konfigūracijos dialogo langas. Jūs galite pakeisti numatytuosius nustatymus.
 

1 Pasirinkite PDF (*.pdf) iš File Type (Failo tipas) pateikto sąrašo.

2 Galite pasirinkti norimą failo pavadinimą dokumento naudojimui.

3 Failus galite išsaugoti į numatytąjį aplanką arba pasirinkti norimą aplanką paspausdami 

 Browse (Ieškoti) mygtuką.

4 Iš Resolution (Raiška) pateikto sąrašo galite pasirinkti nuskaitymo raišką.

5 Iš pateikto sąrašo galite pasirinkti dokumento dydį.

f Spragtelėkite OK (Gerai).

1

2

4

5

3
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10

g Spragtelėkite File (Failas).
Įrenginys pradėjo dokumento nuskaitymą. Aplankas, kuriame išsaugoti nuskaityti 
duomenys, atsidarys automatiškai.
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SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuko nustatymų 
pakeitimas 10

Prieš nuskaitymą 10

Norėdami įrenginį naudoti kaip skaitytuvą, įdiekite skaitytuvo tvarkykles.  Jeigu įrenginys tinkle, 
konfigūruokite jį su TCP/IP adresu.

 Įdiekite skaitytuvo tvarkykles, patalpintas CD-ROM laikmenoje. (Žr. Greitos sąrankos 
vadovas.)

 Jeigu nepavyksta nuskaityti per tinklą, nustatykite įrenginyje TCP/IP adresą. (Žr. Tinklo 
nuskaitymo konfigūracija Programinės įrangos vartotojo vadovą.)

SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuko nustatymai 10

Galite pakeisti įrenginio SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuko nustatymus naudodami 
ControlCenter4 programą.

a Paspaudę start (pradėti)/All Programs (Visos programos)/Brother/XXX-XXXX (kur 
XXX-XXXX yra jūsų modelio pavadinimas)/ControlCenter4 atidarysite ControlCenter4 
programą. Atsidarys ControlCenter4 taikomoji programa.

b Įsitikinkite, kad jūsų pasirinktas įrenginys yra iš Model (Modelis) pateikto sąrašo.

c Spragtelėkite Device Settings (Prietaiso nustatymai) skirtuką.

d Spragtelėkite Device Scan Settings (Prietaiso nuskaitymo nustatymai).
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10

e Pasirinkite File (Failas) skirtuką. Jūs galite pakeisti numatytuosius nustatymus.
 

1 Iš pateikto sąrašo galite pasirinkti failo tipą.

2 Galite pasirinkti norimą failo pavadinimą dokumento naudojimui.

3 Failus galite išsaugoti į numatytąjį aplanką arba pasirinkti norimą aplanką paspausdami 

 Browse (Ieškoti) mygtuką.

4 Iš Resolution (Raiška) pateikto sąrašo galite pasirinkti nuskaitymo raišką.

5 Iš pateikto sąrašo galite pasirinkti dokumento dydį.

f Spragtelėkite OK (Gerai).

1

2

4

5

3
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Nuskaitymas naudojant SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuką 10

a Įkelkite dokumentą. (žr. Kaip įkelti dokumentus puslapyje 22.)

b Paspauskite (SCAN (NUSKAITYMAS)).

c Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti Scan to PC (Nuskaityti į PC).
Paspauskite OK (Gerai).

d Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti File (Failas).
Paspauskite OK (Gerai).

e (Tinklo vartotojams)
Norėdami pasirinkti kompiuterį, kuriam norite siųsti pranešimą, paspauskite a arba b.
Paspauskite OK (Gerai).
Jeigu LCD ekrane atsiranda raginimas įvesti PIN kodą, įveskite 4 skaitmenų PIN kodą, skirtą 
paskirties kompiuteriui, naudodami numerio rinkimo pultą, esantį valdymo skydelyje.
Paspauskite OK (Gerai).

f Paspauskite Start (Pradėti ).
Įrenginys pradėjo dokumento nuskaitymą.

Pastaba
Pasirinkite norimą nuskaitymo režimą.

Nuskaityti į:

• FTP 1

• El.paštą (Nuskaityti į PC)

• Paveikslėlis (Nuskaityti į PC)

• OCR (Nuskaityti į PC)

• Failas (Nuskaityti į PC)

1 MFC-7460DN ir MFC-7860DW modeliams
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A

A

Vartojamų elementų pakeitimas A

Įrenginys nurodys, kai ateis laikas pakeisti vartojamus elementus. (žr. Dažomųjų miltelių kasetės 
pakeitimas puslapyje 56 ir Būgno pakeitimas puslapyje 61.)

Pastaba
•  Jeigu nuspręsite negrąžinti vartojamųjų elementų gamintojo atstovui, prašome utilizuoti 

panaudotus vartojamuosius elementus atsižvelgiant į vietinius įstatymus ir nesukeliant žalos 
gamtai. Jei turite klausimų, prašome kreiptis į vietos atliekų tvarkymo įstaigas. (žr. Teisinės ir 
saugos informacijos brošiūroje pateikta ES direktyva 2002/96/EC ir EN 50419.)

• Panaudotus elementus rekomenduojame dėti ant patiesto popieriaus, kadangi iš jų gali išsilieti 
ar išsiberti medžiagų likučiai. 

• Jei spausdinsite ar kopijuosite ant kitokio popieriaus negu rekomenduojama, vartojimo 
elementai ir įrenginio dalys tarnaus trumpiau.

• Dažomųjų miltelių galiojimo laikas numatytas pagal ISO / IEC 19752 standartą. Juos gali 
prireikti keisti dažniau ar rečiau, priklausomai nuo to, kokio sudėtingumo atvaizdai 
spausdinami, kokią dalį lapo užima dažomieji milteliai, koks popierius naudojamas ir t.t.  

 

Reguliari priežiūra A

Dažomųjų miltelių kasetė Būgnas

Žr. Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas 
puslapyje 56.

Modelio pavadinimas: TN-2210, TN-2220

Žr. Būgno pakeitimas puslapyje 61.

Modelio pavadinimas: DR-2200
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Dažomųjų miltelių kasetės 
pakeitimas A

Modelio pavadinimas: Norėdami sužinoti 
dažomųjų miltelių kasečių modelio 
pavadinimą žr. Vartojamų elementų 
pakeitimas puslapyje 55.

Standartinė dažomųjų miltelių kasetė gali 

atspausdinti maždaug 1 200 lapų 1. Didelio 
kiekio dažomųjų miltelių kasetė gali 

atspausdinti maždaug 2 600 lapų 1. Puslapių 
skaičius gali skirtis priklausomai nuo to, kokio 
tipo dokumentus daugiausiai spausdinate. 
Jei kasetėje liko mažai dažomųjų miltelių, 
LCD ekrane atsiranda pranešimas Toner 
Low (Mažai dažomųjų miltelių).

Dažomųjų miltelių kasetė, kuri pristatoma 
kartu su įrenginiu yra; 
(Skirta MFC-7360N) 
ją reikės pakeisti po maždaug 700 

atspausdintų lapų 1. (Skirta MFC-7460DN / 
MFC-7860DW) Standartinė dažomųjų 
miltelių kasetė.

1 Apytikslis kasetės našumas nustatytas pagal ISO / 
IEC 19752. 

Pastaba
• Siūlome netoliese padėti darbui paruoštą 

dažomųjų miltelių kasetę, kurią galėsite iš 
karto pakeisti LCD ekrane pamatę Toner 
Low (Mažai dažomųjų miltelių) 
įspėjimą.

• Norėdami užtikrinti aukštą spausdinimo 
kokybę, rekomenduojame naudoti tik 
Brother Original dažomųjų miltelių 
kasetes. Norėdami nusipirkti dažomųjų 
miltelių kasetę, susisiekite su „Brother“ 
gaminių platintoju.

• Keičiant dažomųjų miltelių kasetę 
rekomenduojame išvalyti įrenginį.  Žr. 
Įrenginio valymas puslapyje 65.

• Keičiant spausdinimo tankio nustatymus 
bei pasirenkant šviesesnį ar tamsesnį 
spausdinimą, keičiasi ir sunaudojamų 
dažomųjų miltelių kiekis.

• Dažomųjų miltelių kasetę išpakuokite 
prieš pat dėdami į įrenginį.

 

Mažai dažomųjų miltelių A

 

Toner Low
 

Jeigu LCD ekranas rodo Toner Low (Mažai 
dažomųjų miltelių), nusipirkite naują 
dažomųjų miltelių kasetę ir paruoškite ją 
naudojimui prieš tai, kai atsiras Replace 
Toner (Pakeiskite dažomuosius 
miltelius) pranešimas.

Pakeiskite dažomuosius miltelius A

Kai žemiau nurodytas pranešimas atsiras 
LCD ekrane, jums reikės pakeisti dažomųjų 
miltelių kasetę:
 

Replace Toner
 

Įrenginys nespausdins, kol kasetė nebus 
pakeista. Įdėjus naują ir nenaudotą originalią 
„Brother“ dažomųjų miltelių kasetę, režimas 
Pakeiskite dažomuosius miltelius pasikeis.

Pastaba
Norėdami priversti įrenginį spausdinti LCD 
ekrane jau atsiradus Replace Toner 
(Pakeiskite dažomuosius 
miltelius) pranešimui, nustatykite 
įrenginį į Tęsti režimą (Menu (Meniu), 1, 8, 
tada pasirinkite Continue (Tęsti)).   
Įrenginys spausdins toliau, iki kol LCD 
ekrane pasirodys pranešimas Toner 
Ended (Baigėsi dažomieji 
milteliai). (Daugiau apie dažomųjų 
miltelių naudojimo nustatymus žr. 1. 
skyriaus punkte , Išsamus vartotojo 
vadovas.)

 

Baigėsi dažomieji milteliai A

 

Toner Ended
 

Įrenginys nustos spausdinti, iki kol pakeisite 
dažomųjų miltelių kasetę į naują. (Žr. 
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas 
puslapyje 57.)
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A

Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimasA

a Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas.

b Atidarykite priekinį dangtį ir palikite 
įrenginį įjungtą 10 minučių, kol jis atvės.
 

DĖMESIO
 

KARŠTAS PAVIRŠIUS

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo 
dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei 
prireikė atidaryti įrenginio priekinį ar galinį 
dangtį (galinį išvesties dėklą), NELIESKITE 
dalių, kurios šiame paveikslėlyje 
pažymėtos tamsesne spalva. Priešingu 
atveju galite nusideginti.
 

 

 

c Išimkite iš įrenginio būgną ir dažomųjų 
miltelių kasetės rinkinį.  
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d Paspauskite žemyn žalią užrakto svirtį ir 
išimkite dažomųjų miltelių kasetę iš 
būgno.
 

ĮSPĖJIMAS
 

NEDĖKITE kasetės su dažomaisiais 
milteliais į ugnį. Ji gali sprogti ir sužaloti 
žmones.
 

 Įrenginio vidinių dalių ar korpuso išorės 
valymui NENAUDOKITE valiklių, kurių 
sudėtyje yra amoniako, spirito, taip pat bet 
kokių purškiklių ar degių medžiagų. Gali kilti 
gaisras arba elektros šokas. 
Žr. Saugus produkto naudojimas, Teisinė ir 
saugos informacija brošiūroje kaip valyti 
įrenginį.
 

 

 

Neįkvėpkite dažomųjų miltelių!

 

SVARBU
• Išėmus iš įrenginio būgną ir (arba) 

dažomųjų miltelių kasetę, 
rekomenduojame juos dėti ant švaraus, 
plokščio, lygaus ir stabilaus paviršiaus, 
ant kurio patiestas popierius ar audinys, 
kadangi iš šių dalių gali išsilieti ar išsiberti 
medžiagų likučiai.

• Su dažomųjų miltelių kasete elkitės 
atsargiai. Jei milteliai išbyrės ant rankų ar 
drabužių, nedelsdami juos nušluostykite 
arba nuplaukite šaltu vandeniu.

• NELIESKITE įrenginio dalių, kurios šiame 
paveikslėlyje pažymėtos tamsesne 
spalva. Taip išvengsite spausdinimo 
kokybės problemų.
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A

Pastaba
• Išėmus dažomųjų miltelių kasetę iš įrenginio, 

tvarkingai ją supakuokite tinkamame 
maišelyje, kad neišbyrėtų miltelių likučiai. 

• Jeigu nuspręsite negrąžinti vartojamųjų 
elementų gamintojo atstovui, prašome 
utilizuoti panaudotus vartojamuosius 
elementus atsižvelgiant į vietinius įstatymus ir 
nesukeliant žalos gamtai. Jei turite klausimų, 
prašome kreiptis į vietos atliekų tvarkymo 
įstaigas. (Žr. Teisinės ir saugos informacijos 
brošiūroje pateikta ES direktyva 2002/96/EC 
ir EN 50419.)

 

e Išpakuokite naują dažomųjų miltelių 
kasetę. Laikydami kasetę abiem rankomis 
švelniai pakratykite ją judesiais iš vieno 
šono į kitą. Taip milteliai kasetėje tolygiau 
pasiskirstys.
 

SVARBU
• Dažomųjų miltelių kasetę išpakuokite prieš 

pat dėdami į įrenginį. Paliekant kasetę 
išpakuotą ilgesniam laikui, dažomųjų miltelų 
galiojimas trumpėja.

• „Brother“ įrenginiuose numatyta naudoti 
konkrečių specifikacijų dažomuosius 
miltelius, todėl geriausią darbo kokybę 
užtikrinsite naudodami mūsų originalias 
dažomųjų miltelių kasetes „Brother Original“ 
Brother“ negali garantuoti tinkamos kokybės, 
jei naudojami kitokie dažomieji milteliai ar 
kitokios kasetės. Taip pat „Brother“ 
nerekomenduoja naudoti kitų nei „Brother 
Original“ dažomųjų miltelių kasečių arba 
pildyti kasetes kitokiais nei „Brother Original“ 
milteliais. Jei naudosite kitokius nei „Brother 
Original“ dažomuosius miltelius ar kasetes ir 
dėl medžiagų nesuderinamumo sugadinsite 
įrenginio būgną ar kitas dalis, garantija 
taisymo darbams negalios.

 

f Nuimkite apsauginę plėvelę. 
 

SVARBU
Iš karto po apsauginės plėvelės nuėmimo 
įdėkite miltelių kasetę į įrenginio būgną. 
NELIESKITE įrenginio dalių, kurios šiame 
paveikslėlyje pažymėtos tamsesne 
spalva. Taip išvengsite spausdinimo 
kokybės problemų.
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g Dažomųjų miltelių kasetę tvirtai įdėkite į 
naują būgną, kol ji užsifiksuos vietoje. 
Jei kasetę įdėsite teisingai, žalioji 
užrakto svirtis pakils automatiškai.
 

Pastaba
Dažomųjų miltelių kasetę būtina įdėti 
teisingai, antraip ji gali atsiskirti nuo 
būgno.

 

h Nuvalykite būgno ritę, švelniai pastumdami 
žalią rankenėlę iš kairės į dešinę ir atgal 
keletą kartų.
 

Pastaba
Įsitikinkite, kad rankenėlę pastūmėte atgal į 
pradinę padėtį  (a) (1). Priešingu atveju 
atspausdintuose lapuose gali atsirasti 
vertikalus brūkšnys.

 

i Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės 
rinkinį atgal į įrenginį. Uždarykite priekinį 
dangtį.
 

Pastaba
Pakeitę dažomųjų miltelių kasetę, 
NEIŠJUNKITE įrenginio elektros jungiklio ir 
NEATIDARYKITE priekinio dangčio, kol LCD 
ekrane nedings Please Wait (Prašome 
palaukti) pranešimas ir nusugrįš į 
Parengties režimą.

 

1
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A

Būgno pakeitimas A

Modelio pavadinimas: DR-2200

Su nauju būgnu galite atspausdinti maždaug 
12 000 A4 arba laiško formato lapų iš vienos 
pusės.

SVARBU
Įrenginys kopijuos ir spausdins geriausiai, 
jei naudosite tik „Brother original“ būgnus 
ir „Brother original“ dažomųjų miltelių 
kasetes. Naudojant kitų gamintojų būgnus 
ar dažomųjų miltelių kasetes, ne tik 
pablogėja spausdinimo kokybė, bet taip 
pat greičiau trumpėja įrenginio tinkamo 
tarnavimo laikas. Naudojant kitų 
gamintojų būgną ar dažomųjų miltelių 
kasetę, dėl to atsiradusiems gedimams 
garantija netaikoma.

 

Būgno veikimo klaida A

 

Drum Error
 

Būgno ritė nešvari. Nuvalykite būgno ritę. (Žr. 
Būgno ritės valymas puslapyje 67.)

Jei nuvalėte būgno ritę, bet pranešimas Drum 
Error nedingo, pakeiskite būgną nauju.

Būgno pakeitimas A

 

Replace Drum
 

Būgną būtina pakeisti nauju. 
Rekomenduojame naudoti tik „Brother 
Original “ būgnus.

Pakeitus būgną atstatykite būgno skaitiklį, 
kaip nurodyta kartu su nauju būgnu pateiktoje 
instrukcijoje.

Būgnas nustoja veikti A

 

Drum Stop
 

Kai būgnas susidėvėjęs, spausdinimo kokybė 
nebeužtikrinama. Būgną būtina pakeisti 
nauju. Rekomenduojame naudoti tik „Brother 
Original“ būgnus.

Pakeitus būgną atstatykite būgno skaitiklį, 
kaip nurodyta kartu su nauju būgnu pateiktoje 
instrukcijoje.

Būgno pakeitimas A

SVARBU
• Būgną iš įrenginio išimkite atsargiai, nes 

jame gali būti dažomųjų miltelių likučių. Jei 
milteliai išbyrės ant rankų ar drabužių, 
nedelsdami juos nušluostykite arba 
nuplaukite šaltu vandeniu.

• Kiekvieną kartą, kai keičiate būgną, 
išvalykite įrenginio vidų. (žr. Įrenginio 
valymas puslapyje 65.)

 

a Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas.

b Atidarykite priekinį dangtį ir palikite 
įrenginį įjungtą 10 minučių, kol jis atvės.
 

DĖMESIO
 

KARŠTAS PAVIRŠIUS

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo 
dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei 
prireikė atidaryti įrenginio priekinį ar galinį 
dangtį (galinį išvesties dėklą), NELIESKITE 
dalių, kurios šiame paveikslėlyje 
pažymėtos tamsesne spalva. Priešingu 
atveju galite nusideginti.
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c Išimkite iš įrenginio būgną ir dažomųjų 
miltelių kasetės rinkinį.  
 

d Paspauskite žemyn žalią užrakto svirtį ir 
išimkite dažomųjų miltelių kasetę iš 
būgno.
 

ĮSPĖJIMAS
 

NEDĖKITE kasetės su dažomaisiais 
milteliais į ugnį. Ji gali sprogti ir sužaloti 
žmones.
 

 Įrenginio vidinių dalių ar korpuso išorės 
valymui NENAUDOKITE valiklių, kurių 
sudėtyje yra amoniako, spirito, taip pat bet 
kokių purškiklių ar degių medžiagų. Gali kilti 
gaisras arba elektros šokas. 
Žr. Saugus produkto naudojimas, Teisinė ir 
saugos informacija brošiūroje kaip valyti 
įrenginį.
 

 

 

Neįkvėpkite dažomųjų miltelių!
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SVARBU
• NELIESKITE paveikslėlyje parodytų 

elektrodų, priešingu atveju statinė elektra 
gali sugadinti įrenginį.   
 

• Su dažomųjų miltelių kasete elkitės 
atsargiai. Jei milteliai išbyrės ant rankų ar 
drabužių, nedelsdami juos nušluostykite 
arba nuplaukite šaltu vandeniu.

• Išėmus iš įrenginio būgną ir (arba) 
dažomųjų miltelių kasetę, 
rekomenduojame juos dėti ant švaraus, 
plokščio, lygaus ir stabilaus paviršiaus, 
ant kurio patiestas popierius ar audinys, 
kadangi iš šių dalių gali išsilieti ar išsiberti 
medžiagų likučiai.

• NELIESKITE įrenginio dalių, kurios šiame 
paveikslėlyje pažymėtos tamsesne 
spalva. Taip išvengsite spausdinimo 
kokybės problemų.
 

 

Pastaba
• Išėmus dažomųjų miltelių kasetę iš 
įrenginio, tvarkingai ją supakuokite 
tinkamame maišelyje, kad neišbyrėtų 
miltelių likučiai. 

•  Jeigu nuspręsite negrąžinti vartojamųjų 
elementų gamintojo atstovui, prašome 
utilizuoti panaudotus vartojamuosius 
elementus atsižvelgiant į vietinius 
įstatymus ir nesukeliant žalos gamtai. Jei 
turite klausimų, prašome kreiptis į vietos 
atliekų tvarkymo įstaigas. (Žr. Teisinės ir 
saugos informacijos brošiūroje pateikta 
ES direktyva 2002/96/EC ir EN 50419.)

 

e Išpakuokite naują būgną.

SVARBU
• NELIESKITE įrenginio dalių, kurios šiame 

paveikslėlyje pažymėtos tamsesne 
spalva. Taip išvengsite spausdinimo 
kokybės problemų.
 

• Būgną išpakuokite prieš pat dėdami į 
įrenginį. Tiesioginiai saulės spinduliai arba 
ilgesnis dienos šviesos poveikis gali 
pakenkti būgnui.
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f Dažomųjų miltelių kasetę tvirtai įdėkite į 
naują būgną, kol ji užsifiksuos vietoje. 
Jei kasetę įdėsite teisingai, žalioji 
užrakto svirtis pakils automatiškai.
 

Pastaba
Dažomųjų miltelių kasetę būtina įdėti 
teisingai, antraip ji gali atsiskirti nuo 
būgno.

 

g Nuvalykite būgne esančią pirminę ritę, 
švelniai pastumdami žalią rankenėlę iš 
kairės į dešinę ir atgal keletą kartų.
 

Pastaba
Įsitikinkite, kad rankenėlę pastūmėte atgal 
į pradinę padėtį (a) (1). Priešingu atveju 
atspausdintuose lapuose gali atsirasti 
vertikalus brūkšnys.

 

h Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių 
kasetės rinkinį atgal į įrenginį.

Būgno skaitiklio rodmenų atstatymas A

Pakeitus būgną nauju, atstatykite būgno 
skaitiklio rodmenis atlikdami šiuos veiksmus:

a Paspauskite Clear (Valyti). 
Naujo būgno diegimo patvirtinimui 
paspauskite 1.

b Kai LCD ekrane pasirodo pranešimas 
Accepted (Priimta), uždarykite 
priekinį dangtį.

1
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Įrenginio valymas A

Reguliariai valykite įrenginio išorę ir vidų 
drėgnu nepūkuotu audeklu Pakeičiant 
dažomųjų miltelių kasetę arba būgną 
išvalykite įrenginio vidų. Jeigu atspausdinti 
labai ištepti dažomaisiais milteliais, išvalykite 
įrenginio vidų drėgnu nepūkuotu audeklu

ĮSPĖJIMAS
 

Įrenginio valymui iš vidaus NENAUDOKITE 
degių medžiagų, purškiklių, organinių 
tirpiklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra 
spirito ar amoniako. Gali kilti gaisras arba 
elektros šokas. 
Žr. Saugus produkto naudojimas, Teisinė ir 
saugos informacija brošiūroje kaip valyti 
įrenginį.
 

 

 

Neįkvėpkite dažomųjų miltelių!

 

SVARBU
Naudokite neutralius ploviklius. Valydami 
garuojančiais skysčiais, pvz., skiedikliu 
arba benzinu, galite sugadinti įrenginio 
paviršių.

 

Įrenginio korpuso išorės 
valymas A

a Išjunkite įrenginį. Pirma, atjunkite 
telefono linijos laidą ir visus laidus, tada 
atjunkite elektros laidą iš rozetės.

Pastaba
(skirta MFC-7360N ir MFC-7460DN) 
Norėdami išvengti svarbių žinučių 
praradimo, žr. Faksogramos arba 
faksogramų žurnalo pranešimų 
perdavimas puslapyje 81.

 

b Išimkite visą popieriaus dėklą iš 
įrenginio.
 



66

c Nušluostykite dulkes nuo įrenginio 
korpuso išorės naudodami sausą, 
minkštą šluostę be pūkelių.
 

d Iš popieriaus dėklo išimkite visą jame 
esantį popierių.

e Nušluostykite dulkes nuo popieriaus 
dėklo vidinio ir išorinio paviršiaus 
naudodami sausą, minkštą šluostę be  
pūkelių.
 

f Įdėkite popierių atgal į dėklą ir įstumkite 
popieriaus dėklą atgal į įrenginį. 

g Įjunkite įrenginio maitinimo laidą prie 
elektros lizdo, po to prijunkite visus ryšio 
laidus. Telefono laidą prijunkite 
paskutinį. Įjunkite įrenginį.

Skaitytuvo stiklo valymas A

a Išjunkite įrenginį. Pirma, atjunkite 
telefono linijos laidą ir visus laidus, tada 
atjunkite elektros laidą iš rozetės.

Pastaba
(skirta MFC-7360N ir MFC-7460DN) 
Norėdami išvengti svarbių žinučių 
praradimo, žr. Faksogramos arba 
faksogramų žurnalo pranešimų 
perdavimas puslapyje 81.

 

b Pakelkite dangtį (1).
Nuvalykite baltą plastikinį paviršių (2) ir 
skaitytuvo stiklą (3) po juo naudodami 
vandeniu sudrėkintą minkštą šluostę be 
pūkelių.
 

1

2

3
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A

c Automatiniame originaliame padaviklyje 
išvalykite baltą juostą (1) ir po juo 
esančią skaitytuvo stiklo juostelę (2). 
Naudokite vandeniu- sudrėkintą minkštą 
šluostę be pūkelių.
 

Pastaba
Po to, kai nuvalysite skaitytuvo stiklą ir 
atskirą siaurą stiklo juostelę (naudodami 
vandeniu sudrėkintą minkštą šluostę be 
pūkelių),-perbraukite piršto galiuku per 
stiklą patikrindami, ar neliko nešvarumų. 
Jei pajausite, kad dar liko nešvarumų, 
nuvalykite stiklą dar kartą, daugiau 
dėmesio skirkite vietoms, kur pajutote 
nešvarumus. Gali būti, kad valymo 
procesą reikės pakartoti tris - keturis 
kartus. Baigę valyti, padarykite 
bandomąją kopiją.

 

d Įjunkite įrenginio maitinimo laidą prie 
elektros lizdo, po to prijunkite visus ryšio 
laidus. Telefono laidą prijunkite 
paskutinį. Įjunkite įrenginį.

Būgno ritės valymas A

Jei atspaudai yra nekokybiški, nuvalykite 
būgno ritę atlikdami šiuos veiksmus:

a Atidarykite priekinį dangtį ir palikite 
įrenginį įjungtą 10 minučių, kol jis atvės.
 

DĖMESIO
 

KARŠTAS PAVIRŠIUS

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo 
dalys gali būti ypatingai įkaitusios. 
Palaukite, kol įrenginys atvės. Tik po to 
galima liesti įrenginio vidines dalis.
 

 

 

2

1
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b Lėtai išimkite būgno ir dažomųjų miltelių 
kasetės rinkinį.
 

DĖMESIO
 

Išėmus iš įrenginio būgno ir dažomųjų 
miltelių kasetės rinkinį, rekomenduojame jį 
dėti ant švaraus, plokščio, lygaus ir 
stabilaus paviršiaus, ant kurio patiestas 
popierius ar audinys, kadangi iš šių dalių 
gali išsilieti ar išsiberti medžiagų likučiai.
 

 

Su dažomųjų miltelių kasete elkitės 
atsargiai. Jei milteliai išbirės ant rankų ar 
drabužių, nedelsdami juos nušluostykite 
arba nuplaukite šaltu vandeniu.
 

 

NELIESKITE paveikslėlyje parodytų 
elektrodų, priešingu atveju statinė elektra 
gali sugadinti įrenginį.  
 

 

c Nuvalykite būgne esančią pirminę ritę, 
švelniai pastumdami žalią rankenėlę iš 
kairės į dešinę ir atgal keletą kartų.
 

Pastaba
Įsitikinkite, kad rankenėlę pastūmėte atgal 
į pradinę padėtį  (a) (1). Priešingu atveju 
atspausdintuose lapuose gali atsirasti 
vertikalus brūkšnys.

 

d Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių 
kasetės rinkinį atgal į įrenginį. 
Uždarykite priekinį dangtį.
 

1
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Būgno valymas A

Jei atspaudai yra nekokybiški gali būti, kad 
ant būgno paviršiaus pateko pašalinių 
medžiagų, pvz., klijų nuo etikečių. Žemiau 
nurodyti žingsniai padės išspręsti šią 
problemą.

a Paruoškite tuščią A4 arba laiško dydžio 
popieriaus lapą.

b Įsitikinkite, kad įrenginys veikia 
parengties režimu.

c Atidarykite galinį dangtį (išvesties 
dėklą).
 

d Atidarykite rankinio padavimo dėklo 
dangtį.
 

e Paspauskite Clear (Valyti) ir Menu 
(Meniu) vienu metu. LCD ekrane atsiras 
Drum Cleaning (Būgno valymas) 
pranešimas.

f Abiem rankomis pastumkite rankinio 
padavimo popieriaus laikiklius iki tokios 
padėties, kokio dydžio popierių 
naudosite.
 

g Abiem rankomis įdėkite A4 arba laiško 
formato popierių į rankinio padavimo 
dėklą, kol viršutinis lapo kraštas susilies 
su popieriaus įtraukimo velenėliu. Kai 
įrenginys pradės įtraukti popierių, 
paleiskite lapą. Prasidės įrenginio 
būgno valymo procedūra.
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Pastaba
• Būgno valymo metu įrenginys suka OPC 

būgną priešinga kryptimi, todėl girdėsite 
mechaninį trukšmą. Šis garsas nereiškia, 
kad įrenginys sugedęs.

• Į rankinio padavimo dėklą vienu metu 
dėkite NE DAUGIAU kaip vieną 
popieriaus lapą, taip išvengsite strigčių.

• Jei į rankinio padavimo dėklą įdėsite kitokį 
nei A4 arba laiško formato popierių, 
įrenginys nutrauks būgno valymą ir 
išstums popierių.

• Patikrinkite, ar į rankinio padavimo dėklą 
popierius įdėtas tiesiai ir teisinga kryptimi. 
Priešingu atveju jis gali būti neteisingai 
įtrauktas ir įstrigti įrenginyje arba 
atspaudai gali būti kreivi.

• NEUŽDARYKITE galinio dangčio 
(išvesties dėklo), kol būgnas dar valomas. 
Įrenginys sustabdys būgno valymo 
procesą ir išstums popierių. Tai gali sukelti 
strigtį.

• Jei kompiuteris įrenginiui nusiųs 
spausdinimo užduotį ankščiau negu 
būsite įdėję popierių į rankinio padavimo 
dėklą, įrenginys nustos valyti būgną ir 
atspausdins atsiųstą užduotį.

 

h Kai būgnas išvalytas, įrenginys sugrįžta 
į Parengties režimą

i Pakartokite nuo e iki h veiksmo du 
kartus, kiekvieną kartą naudokite naują 
tuščią popieriaus lapą. Po valymo 
panaudotą popierių išmeskite. 

Jeigu problema neišsisprendė, atlikite šį 
veiksmą:

a Atidarykite priekinį dangtį ir palikite 
įrenginį įjungtą 10 minučių, kol jis atvės.
 

b Lėtai išimkite būgno ir dažomųjų miltelių 
kasetės rinkinį.
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DĖMESIO
 

Išėmus būgno ir dažomųjų miltelių kasetės 
rinkinį, rekomenduojame jį dėti ant švaraus, 
plokščio, lygaus ir stabilaus paviršiaus, ant 
kurio patiestas popierius ar audinys, kadangi 
iš šių dalių gali išsilieti ar išsiberti medžiagų 
likučiai.

Su dažomųjų miltelių kasete elkitės atsargiai. 
Jei milteliai išbyrės ant rankų ar drabužių, 
nedelsdami juos nušluostykite arba 
nuplaukite šaltu vandeniu.
 

 

NELIESKITE paveikslėlyje parodytų 
elektrodų, priešingu atveju statinė elektra gali 
sugadinti įrenginį.  
 

 

c Paspauskite žemyn žalią užrakto svirtį ir 
išimkite dažomųjų miltelių kasetę iš 
būgno.
 

SVARBU
• NELIESKITE įrenginio dalių, kurios šiame 

paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. 
Taip išvengsite spausdinimo kokybės 
problemų.
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• NELIESKITE paveikslėlyje parodytų 
elektrodų, priešingu atveju statinė elektra 
gali sugadinti įrenginį.   
 

 

d Atspausdintą pavyzdį pridėkite prie 
būgno ir tiksliai nustatykite, kurioje 
vietoje spausdinimo kokybė blogesnė.
 

e Pasukite būgno mechanizmą ranka ir 
apžiūrėkite OPC būgno (1) paviršių.
 

f Jei ant būgno paviršiaus neradote 
žymės, atitinkančios atspausdintą 
pavyzdį, nušluostykite dulkes arba klijų 
likučius nuo OPC būgno paviršiaus 
naudodami sausą medvilninį audeklą. 
 

SVARBU
NEVALYKITE šviesai jautraus būgno 
paviršiaus aštriais objektais.

 

1
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g Dažomųjų miltelių kasetę tvirtai įdėkite į 
naują būgną, kol ji užsifiksuos vietoje. 
Jei kasetę įdėsite teisingai, žalioji 
užrakto svirtis pakils automatiškai.
 

h Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių 
kasetės rinkinį atgal į įrenginį.
 

i Uždarykite priekinį dangtį.
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Popieriaus įtraukimo 
vėlenėlių valymas. A

Jei įrenginys tinkamai neima popieriaus, 
nuvalykite įtraukimo vėlenėlius tokiu būdu:

a Išjunkite įrenginį. Atjunkite įrenginį nuo 
elektros lizdo.

Pastaba
(Skirtas MFC-7360N ir MFC-7460DN) 
Norėdami išvengti svarbių žinučių 
praradimo, žr. Faksogramos arba 
faksogramų žurnalo pranešimų 
perdavimas puslapyje 81.

 

b Išimkite visą popieriaus dėklą iš 
įrenginio.
 

c Šluostę be pūkelių sudrėkinkite 
vandenyje su muilu, gerai išgręžkite ir 
nušluostykite dulkes (1) nuo popieriaus 
dėklo skirtuko. 
 

1
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d Nušluostykite dulkes nuo abiejų 
popieriaus (1) įtraukimo vėlenėlių 
įrenginio viduje.
 

e Įdėkite popieriaus dėklą atgal į įrenginį.

f Iš naujo prijunkite įrenginio laidą prie 
elektros tinklo. Įjunkite įrenginį.

Įrenginio patikrinimas A

Lapų skaitiklio patikrinimas A

Galite naudotis įrenginio’ lapų skaitikliu 
kopijoms, atspausdintiems lapams, 
ataskaitoms ir sąrašams, faksogramoms ar 
bendrai atspausdintų lapų kiekiui 
apskaičiuoti.

a (MFC-7360N/MFC-7460DN) 
Paspauskite Menu (Meniu), 6, 2. 
(MFC-7860DW) Paspauskite Menu 
(Meniu), 7, 2.

b Paspauskite a arba b norėdami pamatyti 
Total (Iš viso), 
Fax/List (Faksas/sąrašas), 
Copy (Kopijavimas) arba Print 
(Spausdinimo).

c Paspauskite 
Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti).

Likusio dalių tarnavimo laiko 
patikrinimas A

Įrenginio’ serijos numerį galite pamatyti LCD 
ekrane.

a (MFC-7360N/MFC-7460DN) 
Paspauskite Menu (Meniu), 6, 3. 
(MFC-7860DW) Paspauskite Menu 
(Meniu), 7, 3.

b Paspauskite 
Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti).

1
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B
Klaidų ir priežiūros pranešimai B

Naudojant šį įrenginį, kaip ir bet kurią kitą sudėtingesnę biuro įrangą, gali pasitaikyti veikimo klaidų 
arba prireikti keisti kai kurias naudojamas įrenginio dalis. Jei taip atsitiktų, įrenginys nustatys 
klaidą arba priežiūros būtinybę ir parodys atitinkamą pranešimą. Žemiau pateikiame dažniausiai 
pasitaikančius klaidų arba priežiūros pranešimus. 

Jūs galite patys ištaisyti daugelį klaidų ir atlikti beveik visus priežiūros darbus.  Jeigu prireiks 
pagalbos, atsakymus rasite „Brother“ sprendimų centro parengtuose D.U.K. bei patarimuose kaip 
šalinti gedimus.

Apsilankykite mūsų svetainėje: http://solutions.brother.com/

Gedimų šalinimas B

Klaidų pranešimas Priežastis Veiksmas

Access Denied Norimą funkciją apriboja Funkcijos 
apsaugos užraktas.

Norėdami patikrinti Funkcijos apsaugos 
užrakto nustatymus, susisiekite su savo 
administratoriumi.

BT Call Sign On

(Tik J.K.)

BT Call Sign (šaukinys) 
nustatytas į On (Įjungta). Jūs 
negalite priėmimo režimo iš 
rankinio pakeisti į kitą režimą.

Nustatykite BT Call Sign (šaukinys) į 
Off (Išjungta). Žr. BT Call Sign 
(šaukinys) (tik J.K.) 5 skyriuje, Išsamus 
vartotojo vadovas.

Kasetės veikimo 
klaida

Dažomųjų miltelių kasetė įdėta 
neteisingai.

Iš įrenginio ištraukite būgno mechanizmą, iš 
jo išimkite dažomųjų miltelių kasetę ir vėl 
įdėkite ją atgal į būgno mechanizmą.

Cartridge Error Bloga telefono linijos kokybė dėl 
ryšio klaidos.

Pabandykite siųsti faksogramą dar kartą arba 
pamėginkite prijungti įrenginį prie kitos telefono 
linijos. Jeigu problema nedingo, skambinkite 
telefono kompanijai ir paprašykite patikrinti 
telefono liniją.

Comm.Error Jūs bandėte siųsti užklausą fakso 
aparatui, kuriame nebuvo 
įrengtas užklausos laukimo 
režimas.

Patikrinkite kito fakso aparato’ užklausos 
sąranką.

Cooling Down

Wait for a while

Būgnas ar dažomųjų miltelių 
kasetė per daug įkaitę. Įrenginys 
pristabdys spausdinimo užduoties 
vykdymą ir persijungs į atvėsimo 
režimą.  Kol įrenginys atvės, 
girdėsite ventiliatoriaus garsą ir 
LCD ekrane matysite pranešimus 
Cooling Down (Atvėsta), ir 
Wait for a while (Prašome 
palaukti).

Patikrinkite, ar girdisi ventiliatoriaus garsas, 
ar neužsikimšusios ventiliacijos angos. 

Jei ventiliatorius sukasi, patikrinkite, ar jokie 
daiktai neuždengia ventiliacijos angų, po to 
palikite įrenginį įjungtą, bet nenaudokite jo 
keletą minučių.

Jeigu ventiliatorius nesisuka, atlikite vieną iš 
žemiau pateiktų veiksmų: 
(MFC-7360N ir MFC-7460DN ) 
Žr. Faksogramos arba faksogramų žurnalo 
pranešimų perdavimas puslapyje 81 šiuo 
būdu atjungdami įrenginį neprarasite jokių 
svarbių pranešimų. 
Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir 
palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite. 
(MFC-7860DW)
Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir 
palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite.

http://solutions.brother.com/
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Cover is Open Priekinis dangtis neuždarytas iki 
galo.

Uždarykite priekinį įrenginio dangtį.

Cover is Open Automatinio originalų padaviklio 
dangtis neuždarytas iki galo.

Uždarykite automatinio originalų padaviklio 
dangtį.

Įkeliant dokumentą automatinis 
originalų tiektuvo neuždarytas.

Uždarykite automatinio originalų tiektuvo 
dangtį ir paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Cover is Open Įjungiant maitinimą, kaitintuvo 
dangtis neuždarytas iki galo arba 
įrenginio gale įstrigęs popierius. 

 Uždarykite įrenginio saugiklio dangtį.

 Patikrinkite, ar įrenginio gale neįstrigęs 
popierius, tada uždarykite saugiklio 
dangtį ir paspauskite Start (Pradėti).

Disconnected Kitas asmuo arba kito asmens’ 
fakso aparatas nutraukė 
skambutį.

Pabandykite dar kartą išsiųsti arba priimti.

Document Jam Dokumentas buvo neteisingai 
įdėtas arba per automatinį 
originalo tiektuvą nuskaitytas 
dokumentas buvo per ilgas.

(Žr. Dokumentas užstrigęs automatinio 
originalaus padaviklio viršuje. puslapyje 82 
arba Naudojimasis automatiniu dokumentų 
tiektuvu (ADF) puslapyje 22)

Drum Error Būtina nuvalyti būgno 
mechanizmo ritę.

Nuvalykite būgno mechanizmo ritę. (Žr. 
Būgno ritės valymas puslapyje 67.)

Drum Stop Laikas keisti būgną. Pakeiskite būgną. (Žr. Būgno pakeitimas 
puslapyje 61.)

Duplex Disabled Abipusio spausdinimo dėklas 
išimtas arba neteisingai įdėtas.

Atsargiai įdėkite abipusio spausdinimo 
dėklą į įrenginį, kol dėklas užsifiksuos savo 
vietoje.

Įrenginio galinis dangtis 
neuždarytas iki galo.

Uždarykite įrenginio galinį dangtį.

EL Error Mechaninis įrenginio gedimas. Atidarykite priekinį dangtį ir iš naujo jį 
uždarykite.

Fuser Error Saugiklio temperatūra nepakyla 
iki nustatyto lygio per nustatytą 
laiką.

(MFC-7360N ir MFC-7460DN ) 
Išjungiant įrenginį, atmintyje likusios 
faksogramos nebus išsaugotos. Žr. 
Faksogramos arba faksogramų žurnalo 
pranešimų perdavimas puslapyje 81 šiuo 
būdu atjungdami įrenginį neprarasite jokių 
svarbių pranešimų. Išjunkite maitinimo 
jungiklį, palaukite keletą sekundžių ir vėl 
įjunkite. Palikite įrenginį 15 minučių su 
įjungtu maitinimu.

(MFC-7860DW) 
Išjunkite maitinimo jungiklį, palaukite keletą 
sekundžių ir vėl įjunkite. Palikite įrenginį 15 
minučių su įjungtu maitinimu.

Saugiklis per daug įkaitęs.

Klaidų pranešimas Priežastis Veiksmas



78

Init Unable XX Mechaninis įrenginio gedimas.  (MFC-7360N ir MFC-7460DN) Išjungiant 
įrenginį, atmintyje likusios faksogramos 
nebus išsaugotos. Žr. Faksogramos 
arba faksogramų žurnalo pranešimų 
perdavimas puslapyje 81 šiuo būdu 
atjungdami įrenginį neprarasite jokių 
svarbių pranešimų. 
Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir 
palaukite keletą minučių, po to vėl 
prijunkite. 
(MFC-7860DW)
Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir 
palaukite keletą minučių, po to vėl 
prijunkite.

 Jeigu problema nedingsta, susisiekite su 
„Brother“ atstovu.

Jam Duplex Įrenginio gale esančiame 
abipusio spausdinimo dėkle 
užstrigo popierius.

(Žr. Abipusio spausdinimo popieriaus dėkle 
įstrigo popierius (MFC-7460DN ir 
MFC-7860DW) puslapyje 92.)

Jam Inside 
(Popieriaus 
strigtis 
įrenginio viduje)

Įrenginyje užstrigo popierius. (Žr. Įrenginyje užstrigo popierius. 
puslapyje 87.)

Jam Rear 
(Popieriaus 
strigtis 
įrenginio gale)

Įrenginio gale užstrigo popierius. (Žr. Popierius užstrigo galinėje įrenginio 
dalyje puslapyje 85.)

Jam Tray 
(Strigtis 
popieriaus dėkle)

Įrenginio popieriaus dėkle 
užstrigo popierius.

(Žr. Popierius užstrigo standartiniame 
popieriaus dėkle puslapyje 84.)

Limit Exceeded Jūsų ID buvo pasiektas lapų 
limitas, nustatytas Secure 
Function Lock 2.0 programoje.

Norėdami patikrinti Funkcijos apsaugos 
užrakto nustatymus, susisiekite su savo 
administratoriumi.

Manual Feed Pasirinktas rankinis popieriaus 
padavimas, Manual Feed 
(Rankinis padavimas) tačiau 
rankinio padavimo dėkle nėra 
popieriaus.

Įdėkite popieriaus lapą į rankinio padavimo 
dėklą. (Žr. Popieriaus įdėjimas į rankinio 
padavimo dėklą puslapyje 12)

No Paper (Nėra 
popieriaus)

Įrenginyje pasibaigė popierius 
arba popierius neteisingaiįdėtas į 
popieriaus dėklą.

Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Iš naujo papildykite popieriaus dėklą 
popieriumi, tada spauskite Start 
(Pradėti).

 Ištraukite popierių ir ędėkite dar kartą. 
Tada paspauskite Start (Pradėti).

 Jeigu problema neišsisprendė, reikia 
išvalyti popieriaus padavimo vėlenėlį. 
Nuvalykite popieriaus įtraukimo velenėlį. 
(Popieriaus įtraukimo vėlenėlių valymas. 
puslapyje 74.)

Klaidų pranešimas Priežastis Veiksmas
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No Response/Busy Surinktas numeris neatsako arba 
yra užimtas.

Patikrinkite numerį ir bandykite dar kartą.

No Toner Tonerio kasetė įdėta neteisingai. Ištraukite būgną. Išimkite iš jo dažomųjų 
miltelių dėklą ir iš naujo įdėkite atgal į būgną.

Not Available Ši funkcija neprieinama visiems 
ID (Secure Function Lock 2.0. 
programa). 

Norėdami patikrinti Funkcijos apsaugos 
užrakto nustatymus, susisiekite su savo 
administratoriumi.

Out of Memory Įrenginio atmintis pilna. Vyksta faksogramos siuntimas arba 
kopijavimo operacija.

Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Paspauskite Start (Pradėti) norėdami 
siųsti arba kopijuoti nuskaitytus lapus.

 Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti) ir palaukite, kol 
pasibaigs visos vykstančios operacijos ir 
pabandykite dar kartą.

 Išvalykite visas faksogramas atmintyje.

Atspausdinę visas atmintyje esančias 
faksogramas, atlaisvinsite iki 100% 
atminties. Tada išjunkite Faksogramų 
išsaugojimo funkciją, atmintyje daugiau 
nebesikaups faksogramų. (Žr. 
Faksogramos spausdinimas iš atminties 
4 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas ir 
Faksogramų išsaugojimas Skyriuje, 
Išsamus vartotojo vadovas.)

Vyksta spausdinimo operacija

Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Sumažinkite spausdinimo raišką. (Žr. 
Pagrindinis skirtukas, Programinės 
įrangos vartotojo vadovas.)

 Išvalykite visas faksogramas atmintyje. 
(Žr. aukščiau esantį paaiškinimą.)

Print Unable XX Mechaninis įrenginio gedimas. Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 (MFC-7360N ir MFC-7460DN ) 
Faksogramos arba faksogramų žurnalo 
pranešimų perdavimas puslapyje 81 
šiuo būdu atjungdami įrenginį 
neprarasite jokių svarbių pranešimų. 
Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir 
palaukite keletą minučių, po to vėl 
prijunkite.

(MFC-7860DW)
Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir 
palaukite keletą minučių, po to vėl 
prijunkite.

 Jeigu problema nedingsta, susisiekite su 
„Brother“ atstovu.

Klaidų pranešimas Priežastis Veiksmas
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Replace Drum Laikas keisti būgną. Pakeiskite būgną.

(Žr. Būgno pakeitimas puslapyje 61.)

Įdėjus naują būgną, nebuvo 
atstatyti būgno skaitiklio 
rodmenys.

Nustatykite būgno skaitiklio rodmenis.

(Žr. Būgno pakeitimas puslapyje 61.)

Replace Toner Įrenginys nespausdins, kol 
kasetė nebus pakeista.

Jei dažomųjų miltelių naudojimo 
nustatymuose pasirinkote Stop 
(Sustabdyti), pakeiskite dažomųjų 
miltelių kasetę į nenaudotą originalią 
„Brother“ dažomųjų miltelių kasetę. Tai 
padarius, režimas Pakeiskite dažomųjų 
miltelių kasetę pasikeis į Normalų.  (Žr. 
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas 
puslapyje 57 .)

Jeigu nustatėte dažomųjų miltelių 
nustatymus į Continue (Tęsti), 
įrenginys toliau spausdins duomenis, kol 
LCD ekrane nepasirodys pranešimas 
Toner Ended. Kaip naudoti įrenginį Toliau 
režime, žr. 1 skyriaus punktą, Dažomųjų 
miltelių naudojimo nustatymai , Išsamus 
vartotojo vadovas.

Scan Unable XX Mechaninis įrenginio gedimas.  (MFC-7360N ir MFC-7460DN )
žr. Faksogramos arba faksogramų 
žurnalo pranešimų perdavimas 
puslapyje 81 šiuo būdu atjungdami 
įrenginį neprarasite jokių svarbių 
pranešimų. Atjunkite įrenginį nuo 
elektros tinklo ir palaukite keletą 
minučių, po to vėl prijunkite.

(MFC-7860DW)
Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir 
palaukite keletą minučių, po to vėl 
prijunkite.

 Jeigu problema nedingsta, susisiekite su 
„Brother“ atstovu.

Size Error DX Dėkle esančio popieriaus dydis 
netinka automatiniam abipusiam 
spausdinimui.

Įdėkite A4 formato popierių (jis tinka 
automatiniam abipusiam spausdinimui) ir 
paspauskite  Start (Pradėti). (Žr. 
Spausdinimo medžiaga puslapyje 139.)

Size mismatch Dėkle esantis popierius yra 
neteisingo dydžio.

Į dėklą įdėkite atitinkamo dydžio popierių, iš 
naujo nustatykite popieriaus dydį (Menu 
(Meniu), 1, 2, 2). (Žr. Popieriaus dydis 
puslapyje 17.)

Toner Ended Laikas pakeisti dažomųjų miltelių 
kasetę.

Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę į naują. 
(Žr. Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas 
puslapyje 56)

Toner Low Mažai dažomųjų miltelių. Įsigykite naują dažomųjų miltelių kasetę, kol 
ekrane nepasirodė pranešimas.

Klaidų pranešimas Priežastis Veiksmas
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Faksogramos arba 
faksogramų žurnalo 
pranešimų perdavimas B

LCD ekranas parodys:
 Init Unable (Negali pradėti) XX
 Print Unable (Negali spausdinti) 
XX

 Scan Unable (Negali nuskaityti) 
XX

(MFC-7360N ir MFC-7460DN) 
Jeigu būtina, atjunkite įrenginį nuo AC 
elektros tinklo lizdo, o prieš tai 
rekomenduojame siųsti faksogramas į kitą 
fakso aparatą arba PC. (Žr. Faksogramų 
siuntimas į kitus fakso įrenginius. 
puslapyje 81 arba Faksogramų persiuntimas 
į PC. puslapyje 81.)

Taip pat galite persiųsti Fakso žurnalo 
ataskaitą, norėdami pamatyti, ar nėra kitų 
faksogramų, kurias reikia siųsti. (Žr. 
Faksogramų žurnalo ataskaitos persiuntimas 
į kitą fakso aparatą. puslapyje 81.)

Pastaba
Jeigu LCD ekrane atsiranda klaidos 
pranešimas jau po faksogramų išsiuntimo, 
porai minučių atjunkite įrenginį nuo 
elektros energijos šaltinio, tada prijunkite 
vėl.

 

Faksogramų siuntimas į kitus fakso 
įrenginius. B

Jeigu nesate nustatę savo stoties ID, jūs 
negalite naudotis faksogramos siuntimo 
režimu. (Žr. Įvesti asmeninę informaciją 
(stoties ID), Greitos sąrankos vadovas.)

a Paspauskite Menu (Meniu), 9, 0, 1.

b Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų:

 Jeigu LCD ekrane matote Nėra 
duomenų, įrenginio atmintyje nėra 
jokių likusių faksogramų. 
Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

 Įveskite fakso numerį, kuriuo bus 
persiunčiamos faksogramos. 
Paspauskite Start (Pradėti).

Faksogramų persiuntimas į PC. B

Jūs galite persiųsti faksogramas ir įrenginio’ 
atminties į PC.

a Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje 
įdiegėte MFL-Pro Suite, tada savo 
kompiuteryje įjunkite PC-Fax Receiving 
(PC faksogramos gavimas). (Išsamiau 
apie PC-faksogramų priėmimą žr. 
PC-FAX priėmimas, Programinės 
įrangos vartotojo vadovas.)

b Įsitikinkite, kad savo įrenginyje nustatėte 
PC Fax Receive (PC faksogramos 
gavimas). (Žr. PC-faksogramų 
priėmimas 4 skyriuje , Išsamus vartotojo 
vadovas.)
Jeigu įjungtus PC’Fax Receive įrenginio 
atmintyje yra faksogramų, LCD ekrane 
atsiras užrašas su klausimu, ar norite 
persiųsti faksogramas į PC.

c Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų:

 Norėdami persiųsti visas 
faksogramas į PC, paspauskite 1. 
Jūsų paklaus, ar norite atspausdinti 
atsarginę kopiją.

 Norėdami išeiti ir palikti faksogramas 
įrenginio atmintyje, paspauskite 2.

d Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Faksogramų žurnalo ataskaitos 
persiuntimas į kitą fakso aparatą. B

Jeigu nesate nustatę savo stoties ID, jūs 
negalite naudotis faksogramos siuntimo 
režimu. (Žr. Įvesti asmeninę informaciją 
(stoties ID), Greitos sąrankos vadovas.)

a Paspauskite Menu (Meniu), 9, 0, 2.

b Įveskite fakso numerį, kuriuo bus 
persiučiama faksogramų žurnalo 
ataskaita.

c Paspauskite  Start (Pradėti).
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Dokumento strigtis B

Dokumentas užstrigęs 
automatinio originalaus 
padaviklio viršuje. B

a Išimkite iš automatinio originalų 
padaviklio visą neįstrigusį popierių.

b Atidarykite automatinio originalų 
padaviklio dangtį.

c Ištraukite įstrigusį dokumentą judesiu į 
kairę pusę. 
 

d Uždarykite automatinio originalų 
padaviklio dangtį.

e Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Dokumentas užstrigo po 
dokumento padavimo 
dangčiu B

a Išimkite iš automatinio originalų 
padaviklio visą neįstrigusį popierių.

b Pakelkite dangtį.

c Ištraukite įstrigusį dokumentą judesiu į 
dešinę pusę. 
 

d Uždarykite skaitytuvo dangtį.

e Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).
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Mažų dokumentų strigčių 
pašalinimas automatinio 
originalų padaviklio viduje. B

a Pakelkite dangtį.

b Į automatinį originalų padaviklį įdėkite 
kartono ar kito tvirto popieriaus lapą, 
taip išstumsite per jį mažesnius 
popieriaus lapelius.
 

c Uždarykite skaitytuvo dangtį.

d Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Dokumentas užstrigo 
išvesties dėkle B

a Išimkite iš automatinio originalų 
padaviklio visą neįstrigusį popierių.

b Ištraukite įstrigusį dokumentą judesiu į 
dešinę pusę. 
 

c Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).
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Popieriaus strigtys B

Popierius užstrigo 
standartiniame popieriaus 
dėkle B

Jeigu LCD ekrane pasirodo pranešimas Jam 
Tray (Strigtis popieriaus dėkle), 
atlikite šiuos veiksmus:

a Išimkite visą popieriaus dėklą iš 
įrenginio.
 

b Abiem rankom lėtai ištraukite užstrigusį 
popierių.
 

SVARBU
Jei popieriaus nepavyksta lengvai 
ištraukti, nebetraukite šia kryptimi. 
Laikykitės nurodymų dėl Įrenginyje 
užstrigo popierius. puslapyje 87.

 

Pastaba
Traukiant įstrigusį popierių žemyn, jį 
galima išimti lengviau.

 

c Patikrinkite, ar popierius yra žemiau nei 
popieriaus dėklo didžiausio popieriaus 
kiekio žyma  (  ) (1). Paspauskite 
žalią popieriaus laikiklių svirtį ir 
pastumkite popieriaus laikiklius iki tokios 
padėties, kokio dydžio popierių 
naudosite. Patikrinkite, ar laikikliai tvirtai 
užfiksuoti tiektuve. (Žr. Popieriaus 
įkėlimas į standartinį popieriaus dėklą 
puslapyje 10)

 

d Įdėkite popieriaus dėklą atgal į įrenginį.

1
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Popierius užstrigo galinėje 
įrenginio dalyje B

Jei LCD ekrane pasirodo pranešimas Jam 
Rear (Popieriaus strigtis 
įrenginio gale), už galinio dangčio 
įstrigo popierius. Atlikite šiuose veiksmus:

a Atidarykite priekinį dangtį. Palikite 
įrenginį įjungtą 10 minučių, kol atvės.
 

DĖMESIO
 

KARŠTAS PAVIRŠIUS

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo 
dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei prireikė 
atidaryti įrenginio priekinį ar galinį dangtį 
(galinį išvesties dėklą), NELIESKITE dalių, 
kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos 
tamsesne spalva. Priešingu atveju galite 
nusideginti.
 

 

 

b Lėtai išimkite būgno ir dažomųjų miltelių 
kasetės rinkinį.
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SVARBU
• Išėmus būgno ir dažomųjų miltelių 

kasetės rinkinį, rekomenduojame jį dėti 
ant švaraus, plokščio, lygaus ir stabilaus 
paviršiaus, ant kurio patiestas popierius ar 
audinys, kadangi iš šių dalių gali išsilieti ar 
išsiberti medžiagų likučiai.

• NELIESKITE paveikslėlyje parodytų 
elektrodų, priešingu atveju statinė elektra 
gali sugadinti įrenginį.  
 

 

c Atidarykite galinį dangtį (išvesties 
dėklą).
 

d Atidarykite kaitintuvo dangtį (1) patraukę 
žemyn kairės ir dešinės pusės 
rankenėles.
 

1
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e Abiem rankom švelniai traukite saugiklio 
vienete užstrigusį popierių.
 

f Uždarykite saugiklio dangtį ir galinį 
dangtį (galinį išvesties dėklą).

g Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių 
kasetės rinkinį atgal į įrenginį.
 

h Uždarykite priekinį dangtį. Jeigu 
įrenginys nepradeda spausdinti 
automatiškai, paspauskite Start 
(Pradėti).

Įrenginyje užstrigo popierius. B

Jeigu LCD ekrane pasirodo pranešimas Jam 
Inside (Popieriaus strigtis 
įrenginio viduje), atlikite šiuos 
veiksmus:

a Atidarykite priekinį dangtį. Palikite 
įrenginį įjungtą 10 minučių, kol atvės.
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DĖMESIO
 

KARŠTAS PAVIRŠIUS

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo 
dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei prireikė 
atidaryti įrenginio priekinį ar galinį dangtį 
(galinį išvesties dėklą), NELIESKITE dalių, 
kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos 
tamsesne spalva. Priešingu atveju galite 
nusideginti.
 

 

 

b Lėtai išimkite būgno ir dažomųjų miltelių 
kasetės rinkinį. Kai kada įstrigusi 
popierių galima išimti kartu su būgno ir 
dažomųjų miltelių kasetės rinkiniu. 
Kitais atvejais, išėmus būgną su 
dažomųjų miltelių kasete, atlaisvinamas 
popierius, ir jį lengva ištraukti.
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SVARBU
• Išėmus būgno ir dažomųjų miltelių 

kasetės rinkinį, rekomenduojame jį dėti 
ant nereikalingo popieriaus ar audinio, 
kadangi iš šių dalių gali išsilieti ar išsiberti 
medžiagų likučiai.

• NELIESKITE paveikslėlyje parodytų 
elektrodų, priešingu atveju statinė elektra 
gali sugadinti įrenginį.   
 

 

c Paspauskite žemyn žalią užrakto svirtį ir 
išimkite dažomųjų miltelių kasetę iš 
būgno. Jei būgno mechanizme įstrigo 
popierius, išimkite jį.
 

SVARBU
• Su dažomųjų miltelių kasete elkitės 

atsargiai. Jei milteliai išbyrės ant rankų ar 
drabužių, nedelsdami juos nušluostykite 
arba nuplaukite šaltu vandeniu.
 

• NELIESKITE įrenginio dalių, kurios šiame 
paveikslėlyje pažymėtos tamsesne 
spalva. Taip išvengsite spausdinimo 
kokybės problemų.
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d Dažomųjų miltelių kasetę tvirtai įdėkite į 
naują būgną, kol ji užsifiksuos vietoje. 
Jei kasetę įdėsite teisingai, žalioji 
užrakto svirtis pakils automatiškai.
 

e Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų:

 Jei jums pavyko išimti būgno ir 
dažomųjų miltelių kasetės rinkinį ir 
pašalinti įstrigusį popierių, pereikite 
prie žingsnio j.

 Jei būgno ir miltelių kasetės rinkinio 
nepavyksta išimti lengvai, 
nenaudokite jėgos. Vietoje to, 
pakelkite skaitytuvo dangtį.

 

Abiem rankomis atsargiai patraukite 
įstrigusį popierių į viršų ir išimkite jį per 
dėklo angą.
 

f Uždarykite skaitytuvo dangtį.
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g Jeigu jums nepavyko e žingsnyje 
ištraukti popieriaus, ištraukite visą 
popieriaus dėklą iš įrenginio.
 

h Ištraukite užstrigusį popierių iš 
popieriaus dėklo.
 

i Įdėkite popieriaus dėklą atgal į įrenginį.

j Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių 
kasetės rinkinį atgal į įrenginį.
 

k Uždarykite priekinį įrenginio dangtį. 
Jeigu įrenginys nepradeda spausdinti 
automatiškai, paspauskite Start 
(Pradėti).

Pastaba
Jei išjungsite įrenginį, kol LCD ekrane 
matomas pranešimas Jam Inside 
(Popieriaus strigtis įrenginio 
viduje) ir vėl įjungsite, įrenginys 
kompiuterio siųstus duomenis 
atspausdins tik iš dalies.
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Abipusio spausdinimo 
popieriaus dėkle įstrigo 
popierius (MFC-7460DN ir 
MFC-7860DW) B

Jeigu LCD ekrane pasirodo pranešimas Jam 
Duplex, atlikite šiuos veiksmus:

a Palikite įrenginį įjungtą 10 minučių, kol 
atvės.

DĖMESIO
 

KARŠTAS PAVIRŠIUS

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo 
dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei prireikė 
atidaryti įrenginio priekinį ar galinį dangtį 
(galinį išvesties dėklą), NELIESKITE dalių, 
kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos 
tamsesne spalva. Priešingu atveju galite 
nusideginti.
 

 

 

b Išimkite visą abipusio spausdinimo 
popieriaus dėklą iš įrenginio.
 

c Ištraukite įstrigusį popierių iš abipusio 
spausdinimo dėklo arba kitų įrenginio 
dalių.
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d Patikrinkite, ar popieriaus neliko po 
įrenginiu.
 

e Įdėkite abipusio spausdinimo popieriaus 
dėklą atgal į įrenginį.
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Jeigu naudojant įrenginį kyla sunkumų B

Jei manote, kad įrenginys veikia netinkamai, laikykitės žemiau nurodytų patarimų dėl gedimų 
šalinimo.

Daugelį problemų jūs galite išspręsti savarankiškai. Jeigu prireiks pagalbos, atsakymus rasite 
„Brother“ sprendimų centro parengtuose D.U.K. bei patarimuose kaip šalinti gedimus.

Apsilankykite mūsų svetainėje http://solutions.brother.com/.

Jeigu manote, kad su faksogramos išvaizda yra problemų, padarykite pirmą bandomąją kopiją. 
Jeigu kopija atrodo gerai, įrenginys dirba be problemų. Žemiau pateikta lentelė padės jums 
pašalinti gedimus.

Spausdinimas arba gautų faksogramų spausdinimas

Sunkumai Patarimai

 Sutrauktas spausdinimas

 Horizontalūs ruožai

 Viršutiniai ir apatiniai sakiniai 
iškirpti

 Trūksta linijų

Dažniausiai tai sukelia blogas telefono ryšys. Tikriausiai buvo prastas ryšys, 
telefono linijos statiniai ir trukdžiai. Paprašykite trečiosios šalies atsiųsti 
faksogramą dar kartą.

Prasta spausdinimo kokybė Žr. Spausdinimo kokybės gerinimas puslapyje 104.

Vertikalios juodos linijos esančios 
gautoje faksogramoje

Būgno ritės laidas spausdinimui gali būti užterštas. Nuvalykite būgno mechanizmo 
ritę. (Žr. Būgno ritės valymas puslapyje 67.)

Gali būti nešvarus siuntėjo’ skaitytuvas Paprašykite siuntėjo padaryti dokumento 
kopiją, kad patikrintų, ar yra kokių problemų su siuntėjo įrenginiu. Pabandykite 
priimti faksogramą iš kito fakso aparato. 

Jeigu problema nedingsta, susisiekite su „Brother“ atstovu.

Gautos faksogramos padalintos į 
kelias dalis arba gaunami tušti 
lapai.

Jeigu spausdinant faksogramą lieka vienas papildomas tuščias lapas, gali būti, 
kad popieriaus dydžio nustatymai nesutampa su naudojamo popieriaus dydžiu. 
(Žr. Popieriaus dydis puslapyje 17.) 

Įjunkite automatinio sumažinimo funkciją. (Žr. Įeinančių faksogramų sumažinimas 
ir spausdinimas 4 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas.)

Telefono linijos ir ryšiai 

Sunkumai Patarimai

Neveikia numerio rinkimas. Patikrinkite numerio rinkimo toną.

Pakeiskite Tone/Pulse (Toninis/impulsinis) nustatymus. (Žr. Greitos 
sąrankos vadovas.)

Patikrinkite linijos laido jungtis.

Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas ir nėra išjungtas.

Jeigu prie įrenginio prijungtas išorinis telefonas, siųskite faksogramą rankiniu 
būdu pakeldami  išorinio telefono ragelį ir surinkdami numerį. Prieš spausdami 
Start (Pradėti) palaukite, kol išgirsite  faksogramos gavimo toną.

Skambinant įrenginys neatsiliepia. Įsitikinkite, kad įrenginys pagal jūsų sąranką nustatymas į teisingą priėmimo 
režimą. (Žr. Priėmimo režimo naudojimas puslapyje 28.) Patikrinkite numerio 
rinkimo toną. Jeigu įmanoma, paskambinkite į savo įrenginį ir atsiliepkite. Jeigu vis 
dar nėra jokio atsako, patikrinkite telefono linijos laido ryšį. Jeigu skambinant 
nesigirdi skambučio, paprašykite telefonų kompanijos patikrinti liniją.

http://solutions.brother.com/
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Faksogramų priėmimas

Sunkumai Patarimai

Negali priimti faksogramos. Patikrinkite linijos laido jungtis. Įsitikinkite, kad telefono linijos laidas prijungtas į 
sieninį telefono kištuką ir įrenginio LINIJOSkištuką. Jeigu naudojatės DSL ir VoIP 
paslaugomis, susisiekite su paslaugos tiekėju dėl prijungimo instrukcijų.

Įsitikinkite, kad įrenginys pagal jūsų sąranką nustatytas į teisingą priėmimo 
režimą. Tai nustatoma pagal išorinių įrenginių ir telefono paslaugas, esančias 
tokioje pačioje linijoje kaip ir „Brother“ įrenginys. (Žr. Priėmimo režimo 
pasirinkimas puslapyje 27.) 

Jeigu jau paskyrėte fakso liniją ir norite, kad „Brother“ įrenginys priimtų visas 
ateinančias faksogramas, turėtumėte pasirinkti Fax Only režimą.

Jeigu „Brother“ įrenginys dalijasi linija su išoriniais autoatsakikliais, turėtumėte 
pasirinkti External TAD (Išorinis TAD) režimą. Naudojantis External 
TAD (Išorinis TAD) režimu „Brother“ įrenginys automatiškai priims 
ateinančias faksogramas, o skambintojai galės autoatsakiklyje palikti balso žinutę.

Jeigu „Brother“ įrenginys dalijasi linija su kitais telefonais ir jūs norite, kad jis 
automatiškai priimtų ateinančias faksogramas, turėtumėte pasirinkti Fax/Tel 
režimą. Naudojantis Fax/Tel režimu „Brother“ įrenginys automatiškai priims 
ateinančias faksogramas ir atliks greitą dvigubą-skambutį, įspėdamas apie balso 
skambučius.

Jeigu nenorite, kad „Brother“ įrenginys automatiškai priimtų ateinančias 
faksogramas, pasirinkite Manual (Rankinis) režimą. Naudojantis Manual 
(Rankinis) režimu jūs turėsite atsakyti į kiekvieną skambutį ir aktyvuoti įrenginį 
faksogramų priėmimui.

Kitas jūsų darbo vietoje esantis įrenginys gali atsakyti anksčiau, negu atsakys 
„Brother“ įrenginys. Norėdami tai patikrinti, sumažinkite skambučio atidėjimo 
nustatymą:

 Jeigu atsiliepimo režimas nustatytas į Fax Only arba Fax/Tel, skambučio 
atidėjimą sumažinkite iki 1 skambučio. (Žr. Skambučio atidėjimas 
puslapyje 29.)

 Jeigu atsiliepimo režimas nustatytas į External TAD (Išorinis TAD), 
skambučio atidėjimą sumažinkite iki 2 skambučių.

 Jeigu atsiliepimo režimas nustatytas į Manual (Rankinis), 
NENAUDOKITE skambučio atidėjimo nustatymo.

Tegu kas nors siunčia jums bandomąją faksogramą:

 Jeigu bandomąją faksogramą gavote sėkmingai, jūsų įrenginys veikia 
tinkamai. Nepamirškite skambučio atidėjimo arba autoatsakiklio nustatymus 
grąžinti į pradinius nustatymus. Jeigu po nustatymo iš naujo priėmimo 
problema nedingo, reikia, kad asmuo, įrenginys arba paslaugos abonentas 
atsilieptų į faksą prieš atsakant jūsų įrenginiui.

 Jeigu priimti faksogramos negalėjote, reiškia kitas įrenginys arba paslaugos 
abonentas trukdo faksogramos priėmimui arba yra problemų su jūsų fakso 
linija.
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Negali priimti faksogramos.

(tęsiasi)

Jeigu naudojate autoatsakiklį (External TAD (Išorinis TAD) režimas) 
tokioje pačioje linijoje kaip ir „Brother“ įrenginys, įsitikinkite, kad įrenginys yra 
nustatytas teisingai. (Žr. Išorinio TAD pajungimas puslapyje 32.)

1 Prijunkite išorinį TAD kaip parodyta iliustracijoje puslapis 32.

2 Nustatykite autoatsakiklį dviem arba vienam skambučiui.

3 Įrašykite išeinančias žinutes autoatsakiklyje.

 Žinutės pradžioje įrašykite penkias sekundes tylos.

 Apribokite savo kalbėjimą iki 20 sekundžių.

 Užbaikite pranešimą naudodami nuotolinės aktyvacijos kodą, tiems kurie 
siunčia faksogramas rankiniu būdu. Pavyzdžiui: “Po pyptelėjimo palikite 
pranešimą ir paspauskite l51 norėdami išsiųsti faksogramą.”

4 Nustatykite autoatsakiklį.

1 Nustatykite savo „Brother“ įrenginio’ priėmimo režimą į External TAD 
(Išorinis TAD). (Žr. Priėmimo režimo nustatymai puslapyje 29.)

Patikrinkite, ar jūsų įrenginio faksogramos aptikimo funkcija yra įjungta. 
Faksogramos aptikimas - tai funkcija, leidžianti priimti faksogramą atsiliepus 
išoriniu telefonu arba telefonų plėtiniu. (Žr. Faksogramos aptikimas 
puslapyje 30.)

Jeigu dėl galimų telefono linijos trikdžių dažnai atsiranda siuntimo klaidos, 
pabandykite pakeisti meniu suderinamumo nustatymus į Basic(for VoIP) 
(Pagrindinis (skirtas VoIP)). (Žr. Telefono linijos trukdžiai 
puslapyje 103.) 

(MFC-7860DW) 
Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekite su savo 
administratoriumi.

Faksogramų siuntimas

Sunkumai Patarimai

Prasta siuntimo kokybė. Pamėginkite pakeisti skiriamąją gebą į Fine (Geras) arba S.Fine (Ypač 
geras). Norėdami patikrinti įrenginio’ skaitytuvo veikimą, padarykite bandomąją 
kopiją. Jeigu kopijos kokybė nėra gera, išvalykite skaitytuvą. (Žr. Skaitytuvo stiklo 
valymas puslapyje 66.)

Siuntimo patikrinimo ataskaitoje 
parašyta RESULT:ERROR 
(REZULTAS:KLAIDA).

Greičiausiai šiuo metu telefono linijoje yra laikinas triukšmas ir statiniai. 
Pabandykite išsiųsti faksogramą dar kartą. Jeigu siunčiate PC-Fax pranešimą ir 
gaunate RESULT:ERROR (REZULTAS:KLAIDA)greičiausiai įrenginio atmintyje 
neliko vietos. Norėdami atlaisvinti atmintyje vietos galite išjungti faksogramų 
saugojimo funkciją (žr. Nuotolinio fakso pasirinkčių keitimą 4 skyriuje, Išsamus 
vartotojo vadovas) atspausdinti atmintyje esančias faksogramas (žr. 
Faksogramos spausdinimas iš atminties 4 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas) 
arba atšaukti atidėtas faksogramas arba užklausos užduotis (žr. Laukiančių darbų 
tikrinimas ir atšaukimas 3 skyriuje , Išsamus vartotojo vadovas). Jeigu problema 
nedingo, skambinkite telefono kompanijai ir paprašykite patikrinti telefono liniją.

Jeigu dėl galimų telefono linijos trikdžių dažnai atsiranda siuntimo klaidos, 
pabandykite pakeisti meniu suderinamumo nustatymus į Basic(for VoIP) 
(Pagrindinis (skirtas VoIP)). (Žr. Telefono linijos trukdžiai 
puslapyje 103.)

Siunčiamos faksogramos yra 
tuščios.

Įsitikinkite, kad dokumentą įdėjote teisingai. (Žr. Kaip įkelti dokumentus 
puslapyje 22.)

Vertikalios juodos linijos esančios 
siunčiamoje faksogramoje.

Šios vertikalios juodos linijos arba ruoželiai ant kopijų atsiranda dėl nešvaraus 
skaitytuvo stiklo. (Žr. Skaitytuvo stiklo valymas puslapyje 66.)

Faksogramų priėmimas (tęsiasi)

Sunkumai Patarimai
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Negali išsiųsti faksogramos. (MFC-7860DW) 
Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekite su savo 
administratoriumi.

Įeinančių skambučių tvarkymas

Sunkumai Patarimai

Įrenginys ‘girdi’ balsą kaip CNG 
toną.

Jeigu fakso aptikimo funkcija įjungta, jūsų įrenginys yra jautresnis garsams. 
Skambinant fakso įrenginiui, jis gali klaidingai interpretuoti tam tikrus balsus arba 
muziką linijoje ir atsakyti faksogramos priėmimo tonu. Išjunkite įrenginį paspaudę 
Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti). Norėdami ateityje išvengti panašių problemų, 
išjunkite fakso aptikimo funkciją. (Žr. Faksogramos aptikimas puslapyje 30.)

Fakso skambučio siuntimas į 
įrenginį.

Jeigu atsiliepiate išoriniu telefonu arba telefonų plėtiniu, įveskite nuotolinės 
aktyvacijos kodą (numatytasis nustatymas yra l51). Įrenginiui atsiliepus padėkite 
ragelį.

Pasirenkamos funkcijos esant 
vienai telefono linijai.

Jeigu esate įjungę skambučio laukimo, skambučio laukimo/skambintojo ID, 
sistemos signalo arba kitą pasirinktinę funkciją, esant vienai telefono linijai, gali 
atsirasti faksogramų siuntimo arba priėmimo problemų.

Pavyzdžiui:Jeigu užsisakote skambučių laukimo ar kai kurias kitas pasirinktines 
paslaugas ir, kol įrenginys siunčia arba priima faksogramą, signalas ateina per 
liniją, signalas gali laikinai nutraukti ar sutrikdyti faksogramų siuntimą arba 
priėmimą. Brother’ ECM funkcija turėtų padėti įveikti šią problemą. Ši sąlyga 
susijusi su telefono ryšių sistemos pramone ir bendra visiems prietaisams, kurie 
siunčia ir gauna informaciją esant vienai, bendrai linijai su nestandartinėmis 
funkcijomis. Jeigu jūsų verslui svarbu išvengti bet kokių linijos pertrūkimų, 
rekomenduojama atskira telefono linija be jokių pasirinktinių funkcijų.

Sunkumai dėl prieigos prie meniu

Sunkumai Patarimai

Bandant patekti į priėmimo ir 
siuntimo sąrankos meniu, įrenginys 
supypsės.

Jeigu FAX  nešviečia, paspauskite šį mygtuką ir perjungsite į fakso 
režimą. Priėmimo sąrankos nustatymai (Menu (Meniu), 2, 1) ir siuntimo sąrankos 
nustatymai (Menu (Meniu), 2, 2) prieinami tik fakso režimu.

Sunkumai kopijuojant

Sunkumai Patarimai

Negali padaryti kopijos.  Įsitikinkite, kad COPY (KOPIJAVIMAS)  mygtukas šviečia. (Žr. Kaip 
kopijuoti puslapyje 47.)

 (MFC-7860DW) 
Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekite su 
savo administratoriumi.

Atspauduose matomas vertikalus 
juodas dryžas.

Juodi vertikalūs dryžiai atspauduose paprastai atsiranda dėl nešvarumų ar 
korekcijos skysčio liekanų ant skaitytuvo stiklo arba dėl nešvarios būgno ritės. (Žr. 
Skaitytuvo stiklo valymas puslapyje 66 ir Būgno ritės valymas puslapyje 67.)

Spausdina tuščius lapus. Įsitikinkite, kad dokumentą įdėjote teisingai. (Žr. Naudojimasis automatiniu 
dokumentų tiektuvu (ADF) puslapyje 22 arba Naudojimasis skaitytuvu 
puslapyje 23.)

Faksogramų siuntimas (tęsiasi)

Sunkumai Patarimai
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Sunkumai spausdinant

Sunkumai Patarimai

Nėra spausdintos medžiagos.  Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie elektros lizdo, ar įjungtas maitinimo jungiklis.

 Patikrinkite, ar būgnas ir dažomųjų miltelių kasetė yra įdėti teisingai. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

 Patikrinkite sąsajos laidus įrenginyje ir kompiuteryje. (Žr. Greitos sąrankos 
vadovas.)

 Patikrinkite, ar buvo pasirinkta ir įdiegta teisinga spausdintuvo tvarkyklė.

 Patikrinkite, ar LCD ekrane nerodomi jokie klaidų pranešimai. (Žr. Klaidų ir 
priežiūros pranešimai puslapyje 76.)

 Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas:
(Windows® 7 and Windows Server® 2008 R2) Paspauskite Start (Pradėti) 
mygtuką ir Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai). Dešiniuoju pelės 
klavišu paspauskite Brother MFC-XXXX Printer (Brother MFC-XXXX 
spausdintuvas). Įsitikinkite, kad Use Printer Offline (Naudoti spausdintuvą 
neprisijungus prie tinklo) yra pažymėtas .

(Windows Vista®) Paspauskite Start (Pradėti) mygtuką, Control Panel (Valdymo 
skydelis), Hardware and Sound (Techninė įranga ir garsas), tada Printers 
(Spausdintuvai). Dešiniuoju pelės klavišu paspauskite Brother MFC-XXXX Printer 
(Brother MFC-XXXX spausdintuvas). Įsitikinkite, kad Use Printer Offline (Naudoti 
spausdintuvą neprisijungus prie tinklo) yra pažymėtas. 
(Windows® XP and Windows Server® 2003/2008)  Paspauskite Start (Pradėti) 
mygtuką ir pasirinkite Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksogramos). 
Dešiniuoju - pėlės klavišu paspauskite Brother MFC-XXXX Printer (Brother MFC-
XXXX spausdintuvas). Įsitikinkite, kad Use Printer Offline (Naudoti spausdintuvą 
neprisijungus prie tinklo) yra pažymėtas.

(Windows® 2000) Paspauskite Start (Pradėti) mygtuką, pasirinkite Settings 
(Nustatymai), tada Printers (Spausdintuvai). Dešiniuoju - pėlės klavišu paspauskite 
Brother MFC-XXXX Printer (Brother MFC-XXXX spausdintuvas). Įsitikinkite, kad 
Use Printer Offline (Naudoti spausdintuvą neprisijungus prie tinklo) yra 
pažymėtas.

 (MFC-7860DW) 
Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekite su savo 
administratoriumi.

Įrenginys netikėtai pradeda 
spausdinti arba spausdina 
neaiškius ženklus.

 Atšaukite spausdinimo užduotis paspaudę Job Cancel (Atšaukti užduotį).

 Taikomojoje programoje patikrinkite nustatymus ir įsitikinkite, kad viskas nustatyta 
taip, kad įrenginys veiktų teisingai.

 Iš popieriaus dėklo ištraukite visą popierių ir palaukite, kol įrenginys nustos 
spausdinti. Tada išjunkite įrenginio’ energijos mygtuką ir keletai minučių atjunkite 
nuo elektros šaltinio. 
(MFC-7360N ir MFC-7460DN) 
Faksogramos, išsaugotos atmintyje, bus ištrintos. Žr. Faksogramos arba 
faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas puslapyje 81 šiuo būdu atjungdami 
įrenginį neprarasite jokių svarbių pranešimų.

Įrenginys porą pirmų lapų 
atspausdina teisingai, bet po to 
keletos lapų trūksta.

 Patikrinkite, ar šis įrenginys nurodytas jūsų naudojamos kompiuterinės programos 
nustatymuose.

 Jūsų kompiuteris negauna iš įrenginio’ pakankamai stipraus ’ signalo.  Patikrinkite, 
ar sąsajos laidas sujungtas teisingai. (Žr. Greitos sąrankos vadovas.)

Puslapinės antraštės ir poraštės 
matomos kompiuterio ekrane, bet 
nepasirodo atspausdintame 
dokumente.

Dokumento lapų kraštai puslapio viršuje ir apačioje nespausdinami. Pakeiskite puslapio 
viršaus ir apačios kraštų nustatymus. (Žr. Nenuskaitomos ir nespausdinamos vietos 
puslapyje 16.)

Įrenginys nespausdina ant abiejų 
lapo pusių, nors spausdintuvo 
tvarkyklės nustatymuose 
pasirinkote abipusį spausdinimą.

Patikrinkite popieriaus dydžio nustatymus spausdintuvo tvarkyklėje. Jums reikia 

pasirinkti A4 [60 - 105 g/m2].
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Įrenginys nespausdina arba 
nustojo spausdinti.

Paspauskite Job Cancel (Atšaukti užduotį).

Kadangi spausdinimo užduotis atšaukiama ir ištrinama iš atminties, gali būti 
atspausdinta tik dalis dokumento.

Sunkumai nuskaitant

Sunkumai Patarimai

Nuskaitymo metu pasirodo 
pranešimas apie TWAIN klaidą.

Įsitikinkite, kad Brother TWAIN tvarkyklės pasirinktos kaip pirminis šaltinis. 
PaperPort™ 12SE, paspauskite File (Failas), Scan or Get Photo (Nuskaityti arba 
gauti nuotrauką) ir pasirinkite Brother TWAIN tvarkyklę.

OCR (teksto atpažinimo) funkcija 
neveikia.

Pamėginkite didinti nuskaitymo raišką.

(Macintosh vartotojams) 
Presto! Prieš naudojimą turi būti parsiųsta ir įdiegta PageManager programa. Žr. 
„Brother“ techninė pagalba (Macintosh) puslapyje 5 norint gauti tolimesnius 
nurodymus.

Nuskaitymo per tinklą funkcija 
neprieinama.

Žr. Spausdinimas arba gautų faksogramų spausdinimas puslapyje 94.

Negali nuskaityti. (MFC-7860DW) 
Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekite su savo 
administratoriumi.

Sunkumai dėl programinės įrangos

Sunkumai Patarimai

Nepavyksta įdiegti programinės 
įrangos arba atspausdinti.

(tik Windows®) 
Paleiskite Repair MFL-Pro Suite (MFL-Pro paketo taisymas) programą, esančią 
diegimo CD-ROM. Šį programa ištaisys ir iš naujo įdiegs programinę įrangą.

Nepavyksta atspausdinti  ‘2 in 1’ 
arba ‘4 in 1’ spausdinimo.

Patikrinkite, ar puslapio dydžio nustatymai programoje ir spausdintuvo tvarkyklėje 
yra tie patys.

Įrenginys nespausdina duomenų iš 

Adobe® Illustrator®.

Pamėginkite sumažinti skiriamąją spausdinimo gebą. (Žr. Pagrindinis skirtukas, 
Programinės įrangos vartotojo vadovas.)

Su popieriaus naudojimu susiję sunkumai 

Sunkumai Patarimai

Įrenginys nepaima popieriaus.

LCD ekrane rodomas pranešimas 
No Paper (Nėra popieriaus) 
arba Popieriaus strigtis.

 Jeigu dėkle nėra popieriaus, įdėkite naują popieriaus šūsnį į dėklą.

 Jeigu dėkle yra popieriaus, įsitikinkite, kad jis guli tiesiai. Jei reikia, ištiesinkite 
ir išlyginkite popierių. Galite pabandyti išimti iš popieriaus dėklo visą 
popieriaus šūsnį, apversti jį ir įdėti atgal į dėklą.

 Sumažinkite popieriaus kiekį dėkle, tada bandykite dar kartą.

 Patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje nėra pasirinktas rankinis popieriaus 
padavimas.

 Nuvalykite popieriaus įtraukimo velenėlį. Žr. Reguliari priežiūra puslapyje 55.

 Jei LCD ekrane rodomas pranešimas Popieriaus strigtis ir problema vis dar 
neišspręsta, žr. Klaidų ir priežiūros pranešimai puslapyje 76.

Kaip spausdinti ant vokų Įdėkite vokus į rankinio padavimo dėklą. Kompiuterio programoje nustatykite 
naudojamo voko dydį. Paprastai tai galime padaryti kompiuterio taikomosios 
programos punktuose puslapio nustatymai arba dokumentų nustatymai.  

Sunkumai spausdinant (tęsiasi)

Sunkumai Patarimai
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Kokį popierių naudoti Galite naudoti paprastą, ploną, storą, perdirbtą popierių, vokus ir etiketes, 
sukurtas lazeriniams įrenginiams. (Išsamiau žr. Tinkamas popierius ir kita 
spausdinimo medžiaga puslapyje 17.)

Įdėkite vokus į rankinio padavimo dėklą.

Popieriaus strigtis. Išimkite įstrigusį popierių. (Žr. Popieriaus strigtys puslapyje 84.)

Sunkumai dėl spausdinimo kokybės

Sunkumai Patarimai

Atspausdinti lapai susisukę.  Taip gali būti, jei spausdinama ant žemos kokybės plono ar storo popieriaus 
arba ant kitos lapo pusės nei rekomenduojama. Pamėginkite apversti 
popieriaus šūsnį popieriaus dėkle.

 Patikrinkite, ar nustatymuose popieriaus tipas atitinka naudojamą popierių. 
(Žr. Tinkamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga puslapyje 17.)

Atspaudinti puslapiai yra sutepti. Gali būti, kad nustatytas popieriaus tipas neatitinka jūsų naudojamo popieriaus 
arba popierius yra per storas arba turi šiurkštų paviršių. (Žr. Tinkamas popierius 
ir kita spausdinimo medžiaga puslapyje 17 ir Pagrindinis skirtukas, Programinės 
įrangos vartotojo vadovas.)

Atspausdinta medžiaga per šviesi.  Jeigu problema atsiranda darant kopijas arba spausdinant priimtas 
faksogramas, išjunkite dažomųjų miltelių taupymo režimą įrenginio meniu 
nustatymuose. (Žr. Dažomųjų miltelių taupymas 1 skyriuje, Išsamus vartotojo 
vadovas.)

 Išjunkite dažomųjų miltelių taupymo režimą spausdintuvo tvarkyklės Daugiau 
skirtuke. (Žr. Pagrindinis skirtukas, Programinės įrangos vartotojo vadovas.)

Sunkumai dėl tinklo (tik tinklo modeliams)

Sunkumai Patarimai

Negali spausdinti naudojant laidinį 
tinklą.

Daugiau informacijos sunkumų naudojant tinklą žr. Tinklo vartotojo vadovas. 

Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas- ir yra parengties būsenoje. Atspausdinkite 
tinklo konfigūracijos sąrašą ir peržiūrėkite esamus tinklo nustatymus. (Žr. 
Ataskaitos 6 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas.) š naujo prijunkite LAN laidą 
prie šakotuvo ir įsitikinkite, kad įranga laidais teisingai sujungta į tinklą. Jei 
įmanoma, pabandykite prijungti įrenginį prie kito šakotuvo prievado naudodami 
kitą laidą. Esamą tinklo sujungimo būseną galite patikrinti naudodami tinklo 
valdymo skydelio meniu. 

Su popieriaus naudojimu susiję sunkumai  (tęsiasi)

Sunkumai Patarimai
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Neveikia nuskaitymo per tinklą 
funkcija.

(tik Windows® vartotojams) 
Atlikite reikalingus pakeitimus trečiosios-šalies apsaugos (ugniasienės) 
programinėje įrangoje, kad ji leistų naudotis nuskaitymu per tinklą. Norėdami 
tinklo nuskaitymui priskirti prievadą 54925, įveskite žemiau nurodytą informaciją: 

 Pavadinimo laukelyje: Įveskite savo sukurtą aprašymą, pvz., Brother 
nuskaitymas per tinklą.

 Prievado numerio laukelyje: Įveskite 54925.

 Protokolo lentelėje: Pasirinktas UDP.

Prašome sekti vadovo instrukcijomis, kurios buvo pateiktos kartu su 
trečiosios-šalies apsaugos programos arba ugniasienės programine įranga arba 
susisiekti su programinės įrangos gamintoju.

Išsamiau žr. D. U. K. bei gedimų šalinimo patarimų skiltyse interneto svetainėje 
http://solutions.brother.com/.

(Macintosh)

 Dėl ugniasienės nustatymų neveikia tinklo nuskaitymo funkcija. Pakeiskite 
arba išjunkite ugniasienės nustatymus. Jeigu naudojate trečiosios šalies 
asmeninės ugniasienės programinę įrangą, žr. Vartotojo gidą dėl 
programinės įrangos arba susisiekite su programinės įrangos gamintoju.

 Device Selector (Įrenginių nustatymas) taikomojoje programoje iš naujo 
pasirinkite savo įrenginį - Macintosh HD/Library (Biblioteka)/Printers 
(Spausdintuvai)/Brother/Utilities (Paslaugų programos)/Device Selector 
(Įrenginių nustatymas) arba iš modelio sąrašo ControlCenter2 (Valdymo 
centras2).

PC-fakso ryšio gavimo funkcija 
neveikia.

(tik Windows® vartotojams) 
Jeigu būtina, konfigūruokite trečiosios-šalies apsaugos/ugniasienės programinę 

įrangą, kas leistų jums naudotis PC-FAX Rx. Norėdami Network PC-FAX Rx 
pridėti prievadą 54926, įveskite žemiau nurodytą informaciją:

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

 Prievado numerio laukelyje: Įveskite 54926.

 Protokolo lentelėje: Pasirinktas UDP.

Prašome sekti vadovo instrukcijomis, kurios buvo pateiktos kartu su 
trečiosios-šalies apsaugos programos arba ugniasienės programine įranga arba 
susisiekti su programinės įrangos gamintoju.

Išsamiau žr. D. U. K. bei gedimų šalinimo patarimų skiltyse interneto svetainėje 
http://solutions.brother.com/.

Kompiuteris negali surasti 
įrenginio.

(Windows®) 
Jūsų PC ugniasienės nustatymai gali būti atmesti dėl būtino tinklo ryšio. 
(Išsamiau žr. aukščiau esančias instrukcijas.)

(Macintosh)

 Kompiuteris gali neaptikti įrenginio dėl ugniasienės nustatymų. Pakeiskite 
arba išjunkite ugniasienės nustatymus. Jeigu naudojate trečiosios šalies 
asmeninės ugniasienės programinę įrangą, žr. Vartotojo gidą dėl 
programinės įrangos arba susisiekite su programinės įrangos gamintoju.

 Device Selector (Įrenginių nustatymas) taikomojoje programoje iš naujo 
pasirinkite savo įrenginį - Macintosh HD/Library (Biblioteka)/Printers 
(Spausdintuvai)/Brother/Utilities (Paslaugų programos)/Device Selector 
(Įrenginių nustatymas) arba iš modelio sąrašo ControlCenter2 (Valdymo 
centras2).

Negali prisijungti prie bevielio ryšio 
tinklo. (MFC-7860DW)

Ištirkite problemą naudodami WLAN Report (WLAN tinklo ataskaita). 
Paspauskite Menu (Meniu), 5, 8, tada paspauskite Start (Pradėti). Išsamiau žr. 
Greitos sąrankos vadovas.

Sunkumai dėl tinklo (tik tinklo modeliams) (tęsiasi)

Sunkumai Patarimai

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Kita

Sunkumai Patarimai

Įrenginys neįsijungia. Gali būti, kad elektros tinklui nepalankios sąlygos (pvz., žaibas ar padidėjusi 
įtampa) paveikė įrenginio vidinius saugos mechanizmus. Išjunkite įrenginį ir 
atjunkite elektros laidą nuo tinklo. Palaukite dešimt minučių, iš naujo pajunkite 
laidą prie elektros ir įjunkite įrenginį.

Jei problema neišspręsta, išjunkite įrenginį.  Pajunkite maitinimo laidą į kitą, 
veikiantį elektros lizdą, ir iš naujo įjunkite įrenginį.
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Numerio rinkimo tono 
aptikimas B

Siųsdami faksą automatiškai, prieš 
rinkdamas numerį įrenginys lauks nustatytą 
laiko tarpą. Keisdami numerio rinkimo tono 
nustatymą į Detection (Aptikimas) 
galite nustatyti, kad įrenginys rinktų numerį iš 
karto aptikęs numerio rinkimo toną. Šis 
nustatymas išsaugos nedidelę laiko dalį 
siunčiant faksogramą keliems skirtingiems 
numeriams. Jeigu pakeitėte nustatymus ir 
prasidėjo numerio rinkimo problemos, 
pakeiskite nustatymus atgal į gamyklinius No 
Detection (Nėra aptikimo) 
nustatymus. 

a  Paspauskite Menu (Meniu), 0, 5.

b Paspauskite aarbab, norėdami pasirinkti 
Detection (Aptikimas) arba No 
Detection (Nėra aptikimo).
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Telefono linijos trukdžiai B

Jeigu dėl galimų telefono linijos trukdžių turite 
sunkumų siunčiat arba priimant faksogramas, 
rekomenduojame nustatyti išlyginimo 
suderinamumą ir sumažinti modemo greitį 
fakso operacijoms.

a Paspauskite Menu (Meniu), 2, 0, 1.

b Paspauskitea arba b norėdami pasirinkti 
Basic(for VoIP) (Pagrindinis 
(skirtas VoIP)), Normalus 
(Normal) arba  High (Aukštas) 
(MFC-7860DW).

 Basic(for VoIP) 
(Pagrindinis (skirtas 
VoIP)) sumažina modemo greitį iki 
9600 bps ir išjungia klaidų taisymo 
režimą (ECM).

Standartinei telefono linijai: Jeigu 
trukdžiai naudojantis standartine 
telefono linija vyksta reguliariai, 
išbandykite šį nustatymą.

Jeigu naudojate VoIP: VoIP 
paslaugos tiekėjai siūlo fakso 
palaikymą naudodami įvairius 
standartus. Jeigu faksogramos 
siuntimo klaidos įvyksta dažnai, 
pasirinkite šį nustatymą. 

 Normalus (Normal) nustato 
modemo greitį iki 14 400 bps.

 High (Aukštas) nustato modemo 
greitį iki 14 400 bps (tik 
MFC-7860DW).

Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Pastaba
Pakeitus suderinamumą iki Basic(for 
VoIP) (Pagrindinis (skirtas 
VoIP)), ECM funkcija galima tik siunčiant 
faksogramą.
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Spausdinimo kokybės gerinimas B

Jeigu kyla sunkumų dėl spausdinimo kokybės, pirma atspausdinkite bandomąjį puslapį (Menu 
(Meniu), 4, 2, 3). Jeigu kopija atrodo gerai, įrenginys dirba be problemų. Patikrinkite, ar sąsajos 
laidai gerai sujungti arba pabandykite atspausdinti kitą dokumentą. Jeigu atspausdinta medžiaga 
arba bandomasis lapas turi kokybės problemų, pirma peržiūrėkite žemiau nurodytus punktus. Jei 
atspaudo kokybė vis tiek žema, sekite žemiau lentelėje pateiktais nurodymais.

Pastaba
Taip pat „Brother“ nerekomenduoja naudoti kitų negu „Brother Original“ rašalo kasečių arba 
pildyti „Brother“ rašalo kasetes kitos firmos rašalu.

 

a Spausdinimo kokybė bus geriausia, jei naudosite rekomenduojamą popierių. Patikrinkite, ar 
jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų specifikacijas. (Žr. Tinkamas popierius ir kita 
spausdinimo medžiaga puslapyje 17.)

b Patikrinkite, ar būgnas ir dažomųjų miltelių kasetė įdėti teisingai.

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos
 

Atspaudai per šviesūs

 Išimkite iš įrenginio būgną ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį.   
Laikydami kasetę abiem rankomis kelis kartus švelniai pakratykite 
ją judesiais iš vieno šono į kitą. Taip milteliai kasetėje tolygiau 
pasiskirstys.

 Patikrinkite Replace Toner (Pakeiskite dažomuosius 
miltelius) Continue (Tęsti) dažomųjų miltelių 
nustatymus (režimas Tęsti) paspaudę Menu (Meniu), 1, 8. (Žr. 
Dažomųjų miltelių taupymas 1 skyriuje Išsamus vartotojo 
vadovas.)

 Patikrinkite įrenginio’ aplinką. Atspaudai gali būti per šviesūs, jei 
patalpoje yra per didelė drėgmė, per aukšta temperatūra ir pan.  
(Žr. Teisinė ir saugos informacija brošiūrą.)

 Jei visas atspaudo lapas yra per šviesus, gali būti, kad įjungtas 
dažomųjų miltelių taupymo režimas. Įrenginio meniu 
nustatymuose išjunkite Toner Save (Dažomųjų miltelių 
taupymas) režimą arba Toner Save (Dažomųjų miltelių 
taupymas) režimą tvarkyklės spausdintuve Properties 
(Ypatybės). (Žr. Dažomųjų miltelių taupymas 1 skyriuje, Išsamus 
vartotojo vadovas arba Išplėstinis skirtukas, Programinės įrangos 
vartotojo vadovas.)

 Nuvalykite būgno ritę. (Žr. Būgno ritės valymas puslapyje 67.)

 Įstatykite naują dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. Dažomųjų miltelių 
kasetės pakeitimas puslapyje 56.)

 Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno pakeitimas puslapyje 61)

ABCDEFGH
abcdefghijk

A B C D
a b c d e
0 1 2 3 4
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defg

B C
b c d

2 3
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Pilkas fonas

 Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų 
specifikacijas. (Žr. Rekomenduojamas popierius ir kita 
spausdinimo medžiaga puslapyje 17.)

 Patikrinkite įrenginio aplinką. Fono pilkumas gali būti ryškesnis, 
jei patalpoje yra aukšta temperatūra arba didelė drėgmė.  (Žr. 
Teisinė ir saugos informacija brošiūrą.)

 Įstatykite naują dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. Dažomųjų miltelių 
kasetės pakeitimas puslapyje 56.)

 Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno pakeitimas puslapyje 61.)

 

Dubliažas

 Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų 
specifikacijas. Šią problemą gali sukelti šiurkštaus paviršiaus 
popierius arba storo formato spausdinimo medžiaga. (Žr. 
Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga 
puslapyje 17.)

 Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje arba įrenginio’ 
popieriaus tipo meniu nustatymuose pasirinkote tinkamą 
spausdinimo mediją. (Žr. Rekomenduojamas popierius ir kita 
spausdinimo medžiaga puslapyje 17 ir Pagrindinis skirtukas, 
Programinės įrangos vartotojo vadovas.)

 Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite Reduce Ghosting 
(Sumažinti vidinius atspindžius) režimą. (Žr. Dubliažo mažinimo 
nustatymai, Programinės įrangos vartotojo vadovas.)

 Įstatykite naują dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. Dažomųjų miltelių 
kasetės pakeitimas puslapyje 56.)

 Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno pakeitimas puslapyje 61.)

 Gali būti užterštas saugiklis. Susisiekite su „Brother“ platintoju.
 

Dažomųjų miltelių dėmės

 Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų 
specifikacijas. Šią problemą gali sukelti šiurkštaus paviršiaus 
popierius. (Žr. Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo 
medžiaga puslapyje 17.)

 Nuvalykite būgno ritę ir būgną. (Žr. Būgno ritės valymas 
puslapyje 67 ir Būgno valymas puslapyje 69.)

 Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

 Gali būti užterštas saugiklis. Susisiekite su „Brother“ platintoju.

 

Tuščiaviduris spausdinimas

 Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų 
specifikacijas. (Žr. Rekomenduojamas popierius ir kita 
spausdinimo medžiaga puslapyje 17.)

 Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite Thick Paper (Storas 
popierius) režimą, įrenginio popieriaus tipo meniu nustatyme 
pasirinkite Thick (Storas)  ’ arba naudokite plonesnį popierių. 
(Žr. Popieriaus tipas puslapyje 17 ir Pagrindinis skirtukas, 
Programinės įrangos vartotojo vadovas.)

 Patikrinkite įrenginio aplinką. Ši problema gali atsirasti dėl tokių 
aplinkos sąlygų kaip drėgmė. (Žr. Teisinė ir saugos informacija 
brošiūrą.)

Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos

ABCDEFGH
abcdefghijk

A B C D
a b c d e
0 1 2 3 4

ABCDEFGH
abcdefghijk

A B C D
a b c d e
0 1 2 3 4



106

 

Visas atspaudas juodas.

 Nuvalykite būgno mechanizmo viduje esančią ritę pastumdami 
žalią rankenėlę pirmyn ir atgal. Įsitikinkite, kad rankenėlę 
pastūmėte atgal į pradinę padėtį (a). (Žr. Būgno ritės valymas 
puslapyje 67.)

 Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

 Gali būti užterštas saugiklis. Susisiekite su „Brother“ platintoju.

 

Balti dryžiai per visą lapą

 Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų 
specifikacijas. Ši problema gali atsirasti naudojant storą popierių 
arba popierių su šiurkščiu paviršiumi.

 Patikrinkite, ar teisingas popieriaus tipas nurodytas spausdintuvo 
tvarkyklės nustatymuose arba įrenginio meniu punkte popieriaus 
tipas. (Žr. Tinkamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga 
puslapyje 17 ir Pagrindinis skirtukas, Programinės įrangos 
vartotojo vadovas.)

 Problema gali dingti savaime. Atspausdinkite daugiau lapų, ypač 
jei įrenginys nebuvo naudojamas ilgesnį laiką.

 Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

 

Dryžiai visame puslapyje

 Nuvalykite būgno ritę. (Žr. Būgno ritės valymas puslapyje 67.)

 Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

 

Tiesios arba banguojančios 
baltos linijos atspaude

 Patikrinkite įrenginio aplinką. Ši problema gali atsirasti, jei 
patalpoje yra per didelė drėgmė, per aukšta temperatūra ir kt. 

 Jei atspausdinus keletą lapų problema išlieka, pakeiskite būgną į 
naują. (Žr. Būgno pakeitimas puslapyje 61.)

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos
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Baltos dėmės juodame tekste arba 
paveikslėliuose 94 mm atstumu 

viena nuo kitos
 

Juodos dėmės 94 mm intervalais

 Padarykite dešimt tuščio balto popieriaus lapo kopijų. (Žr. Kaip 
kopijuoti puslapyje 47.) Jei problema išlieka, gali būti, kad ant 
OPC būgno paviršiaus pateko klijų nuo etikečių. Nuvalykite 
būgną. (Žr. Būgno valymas puslapyje 69.)

 Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

 

Juodos dažomųjų miltelių 
žymės atspaude

 Jei naudojate lazeriniams spausdintuvams skirtus etikečių lapus, 
kartais klijai gali patekti ant OPC būgno paviršiaus. Nuvalykite 
būgną. (Žr. Būgno valymas puslapyje 69.)

 Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų 
specifikacijas. (Žr. Rekomenduojamas popierius ir kita 
spausdinimo medžiaga puslapyje 17.)

 Nenaudokite popieriaus su sąvaržėlėmis arba sąsagėlėmis, nes 
jos gali subraižyti būgno paviršių. 

 Jei neišpakuotas būgnas buvo veikiamas tiesioginių saulės 
spindulių arba dienos šviesos, jis gali būti sugedęs.

 Gali būti pažeista dažomųjų miltelių kasetė. Įstatykite naują 
dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. Dažomųjų miltelių kasetės 
pakeitimas puslapyje 56.)

 Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos
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Juodi dryžiai puslapio apačioje

Dažomųjų miltelių dėmės puslapio 
apačioje.

 Nuvalykite būgno mechanizmo viduje esančią ritę pastumdami 
žalią rankenėlę pirmyn ir atgal. (Žr. Būgno ritės valymas 
puslapyje 67.)

 Įsitikinkite, kad žalią būgno ritės rankenėlę pastūmėte atgal į 
pradinę  padėtį (a).

 Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

 Gali būti pažeista dažomųjų miltelių kasetė. Įstatykite naują 
dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. Dažomųjų miltelių kasetės 
pakeitimas puslapyje 56.)

 Gali būti užterštas saugiklis. Susisiekite su „Brother“ platintoju.

 

Balti dryžiai puslapio apačioje

 Gali būti pažeista dažomųjų miltelių kasetė. Įstatykite naują 
dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. Dažomųjų miltelių kasetės 
pakeitimas puslapyje 56.)

 Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. Būgno 
pakeitimas puslapyje 61.)

 Patikrinkite Replace Toner (Pakeiskite dažomuosius 
miltelius) Continue (Tęsti) dažomųjų miltelių 
nustatymus (režimas Tęsti) paspaudę Menu (Meniu), 1, 8. (Žr. 
Dažomųjų miltelių taupymas 1 skyriuje Išsamus vartotojo 
vadovas.)

 Patikrinkite, ar įrenginyje nėra popieriaus lapo, kuris uždengia 
skaitytuvo stiklą.

 

Atspausdinta kreivai

 Patikrinkite, ar popierius arba kita medžiaga teisingai įdėta į dėklą 
ir popieriaus šūsnis tarp popieriaus laikiklių nėra per daug 
suspaustas arba per daug laisvas.

 Pataisykite popieriaus laikiklių padėtį. (Žr. Popieriaus įdėjimas 
puslapyje 10.)

 Jeigu naudojate rankinio padavimo dėklą, (Žr. Popieriaus 
įdėjimas į rankinio padavimo dėklą puslapyje 12.)

 Popieriaus dėklas gali būti per daug pripildytas. (Žr. Popieriaus 
įdėjimas puslapyje 10.)

 Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę. (Žr. Rekomenduojamas 
popierius ir kita spausdinimo medžiaga puslapyje 17.)

 Patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra popieriaus skiaučių ar kitų 
pašalinių objektų.

 Patikrinkite, ar abi žaliosios vokų svirtys, esančios galiniame 
dangtyje, yra pasuktos ta pačia kryptimi.

 Patikrinkite, ar abi pilkosios svirtys, esančios galiniame dangtyje 
ir apsaugančios popierių nuo susiglamžymo, yra pasuktos ta 
pačia kryptimi.

 Jei problema atsiranda tik abipusio spausdinimo metu, 
patikrinkite, ar abipusio spausdinimo dėkle nėra suplėšyto 
popieriaus, ar abipusio spausdinimo dėklas įdėtas teisingai, ar 
galinis dėklas yra visiškai uždarytas.

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos
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Susuktas arba susiraukšlėjęs

 Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę. Popierius gali raukš?lėtis 
aukš?tos temperatūros ar didelės drėgmės sąlygomis. (Žr. 
Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga 
puslapyje 17.)

 Jei įrenginį naudojate retai, galbūt popierius per ilgai užsigulėjo 
popieriaus dėkle. Apverskite visą dėkle esantį popierių. Taip pat 
perskleiskite ir 180 laipsnių kampu apsukite popierių dėkle.

 Atidarykite galinį dangtelį ir ištraukite atspausdintus lapus, 
padėkite atspausdinta puse į viršų išvesties dėkle.

 Naudodami ne mūsų rekomenduojamą popierių spausdintuvo 
tvarkyklėje pasirinkite Reduce Paper Curl (Sumažinti popieriaus 
užlenkimą) režimą  (Žr. Kitos spausdinimo pasirinktys 

(Windows®) arba Spausdinimo nustatymai (Macintosh), 
Programinės įrangos vartotojo vadovas.)

 

Raukšlėtas

 Patikrinkite, ar popierius įdėtas teisingai. (Žr. Popieriaus įdėjimas 
puslapyje 10.)

 Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę. (Žr. Rekomenduojamas 
popierius ir kita spausdinimo medžiaga puslapyje 17.)

 Apverskite popierių arba pamėginkite popierių dėkle apsukti 180 
laipsnių kampu.

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos

B DEFGH
abc efghijk

A C D
b c d e
1 3 4



110

 

Susiraukšlėję vokai

 Patikrinkite, ar spausdinant vokui abi žaliosios vokų svirtys 
galiniame dangtyje yra patrauktos žemyn.
 

Pastaba
Baigę spausdinti atidarykite galinį dangtį ir grąžinkite du žalius 
svertus į jų pradinę padėtį.
 

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos
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Netinkamai įtraukia vokus

 Atidarykite galinį dangtį ir patikrinkite, ar abi žaliosios vokų svirtys 
kairėje ir dešinėje pusėje yra pastumtos į viršų.
 

 Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite Improve Toner Fixing 
(Geriau fiksuoti dažomuosius miltelius) režimą. (Žr. Kitos 

spausdinimo pasirinktys (Windows®) arba Spausdinimo 
nustatymai (Macintosh), Programinės įrangos vartotojo vadovas.) 
Jei pakeitus režimą problema išlieka, pasirinkite Thicker Paper 
(Storesnio formato popierius) Media Type (Medijos tipas) 
nustatymuose.

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos
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Susisukęs

 Naudodami ne mūsų rekomenduojamą popierių spausdintuvo 
tvarkyklėje pasirinkite Reduce Paper Curl (Sumažinti popieriaus 
užlenkimą) režimą  (Žr. Kitos spausdinimo pasirinktys 

(Windows®) arba Spausdinimo nustatymai (Macintosh), 
Programinės įrangos vartotojo vadovas.)

 Apverskite popierių dėkle ir spausdinkite dar kartą. (Išskyrus 
firminiams blankams skirtą popierių) Jei problema išlieka, įjunkite 
nuo užlinkimų apsaugančias svirtis tokiu būdu: 

a Atidarykite galinį dangtį.

b Pakelkite svirtį (1) ir pastumkite abi pilkąsias svirtis (2) 
rodyklės kryptimi.
 

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos
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Susisukęs

 Pakelkite išvesties dėklo laikiklio atvartą.
 

Prastos kokybės pavyzdžiai Rekomendacijos
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Įrenginio duomenys B

Serijos numerio tikrinimas B

Įrenginio serijos numerį galite pamatyti LCD 
ekrane.

a MFC-7360N ir MFC-7460DN 
paspauskite Menu (Meniu), 6, 1.
MFC-7860DW paspauskite Menu 
(Meniu), 7, 1.

b Serijos įrenginio numerį galite pamatyti 
LCD ekrane.

c Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Iš naujo nustatyti 
funkcijas B

Iš naujo nustatyti funkcijas galima:

1 Network (Tinklas)

Iš naujo nustatykite gamyklinius 
spausdinimo serverio nustatymus, pvz., 
slaptažodį ir IP adreso informaciją.

2 Address & Fax (Adresai ir 
faksas)

Speed Dial & Fax iš naujo nustato žemiau 
pateiktus parametrus: 

 Adresų knyga

(Numerio rinkimas 
vienu paspaudimu/greitas numerio 
rinkimas/sąrankos grupės)

 Suprogramuotos fakso užduotys 
atmintyje.

(TX užklausa, fakso atidėjimas)

 Stoties ID

(vardas ir numeris)

 Viršelio pranešimas

(komentarai)

 Nuotolinio fakso parinktys

(Nuotolinės prieigos kodas, 
faksogramų saugojimas, faksogramų 
persiuntimas ir PC-Fax)

 Ataskaitų nustatymai

(Siuntimo patvirtinimo atskaita/
telefonų rodyklės sąrašas/fakso 
žurnalas)

 Užrakto slaptažodžio nustatymas

3 All Settings (Visi nustatymai)

Iš naujo nustatykite visus įrenginio 
gamyklinius nustatymus.

„Brother“ griežtai rekomenduoja atlikti šį 
veiksmą baigiant įrenginio eksploataciją.

Pastaba
Prieš pasirinkdami Network (Tinklas) 
arba All Settings (Visi 
nustatymai), atjunkite sąsajos laidą.
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Kaip iš naujo nustatyti 
įrenginį B

a Paspauskite Menu (Meniu), 0.

b Paspauskite a arba b norint, kad rodytų 
Reset (Nustatyti iš naujo).
Paspauskite OK (Gerai).

c Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 
atstatomą funkciją.
Paspauskite OK (Gerai).

d Atlikite vieną iš žemiau nurodytų 
veiksmų:

 Norėdami iš naujo nustatyti 
nustatymus, paspauskite 1 ir 
pereikite prie žingsnio e.

 Norėdami išeiti nepadarę jokių 
pakeitimų, paspauskite 2 ir pereikite 
prie žingsnio f.

e Jūsų paklaus, ar norite perkrauti 
įrenginį. Atlikite vieną iš žemiau 
nurodytų veiksmų:

 Norėdami perkrauti įrenginį, 
paspauskite 1. Įrenginys pradės 
nustatymą iš naujo.

 Norėdami išeiti neperkraudami 
įrenginio, paspauskite 2. Pereikite 
prie žingsnio f.

f Paspauskite Stop/Exit 
(Sustabdyti/Išeiti).

Pastaba
Taip pat galite nustatyti visus tinklo 
nustatymus iš naujo.

• MFC-7360N ir MFC-7460DN 
paspauskite Menu (Meniu), 5, 0.

• MFC-7860DW paspauskite Menu 
(Meniu), 6, 0.
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C
Programavimas ekraneC

Jūsų įsigytas įrenginys sukurtas taip, kad jį 
naudoti bus lengva ir paprasta. LCD ekranas 
ir meniu mygtukai leidžia suprogramuoti 
nustatymus ir veiksmus.

Mes sukūrėme instrukciją, kuri padės jums 
žingsnis po žingsnio nustatyti savo įrenginio 
nustatymus. Tiesiog sekite nurodymais kaip 
pasirinkti meniu punktus ir suprogramuotus 
veiksmus.

Meniu lentelė C

Galite suprogramuoti įrenginio valdymą, 
naudodami Meniu lentelė puslapyje 117. 
Šiuose puslapiuose nurodytas meniu 
žymėjimų ir parinkčių sąrašas. Paspauskite 
Menu (Meniu) pagal meniu skaičius, 
norėdami suprogramuoti savo įrenginį. Pvz., 
nustatyti Beeper (Pypsėjimas) garsumą į 
Low (Žemas):

Paspauskite Menu (Meniu), 1, 3, 2.

Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti Low 
(Žemas).

Paspauskite OK (Gerai).

Kaip naudoti meniu režimą C

Paspauskite Menu (Meniu).

Pasirinkite parinktį.

Paspauskite 1 ir gausite prieigą prie 
Pagrindinės sąrankos meniu.

Paspauskite 2 ir gausite prieigą prie fakso 
meniu.

Paspauskite 3 ir gausite prieigą prie 
kopijavimo meniu.

(MFC-7860DW)

Paspauskite 4 ir gausite prieigą prie 
spausdintuvo meniu.

Paspauskite 5 ir gausite prieigą prie 
spausdinimo ataskaitų meniu.

Paspauskite 6 ir gausite prieigą prie tinklo 
meniu.

Paspauskite 7 ir gausite prieigą prie įrenginio 
informacijos meniu.

(MFC-7360N ir MFC-7460DN)

Paspauskite 4 ir gausite prieigą prie 
spausdinimo ataskaitų meniu.

Paspauskite 5 ir gausite prieigą prie tinklo 
meniu.

Paspauskite 6 ir gausite prieigą prie įrenginio 
informacijos meniu.

Paspauskite  9 ir gausite prieigą prie 

paslaugų meniu.

Paspauskite 0 ir gausite prieigą prie 
Pradinės sąrankos meniu.

Šis langas atsiras tik LCD ekrane pasirodžius klaidos 
pranešimui.

Kiekviename meniu lygmenyje galite 
paspausti a arba b ir pereiti prie kitų meniu 
punktų į viršų arba žemyn. 

Paspauskite OK (Gerai), kai norima 
pasirinktis atsiras LCD ekrane.
Tada LCD ekrane pasirodys kitas meniu 
lygis.

Paspauskite a arba b, norėdami slinkti į kitą 
meniu žymėjimą.

Paspauskite OK (Gerai).
Kai būsite pažymėję savo pasirinkimą, LCD 
ekrane pasirodys pranešimas Accepted 
(Priimta).

Norėdami išeiti iš meniu režimo, paspauskite 
Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti).

Meniu ir ypatybės C
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Meniu lentelė C

Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu 
šriftu su žvaigždute.

Paspauskite 
Pasirinkti ir OK 
(Gerai)

Paspauskite 
Pasirinkti ir OK 
(Gerai)

norėdami 
patvirtinti

norėdami 
išeiti

             

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai Pusla-
pis

1.General 
Setup 
(Bendri 
nustatymai
)

1.Mode Timer 
(Režimo 
laikmatis)

— — 0 s.

30 s.

1 min.

2 Minutės*

5 Minutės

Off (Išjungta)

Nustato grįžimo į 
fakso būseną ir laiką, 
per kurį įrenginys 
pakeis individualaus 
vartotojo režimą į 
viešo vartotojo režimą 
naudojant funkcijos 
apsaugos užraktą.

Žr. 1

2.Paper 
(Popierius)

1.Paper Type 
(Popieriaus 
tipas)

— Thin (Plonas)

Plain 
(Paprastas)*

Thick (Storas)

Thicker 
(Storesnis)

Recycled Paper 
(Perdirbtas 
popierius)

Label (Etiketė)

Nustatykite dėkle 
esančio popieriaus 
tipą.

17

2.Popieriaus 
dydis (Paper 
Type)

— A4*

Letter 
(Laiškas)

Executive 
(Vykdomasis 
dokumentas)

A5

A5 L

A6

B5

B6

Nustatykite dėkle 
esančio popieriaus 
dydį.

17

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.
2 Žr. Programinės įrangos vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1.General 
Setup 
(Bendri 
nustatymai
)

(toliau)

3.Volume 
(Garsumas)

1.Ring 
(Skambėjimas)

— Off (Išjungta)

Low (Žemas)

Med (Vid.)*

High (Aukštas)

Nustato skambėjimo 
garsumą.

9

2.Beeper 
(Pypsėjimas)

— Off (Išjungta)

Low (Žemas)

Med (Vid.)*

High (Aukštas)

Nustato pypsėjimo 
garsumo lygį.

9

3.Speaker 
(Garsiakalbis
)

— Off (Išjungta)

Low (Žemas)

Med (Vid.)*

High (Aukštas)

Nustato garsiakalbio 
garsumą.

9

4.Ecology 
(Ekologiškas)

1.Toner Save 
(Dažomųjų 
miltelių 
taupymas)

— On (Įjungta)

Off (Išjungta)*

Padidina puslapiui 
naudojamą dažomųjų 
miltelių kiekį.

Žr. 1.

2.Sleep Time 
(Laukimo 
trukmė)

— Galimas kiekis 
įvairiems 
modeliams yra 
skirtingas. 

003min.*

Taupo energiją.

5.LCD 
Contrast 
(LCD ekrano 
kontrastas)

— — -nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Nustato LCD ekrano 
kontrastą.

6.Security 
(Apsauga)

1.TX Lock (TX 
užraktas)

(MFC-7360N ir 
MFC-7460DN)

— — Uždraudžia dauguma 
operacijų, išskyrus 
faksogramų gavimą.

1.Function Lock 
(Funkcijos 
užrakinimas)

(MFC-7860DW)

— — Galite apriboti 
įrenginiu 
besinaudojančių 
asmenų kiekį iki 25 
vartotojų ir visus kitus 
neįgaliotus viešus 
vartotojus.

2.Setting Lock 
(Nustatymų 
užraktas)

— — Sustabdo prieigą prie 
įrenginio leidimo 
neturintiems 
vartotojams 
pakeičiant esamus 
nustatymus.

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai Pusla-
pis

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.
2 Žr. Programinės įrangos vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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C

1.General 
Setup 
(Bendri 
nustatymai)
(toliau)

7.Glass 
ScanSize 
(Stiklo 
nuskaitymo 
dydis) 
(MFC-7360N)

— — A4*
Letter 
(Laiškas)

Pagal dokumento 
dydį nustato 
skaitytuvo 
nuskaitymo plotą.

26

7.Document 
Scan 
(Dokumento 
nuskaitymas)
 (MFC-7460DN ir 
MFC-7860DW)

1.Glass 
ScanSize 
(Stiklo 
nuskaitymo 
dydis)

— A4*
Letter 
(Laiškas)

Pagal dokumento 
dydį nustato 
skaitytuvo 
nuskaitymo plotą.

26

2.File Size 
(Failo dydis)

1.Color 
(Spalva)

Small (Mažas)
Middle 
(Vidutinis)*
Large (Didelis)

Galite nustatyti savo 
numatytuosius 
duomenų 
suspaudimo lygio 
nustatymus.

Žr. 2.

2.Gray 
(Pilkuma
s)

Small (Mažas)
Middle 
(Vidutinis)*
Large (Didelis)

8.Replace 
Toner 
(Pakeiskite 
dažomuosius 
miltelius)

— — Continue 
(Tęsti)
Stop 
(Sustabdyti)*

Įrenginys 
nespausdins, kol 
kasetė nebus 
pakeista.

Žr. 1.

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai Pusla-
pis

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.
2 Žr. Programinės įrangos vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslapis

2.Fax 
(Faksas)

1.Setup 
Receive 
(Sąrankos 
priėmimas)
(Tik 
faksogramos 
režimu)

1.Ring Delay 
(Skambučio 
atidėjimas)

(00 - 08)

02*

(Pavyzdys J.K.)

Nustato skambučių 
skaičių, prieš kurį 
įrenginys atsakinės 
Fax Only arba Fax/Tel 
režimu.

29

2.F/T Ring Time 
(F/T skambėjimo 
laikas)

20 s.
30 s.*
40 s.
70 s.

Nustato 
greito/dvigubo 
skambučio laiką 
Fax/Tel režime.

29

3.Fax Detect 
(Faksogramos 
aptikimas)

On (Įjungta)*

Off (Išjungta)

Priima fakso pranešimus 
nepaspaudus Start 
(Pradėti).

30

4.Remote Codes 
(Nuotoliniai 
kodai)

On (Įjungta) 
(l51, #51)

Off 
(Išjungta)*

Leidžia atsakyti į visus 
telefono plėtinio arba 
išorinio telefono 
skambučius ir naudoti 
kodus, kurie įjungs arba 
išjungs įrenginį. Šiuos 
kodus galima pritaikyti 
asmeniniams 
poreikiams.

35

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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2.Fax 
(Faksas)

(toliau)

1.Setup 
Receive 
(Sąrankos 
priėmimas)

(Tik 
faksogramos 
režimu)

(toliau)

5.Auto Reduction 
(Automatinis 
sumažinimas)

On (Įjungta)*

Off (Išjungta)

Apkarpo įeinančių 
faksogramų dydį.

Žr. 1.

6.Memory Receive 
(Atminties 
gavimas)

(MFC-7360N ir 
MFC-7460DN)

On (Įjungta)*

Off (Išjungta)

Pasibaigus popieriui, 
automatiškai išsaugo 
įeinančias 
faksogramas į atmintį.

6.Print Density 
(Spausdinimo 
tankis) 
(MFC-7860DW)

7.Print Density 
(Spausdinimo 
tankis) 
(MFC-7360N ir 
MFC-7460DN)

-nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Spausdina tamsiau ar 
šviesiau.

7.Polling RX 
(buferizacija) 
(MFC-7860DW)

8.Polling RX 
(buferizacija) 
(MFC-7360N ir 
MFC-7460DN)

Standard 
(Standartinė)*

Secure (Sauga)

Timer 
(Laikmatis)

Nustato jūsų įrenginį 
užklausos siuntimui į 
kitą fakso aparatą.

8.Fax Rx Stamp 
(Fax Rx žyma)
(MFC-7860DW)

9.Fax Rx Stamp 
(Fax Rx žyma)
(MFC-7360N ir 
MFC-7460DN)

On (Įjungta)

Off 
(Išjungta)*

Priimtų faksogramų 
viršuje atspausdina 
gavimo laiką ir datą.

9.Duplex 
(Dvipusis) 
(MFC-7860DW)

0.Duplex 
(Dvipusis) 
(MFC-7460DN)

On (Įjungta)

Off 
(Išjungta)*

Priimtas faksogramas 
spausdina iš abiejų 
popieriaus pusių.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslapis

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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C

2.Fax 
(Faksas)
(toliau)

2.Setup Send 
(Sąrankos 
siuntimas)
(Tik 
faksogramos 
režimu)

1.Contrast 
(Kontrastas)

Auto 
(Automatinis)*
Light (Šviesus)
Dark (Tamsus)

Keičia siunčiamų 
faksogramų šviesumą 
ir tamsumą.

Žr. 1.

2.Fax Resolution 
(Faksogramos 
skiriamoji geba)

Standard 
(Standartinė)*
Fine (Geras)
S.Fine (Ypač 
geras)
Photo 
(Nuotrauka)

Nustato numatytąją 
siunčiamų 
faksogramų 
skiriamąją gebą.

3.Delayed Fax 
(Atidėtas 
faksogramos 
siuntimas)

Set Time=00:00 
(Nustatyti 
laiką=00:00)

Nustato 24 valandų 
laiko formatą, kuriuo 
bus siunčiamos 
uždelstos 
faksogramos.

4.Batch TX On (Įjungta)
Off 
(Išjungta)*

Sujungia visas 
uždelstas 
faksogramas tam 
pačiam fakso 
numeriui tuo pačiu 
laiku į vieną siuntimą.

5.Real Time TX 
(Faktinis laikas 
TX)

Next Fax:On 
(Kita 
faksograma: 
įjungta)
Next Fax:Off 
(Kita 
faksograma: 
išjungta)
On (Įjungta)
Off 
(Išjungta)*

Siunčia faksogramą 
nenaudojant 
atminties.

6.Polled TX 
(buferizuotas)

Standard 
(Standartinė)*
Secure (Sauga)

Nustato, kad jūsų 
įrenginyje esantis 
dokumentas būtų 
gautas kitu fakso 
aparatu.

7.Coverpg Setup 
(Viršelio lapo 
sąranka)

Next Fax:On 
(Kita 
faksograma: 
įjungta)
Next Fax:Off 
(Kita 
faksograma: 
išjungta)
On (Įjungta)
Off 
(Išjungta)*
Print Sample 
(Spausdinimo 
pavyzdys)

Automatiškai siunčia 
jūsų suprogramuotą 
viršelio lapą. 

8.Coverpage Note 
(Viršelio lapo pastaba)

— Faksogramos viršelio 
lape nustato 
komentarus.

9.Overseas Mode 
(Overseas režimas)

On (Įjungta)
Off 
(Išjungta)*

Jeigu kilo sunkumų 
siunčiant 
faksogramas į užsienį, 
įjunkite jį.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslapis

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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2.Fax 
(Faksas)
(toliau)

3.Address 
Book (Adresų 
knyga)

1.One Touch Dial 
(Numerio rinkimas 
vienu paspaudimu)

— Išsaugo iki 8 greito 
rinkimo numerių, taigi 
galite rinkti numerį 
paspausdami tik vieną 
mygtuką (ir Start 
(Pradėti)).

40

2.Speed Dial 
(Greitas numerio 
rinkimas)

— Išsaugo iki 200 greito 
rinkimo numerių, taigi 
galite rinkti numerį 
paspausdami tik kelis 
mygtukus (ir Start 
(Pradėti)).

42

3.Setup Groups 
(Sąrankos grupės)

— Nustato 8 grupių 
numerius transliacijai.

Žr. 1.

4.Report 
Setting 
(Ataskaitų 
nustatymas)

1.XMIT Report (XMIT 
ataskaita)

On (Įjungta)
On+Image 
(Įjungti+paveik
slėlis)
Off (Išjungta)*
Off+Image 
(Išjungti+pavei
kslėlis)

Nustato pradinę 
sąranką siuntimo 
patvirtinimo ataskaitai.

26

2.Journal Period 
(Žurnalo 
laikotarpis)

Off (Išjungta)
Every 50 Faxes 
(Kas 50 
faksogramų)*
Every 6 Hours 
(Kas 6 valandų)
Every 12 Hours 
(Kas 12 valandų)
Every 24 Hours 
(Kas 24 valandų)
Every 2 Days (Kas 
2 dienas)
Every 7 Days (Kas 
7 dienas)

Nustato fakso žurnalo 
automatinio 
spausdinimo intervalus.

Žr. 1.

5.Remote Fax 
Opt (Iš naujo 
nustatyti 
fakso 
parinktis)

1.Forward/Store 
(Persiųsti/išsaugoti)

Off (Išjungta)*
Fax Forward 
(Faksogramos 
persiuntimas)
Fax Storage 
(Faksogramos 
išsaugojimas)
PC Fax Receive 
(PC faksogramos 
gavimas) 

Galite nustatyti, kad 
įrenginys persiųstų 
faksogramą, įrašytų 
įeinančias faksogramas 
į atmintį (taigi jūs 
nebūdami šalia įrenginio 
vistiek gausite 
faksogramą) arba 
persiųstų faksogramą į 
kompiuterį. 

(Atsarginės kopijos 
spausdinimas)

Jeigu pasirinksite 
faksogramos 
persiuntimą arba 
-faksogramos 
persiuntimą į kompiuterį, 
galite įjungti atsarginės 
kopijos spausdinimo 
saugos funkciją.

2.Remote Access 
(Nuotolinė prieiga)

---l Nustato asmeninį kodą 
nuotolinio gavimo 
funkcijai.

3.Print Document 
(Spausdinti 
dokumentą)

— Įeinančių faksogramų 
spaudiniai išsaugoti 
atmintyje.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslapis

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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C

2.Fax (Faksas)

(toliau)

6.Dial 
Restrict. 
(Numerio 
rinkimo 
apribojimas)

1.Dial Pad 
(Numerių rinkimo 
pultas)

Off (Išjungta)*
Enter # twice 
(Dukart 
įveskite #) 
On (Įjungta)

Galite nustatyti numerio 
rinkimo apribojimus 
naudojantis numerio 
rinkimo pultu.

Žr. 1.

2.One Touch Dial 
(Numerio rinkimas 
vienu paspaudimu)

Off (Išjungta)*
Enter # twice 
(Dukart 
įveskite #) 
On (Įjungta)

Galite nustatyti numerio 
rinkimo apribojimus 
naudojantis 
vieno paspaudimo 
numeriais.

3.Speed Dial 
(Greitas numerio 
rinkimas)

Off (Išjungta)*
Enter # twice 
(Dukart 
įveskite #) 
On (Įjungta)

Galite nustatyti numerio 
rinkimo apribojimus 
naudojantis greito 
rinkimo numeriais.

7.Remaining 
Jobs 
(Likusios 
užduotys)

— — Patikrinkite ir atšaukite 
pasirinktas atmintyje 
esančias užduotis.

0.Miscellane
ous 
(Įvairūs)

1.Compatibility 
(Suderinamumas)

Normal 
(Normalus)*
Basic(for 
VoIP) 
(Pagrindinis 
(skirtas 
VoIP))
(MFC-7360N ir 
MFC-7460DN)
High (Aukštas)*
Normal 
(Normalus)
Basic(for 
VoIP) 
(Pagrindinis 
(skirtas 
VoIP))
(MFC-7860DW)

Siuntimo sunkumams 
nustato išlyginimus.

VoIP paslaugos 
tiekėjai siūlo fakso 
palaikymą naudodami 
įvairius standartus. 
Jeigu faksogramos 
siuntimo klaidos 
įvyksta dažnai, 
pasirinkite 
Basic(for VoIP) 
(Pagrindinis 
(skirtas VoIP)). 

103

2.BT Call Sign 
(šaukinys)
(Tik J.K.)

On (Įjungta)
Off (Išjungta)
*

Naudojamas su BT 
Call Sign.

Žr. 1.

3.Caller ID 
(Skambintojo ID)

(Tik J.K.)

On (Įjungta)*
Off (Išjungta)
Display ID 
(Ekrano ID)
Print Report 
(Spausdinimo 
ataskaita)

Peržiūri arba 
atspausdina 
paskutinių 30 
skambintojų ID 
sąrašą, išsaugotą 
atmintyje.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslapis

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslap
is

3.Copy 
(Kopijavimas)

1.Quality 
(Kokybė)

— Auto (Automatinis)*
Text (Tekstas)
Photo (Nuotrauka)
Graph (Grafikas)

Pasirinkite kopijavimo 
raišką, kuri atitiktų 
dokumento tipą.

Žr. 1.

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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3.Copy 
(Kopijavimas)

(toliau)

2.Brightness 
(Ryškumas)

— -nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Nustatykite atspaudų 
ryškumą.

Žr. 1.

3.Contrast 
(Kontrastas)

— -nnnno+

-nnnon+

-nnonn+*

-nonnn+

-onnnn+

Nustato atspaudų 
kontrastą.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslap
is

1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslap
is

4.Printer 
(Spausdintuvas)

(MFC-7860DW)

1.Emulation 
(Emuliacija)

— Auto 
(Automatinis)*

HP LaserJet

BR-Script 3

Pasirenka imitavimo 
režimą.

Žr. 1.

2.Print 
Options 
(Spausdinimo 
parinktys)

1.Internal 
Font (Vidinis 
šriftas)

1.HP LaserJet

2.BR-Script 3

Spausdina įrenginio’ 
vidinių šriftų sąrašą.

2.Configuration 
(Konfigūravimas)

— Spausdina įrenginio’ 
spausdintuvo 
nustatymų sąrašą.

3.Test Print 
(Atspausdinti 
bandomąjį 
pavyzdį)

— Atspausdina 
bandomąjį lapą.

3.Duplex 
(Dvipusis)

— Off (Išjungta)*
On(Long Edge) 
(Įjungta 
(Ilgesniajam 
kraštui))
On(Short Edge) 
(Įjungta 
(Trumpesniajam 
kraštui))

Įjungia ar išjungia 
abipusį spausdinimą. 
Taip pat galite 
pasirinkti abipusį 
spausdinimą, lapą 
verčiant per jo ilgąją 
arba trumpąją 
kraštinę.

4.Reset Printer 
(Iš naujo 
nustatyti 
spausdintuvą)

— 1.Reset 
(Nustatyti iš 
naujo)

2.Exit (Išeiti)

Nustato spausdintuvo 
nustatymus į 
pradinius 
numatytuosius 
gamyklinius 
nustatymus.

1 Žr. Programinės įrangos vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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C

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslap
is

4.Print 
Reports 
(Spausdinimo 
ataskaitos)

(MFC-7360N ir 
MFC-7460DN)

5.Print 
Reports 
(Spausdinimo 
ataskaitos)

(MFC-7860DW)

1.XMIT Verify 
(XMIT 
patikrinimas)

1.View on LCD 
(Pažiūrėti į LCD)

— Atspausdina 
paskutinio siuntimo 
ataskaitą.

Žr. .

2.Print Report 
(Spausdinimo 
ataskaita)

—

2.Help List 
(Pagalbos 
sąrašas)

— — Atspausdina 
pagalbos sąrašą, 
todėl galite 
akimirksniu pamatyti 
kaip suprogramuoti 
savo įrenginį.

3.Tel Index 
List (Telefonų 
rodyklės 
sąrašas)

1.Numeric 
(Skaitinis)

— Pateikia sąrašą 
numerių, išsaugotų 
vieno paspaudimo 
numerių ir 
greito numerių 
rinkimo atmintyje, 
skaitine arba 
abėcėline tvarka.

2.Alphabetic 
(Abėcėlinis)

—

4.Fax Journal 
(Fakso 
žurnalas)

— — Pateikia informaciją 
apie 200 paskutinių 
įeinančių ir išeinančių 
faksogramų. (TX 
reiškia siuntimą. RX 
reiškia priėmimą.)

5.User 
Settings 
(Vartotojo 
nustatymai)

— — Pateikia jūsų 
nustatymų sąrašą.

6.Network 
Config (Tinklo 
konfigūracija)

— — Pateikia jūsų tinklo 
nustatymų sąrašą.

7.Order Form 
(Užsakymo 
forma)

— — Galite atspausdinti 
priedų užsakymo 
formą, ją reikės 
užpildyti ir išsiųsti 
„Brother“ platintojui.

8.WLAN Report 
(WLAN tinklo 
ataskaita)

(MFC-7860DW)

— — Atspausdina bevielio 
LAN ryšio diagnozės 
rezultatus.

Žr. .

Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

Žr. Greitos sąrankos vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai

5.Network 
(Tinklas)

(MFC-7360N ir 
MFC-7460DN)

1.TCP/IP 1.Boot 
Method 
(Įkrovos 
būdas)

— Auto (Automatinis)*

Static (Statinis)

RARP

BOOTP

DHCP

Pasirinkti 
tinkamiausią 
įkrovos būdą.

2.IP Address 
(IP adresas)

— [000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Įvesti IP adresą.

3.Subnet 
Mask 
(Potinklio 
šablonas)

— [000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Įveskite potinklio 
šabloną.

4.Gateway 
(Šliuzas)

— [000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Įveskite šliuzo 
adresą.

5.Node Name 
(Tinklo 
mazgo 
pavadinimas
)

— BRNXXXXXXXXXXXX Įveskite tinklo 
mazgo 
pavadinimą.

6.WINS 
Config (WINS 
konfigūraci
ja)

— Auto 
(Automatinis)*

Static (Statinis)

Pasirenkamas 
WINS 
konfigūravimo 
režimas.

7.WINS 
Server (WINS 
serveris)

— Primary 
(Pirminis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Secondary 
(Antrinis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Nurodo pirminio ir 
antrinio WINS 
serverio IP 
adresą.

8.DNS Server 
(DNS 
serveris)

— Primary 
(Pirminis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Secondary 
(Antrinis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Nurodo pirminio ir 
antrinio DNS 
serverio IP 
adresą.

9.APIPA — On (Įjungta)*

Off (Išjungta)

Automatiškai 
nustato IP adresą 
iš vietinių adresų 
sąrašo.

0.IPv6 — On (Įjungta)

Off (Išjungta)*

Įjungti ar išjungti 
IPv6 protokolą. 
Norėdami naudoti 
IPv6 protokolą, 
apsilankykite 
http://solutions.
brother.com/.

Žr. Tinklo vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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C

5.Network 
(Tinklas)
(MFC-7360N ir 
MFC-7460DN)

(toliau)

2.Ethernet 
(Eternetas)

— — Auto (Automatinis)*

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

Pasirinkti eterneto 
sujungimo būdą.

3.Status 
(Būsena)

— — Active 100B-FD 
(Aktyvus 100B-FD)
Active 100B-HD 
(Aktyvus 100B-HD)
Active 10B-FD 
(Aktyvus 10B-FD)
Active 10B-HD 
(Aktyvus 10B-HD)
Inactive 
(Neaktyvus)
Wired OFF 
(Laidinis tinklas 
išjungtas)

Parodo eterneto 
sujungimo būklę.

4.MAC Address 
(MAC adresas)

— — — Parodo įrenginio 
MAC adresą.

5.Scan To FTP 
(Nuskaityti į FTP)

(MFC-7460DN)

— — Color 100 dpi 
(Spalvota 100 dpi)*
Color 200 dpi 
(Spalvota 200 dpi)
Color 300 dpi 
(Spalvota 300 dpi)
Color 600 dpi 
(Spalvota 600 dpi)
Gray 100 dpi (Pilka 
100 dpi)
Gray 200 dpi (Pilka 
200 dpi)
Gray 300 dpi (Pilka 
300 dpi)
B&W 200 dpi (BJ 200 
dpi)
B&W 200x100 dpi (BJ 
200x100 dpi)

Pasirenka failo 
formatą ir 
nuskaitytus 
duomenis 
išsiunčia per FTP.

0.Network Reset 
(Nustatyti 
tinklą iš naujo)

— — 1.Reset (Nustatyti 
iš naujo)

2.Exit (Išeiti)

Grąžina visus tinklo 
nustatymus į 
numatytuosius 
gamyklinius 
nustatymus.

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai

Žr. Tinklo vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai

6.Network 
(Tinklas)
(MFC-7860DW)

1.Wired LAN 
(Laidinis LAN 
tinklas)

1.TCP/IP 1.Boot 
Method 
(Įkrovos 
būdas)

Auto (Automatinis)*
Static (Statinis)
RARP
BOOTP
DHCP

Pasirinkti 
tinkamiausią įkrovos 
būdą.

2.IP Address 
(IP adresas)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Įvesti IP adresą.

Žr. Tinklo vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.



128

6.Network 
(Tinklas)

(MFC-7860DW)

(toliau)

1.Wired LAN 
(Laidinis LAN 
tinklas)

(toliau)

1.TCP/IP

(toliau)

3.Subnet 
Mask 
(Potinklio 
šablonas)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Įveskite potinklio 
šabloną.

4.Gateway 
(Šliuzas)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Įveskite šliuzo 
adresą.

5.Node Name 
(Tinklo 
mazgo 
pavadinimas)

BRNXXXXXXXXXXXX Įveskite tinklo mazgo 
pavadinimą.

6.WINS 
Config (WINS 
konfigūracij
a)

Auto 
(Automatinis)*

Static (Statinis)

Pasirenkamas WINS 
konfigūravimo 
režimas.

7.WINS 
Server (WINS 
serveris)

Primary (Pirminis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Secondary 
(Antrinis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Nurodo pirminio ir 
antrinio WINS 
serverio IP adresą.

8.DNS Server 
(DNS 
serveris)

Primary (Pirminis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Secondary 
(Antrinis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Nurodo pirminio ir 
antrinio DNS serverio 
IP adresą.

9.APIPA On (Įjungta)*

Off (Išjungta)

Automatiškai nustato 
IP adresą iš vietinių 
adresų sąrašo.

0.IPv6 On (Įjungta)

Off (Išjungta)*

Įjungti ar išjungti IPv6 
protokolą. Norėdami 
naudoti IPv6 
protokolą, 
apsilankykite 
http://solutions.
brother.com/.

2.Ethernet 
(Eternetas)

— Auto 
(Automatinis)*

100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

Pasirinkti eterneto 
sujungimo būdą.

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai

Žr. Tinklo vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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C

6.Network 
(Tinklas)

(MFC-7860DW)

(toliau)

1.Wired LAN 
(Laidinis LAN 
tinklas)

(toliau)

3.Wired 
Status 
(Laidinio 
tinklo 
būsena)

— Active 100B-FD 
(Aktyvus 100B-FD)

Active 100B-HD 
(Aktyvus 100B-HD)

Active 10B-FD 
(Aktyvus 10B-FD)

Active 10B-HD 
(Aktyvus 10B-HD)

Inactive 
(Neaktyvus)

Wired OFF 
(Laidinis tinklas 
išjungtas)

Sužinoti esamą 
belaidžio ryšio 
būseną.

4.MAC 
Address (MAC 
adresas)

— — Parodo įrenginio 
MAC adresą.

5.Set to 
Default 
(Nustatyti 
kaip 
numatytąjį)

— 1.Reset (Nustatyti 
iš naujo)

2.Exit (Išeiti)

Grąžina visus laidinio 
tinklo nustatymus ir 
numatytuosius 
gamyklinius 
nustatymus.

6.Wired 
Enable 
(Leisti 
naudoti 
laidinį 
tinklą)

— On (Įjungta)*

Off (Išjungta)

Įjungti ar išjungti 
laidinį LAN tinklo ryšį 
rankiniu būdu.

2.WLAN 1.TCP/IP 1.Boot 
Method 
(Įkrovos 
būdas)

Auto 
(Automatinis)*

Static (Statinis)

RARP

BOOTP

DHCP

Pasirinkite labiausiai 
Jums tinkamą 
įkrovos metodą.

2.IP Address 
(IP adresas)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Įvesti IP adresą.

3.Subnet 
Mask 
(Potinklio 
šablonas)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Įveskite potinklio 
šabloną.

4.Gateway 
(Šliuzas)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Įveskite šliuzo 
adresą.

5.Node Name 
(Tinklo 
mazgo 
pavadinimas)

BRWXXXXXXXXXXXX Įveskite tinklo mazgo 
pavadinimą.

6.WINS 
Config (WINS 
konfigūracij
a)

Auto 
(Automatinis)*

Static (Statinis)

Pasirenkamas WINS 
konfigūravimo 
režimas.

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai

Žr. Tinklo vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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6.Network 
(Tinklas)

(MFC-7860DW)

(toliau)

2.WLAN

(toliau)

1.TCP/IP

(toliau)

7.WINS 
Server (WINS 
serveris)

Primary (Pirminis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Secondary 
(Antrinis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Nurodo pirminio ir 
antrinio WINS 
serverio IP adresą.

8.DNS Server 
(DNS 
serveris)

Primary (Pirminis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Secondary 
(Antrinis)

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255]

Nurodo pirminio ir 
antrinio DNS serverio 
IP adresą.

9.APIPA On (Įjungta)*

Off (Išjungta)

Automatiškai nustato 
IP adresą iš vietinių 
adresų sąrašo.

0.IPv6 On (Įjungta)

Off (Išjungta)*

Įjungti ar išjungti IPv6 
protokolą. Norėdami 
naudoti IPv6 
protokolą, 
apsilankykite 
http://solutions.
brother.com/.

2.Setup 
Wizard 
(Sąrankos 
vedlys)

— — Galite konfigūruoti 
savo spausdinimo 
serverį.

3.WPS/AOSS — — Galite lengvai 
konfigūruoti bevielį 
tinklą vieno mygtuko 
paspaudimu.

4.WPS w/PIN 
Code (WPSw/PIN 
kodas)

— — Galite lengvai 
konfigūruoti bevielio 
ryšio tinklą 
naudodami WPS su 
PIN kodu.

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai

Žr. Tinklo vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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6.Network 
(Tinklas)

(MFC-7860DW)

(toliau)

2.WLAN

(toliau)

5.WLAN 
Status (WLAN 
tinklo 
būsena)

1.Status 
(Būsena)

Active(11b) 
(Aktyvus(11b))
Active(11g) 
(Aktyvus(11g))
Wired LAN Active 
(Laidinis LAN tinklas 
aktyvus)
WLAN OFF (WLAN tinklas 
išjungtas)
AOSS Active (AOSS 
aktyvus)
Connection Fail 
(Nepavyko prisijungti)

Jūs galite sužinoti 
esamą bevielio tinklo 
būklę.

2.Signal 
(Signalas)

Strong (Stiprus)
Medium (Vidutinis)
Weak (Silpnas)
None (Nėra signalo)

Jūs galite sužinoti 
esamą bevielio tinklo 
signalo stiprumą.

3.SSID — Jūs galite sužinoti 
esamą SSID.

4.Comm. Mode 
(Ryšio 
Režimas)

Ad-hoc
Infrastructure 
(Infrastruktūra)

Galite sužinoti esamą 
ryšio režimą.

6.MAC 
Address (MAC 
adresas)

— — Parodo įrenginio MAC 
adresą.

7.Set to 
Default 
(Nustatyti 
kaip 
numatytąjį)

— 1.Reset (Nustatyti 
iš naujo)

2.Exit (Išeiti)

Grąžina visus bevielio 
tinklo nustatymus į 
numatytuosius 
gamyklinius 
nustatymus.

8.WLAN Enable 
(Įgalinti 
WLAN)

— On (Įjungta)

Off (Išjungta)*

Įjungti ar išjungti belaidį 
LAN tinklo ryšį rankiniu 
būdu.

3.Scan To FTP 
(Nuskaityti į 
FTP)

— — Color 100 dpi 
(Spalvota 100 dpi)*

Color 200 dpi 
(Spalvota 200 dpi)
Color 300 dpi 
(Spalvota 300 dpi)
Color 600 dpi 
(Spalvota 600 dpi)
Gray 100 dpi (Pilka 
100 dpi)
Gray 200 dpi (Pilka 
200 dpi)
Gray 300 dpi (Pilka 
300 dpi)
B&W 200 dpi (BJ 200 
dpi)
B&W 200x100 dpi (BJ 
200x100 dpi)

Pasirenka failo formatą 
ir nuskaitytus 
duomenis išsiunčia per 
FTP.

0.Network Reset 
(Nustatyti 
tinklą iš naujo)

— — 1.Reset (Nustatyti iš 
naujo)

2.Exit (Išeiti)

Visus tinklo 
nustatymus atstatyti į 
gamyklinius 
parametrus.

1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis Parinktys Aprašymai

Žr. Tinklo vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslapis

6.Machine Info. 
(Įrenginio 
duomenys)

(MFC-7360N 
 ir 
MFC-7460DN)

1.Serial No. 
(Serijos Nr.)

— — Patikrinkite įrenginio 
serijos numerį.

114

7.Machine Info. 
(Įrenginio 
duomenys)

(MFC-7860DW)

2.Page Coun-
ter (Puslapių 
skaitiklis)

— Total (Iš viso)

Faksas/sąrašas

Copy (Kopijavimas)

Print (Spausdinimo)

Sužinoti, kiek lapų 
buvo atspausdinta 
nuo įrenginio 
eksploatacijos 
pradžios.

Žr. .

3.Drum Life 
(Būgno tar-
navimo lai-
kas)

— — Patikrinti, kiek 
procentų būgno 
eksploatacijos laiko 
jau praėjo.

Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslapis

0.Initial 
Setup 
(Pradinė 
sąranka)

1.Receive Mode 
(Priėmimo 
režimas)

— Fax Only*

Fax/Tel
External TAD 
(Išorinis TAD)
Manual (Rankinis)

Parenka geriausiai 
jūsų poreikius 
atitinkantį priėmimo 
režimą.

27

2.Date&Time (Lai-
kas ir Data)

1.Date&Time 
(Laikas ir 
Data)

— Nurodo datą ir laiką 
LCD ekrane ir 
siunčiamos 
faksogramos 
antraštėje.

Žr. .

2.Auto Day-
light 
(Automatinė 
dienos šviesa)

On (Įjungta)*

Off (Išjungta)
Automatiškas dienos 
šviesos laiko 
nustatymas.

Žr. .

3.Time Zone 
(Laiko zona)
(MFC-7460DN ir 
MFC-7860DW)

UTCXX:XX Savo šalies laiko zoną 
galėsite nustatyti 
parsisiuntę IFAX.

Žr. .

3.Station ID 
(Stoties ID)

— Fax (Faksograma):
Tel:
Name (Pavadini-
mas):

Nustato jūsų vardą ir 
fakso numerį, kurie 
bus rodomi 
kiekviename 
faksogramos 
puslapyje.

4.Tone/Pulse (To-
ninis/impulsinis)

— Tone (Toninis)*
Pulse (Impulsinis)

Pasirenka numerio 
rinkimo režimą.

Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

Žr. Greitos sąrankos vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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C

0.Initial 
Setup 
(Pradinė 
sąranka)

(toliau)

5.Dial Tone (Nu-
merio rinkimo to-
nas)

— Detection (Apti-
kimas)

No Detection 
(Nėra aptikimo)*

Galite sutrumpinti 
rinkimo tono aptikimo 
pauzę.

103

6.Phone Line Set 
(Telefono linijos 
nustatymas)

— Normal 
(Normalus)*

ISDN

PBX

Pasirinkite telefono 
linijos tipą.

31

7.Reset (Nustaty-
ti iš naujo)

1.Network 
(Tinklas)

1.Reset 
(Nustatyti iš 
naujo)

2.Exit (Išeiti)

Visus tinklo 
nustatymus atstatyti į 
gamyklinius 
parametrus.

114

2.Address & 
Fax (Adresai 
ir faksas)

1.Reset 
(Nustatyti iš 
naujo)

2.Exit (Išeiti)

Iš naujo nustato 
išsaugotus numerius 
ir fakso nustatymus.

3.All Set-
tings (Visi 
nustatymai)

1.Reset 
(Nustatyti iš 
naujo)

2.Exit (Išeiti)

Visus įrenginio 
nustatymus atstato į 
gamyklinius 
numatytuosius.

1 lygis 2 lygis 3 lygis Parinktys Aprašymai Puslapis

Žr. Išsamus vartotojo vadovas.

Žr. Greitos sąrankos vadovas.

 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.
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Teksto įvedimas C

Nustatant tam tikrus meniu žymėjimus, tokius kaip stoties ID, jums reikės įvesti teksto simbolius. 
Ant numerio rinkimo mygtukų atspausdintos raidės. Mygtukai: 0, # ir l neturi atspausdintų raidžių, 
nes jie naudojami specialių simbolių įvedimui.

Norėdami įvesti norimą simbolį, spauskite atitinkamą numerio rinkimo pulto mygtuką tiek kartų, 
kiek nurodyta šioje lentelėje.

Meniu žymėjimams, kurie neleidžia mažo pobūdžio žymėjimo, prašome naudoti šią nuorodų 
lentelę.

Tarpų įvedimas

Norint įvesti tarpą į fakso numerį, tarp skaičių vieną kartą paspauskite c. Norint įvesti tarpą 
pavadinime, tarp simbolių dukart paspauskite c.

Klaidų taisymas

Jeigu įvedėte neteisingą simbolį ir norite jį pakeisti, paspauskite d arba c, norėdami perkelti 
kursorių po neteisingu simboliu, tada paspauskite Clear (Valyti).

Pasikartojančios raidės

Norėdami įvesti simbolį, kuris yra ant to paties mygtuko kaip ir prieš tai įvestas simbolis, prieš dar 
kartą paspausdami mygtuką, paspauskite c norėdami pajudinti kursorių į dešinę pusę.

Paspau
skite 
mygtuką

vieną 
kartą

du 
kartus

tris 
kartus

keturis 
kartus

penkis 
kartus

šešis 
kartus

septynis 
kartus

aštuonis 
kartus

devynis 
kartus

1 @ . / 1 @ . / 1 @

2 a b c A B C 2 a b

3 d e f D E F 3 d e

4 g h i G H I 4 g h

5 j k l J K L 5 j k

6 m n o M N O 6 m n

7 p q r s P Q R S 7

8 t u v T U V 8 t u

9 w x y z W X Y Z 9

Paspauskite 
mygtuką

vieną kartą du kartus tris kartus keturis 
kartus

penkis 
kartus

2 A B C 2 A

3 D E F 3 D

4 G H I 4 G

5 J K L 5 J

6 M N O 6 M

7 P Q R S 7

8 T U V 8 T

9 W X Y Z 9
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Specialūs simboliai

Paspauskite l, # arba 0, tada paspauskite d arba c norėdami pajudinti kursorių prie norimo 
simbolio. Norėdami tai pasirinkti, paspauskite OK (Gerai). Žemiau nurodyti simboliai atsiras 
priklausomai nuo meniu žymėjimo.

Paspauskite l. norėdami 
pasirinkti

(tarpas) ! " # $ % & ’ ( ) l + , - . / m

Paspauskite #. norėdami 
pasirinkti

: ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ ‘ | { }

Paspauskite 0 norėdami 
pasirinkti

Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0 
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D
Pagrindinis D

Pastaba
Šiame skyriuje pateikta įrenginio specifikacijų santrauka. Daugiau specifikacijų rasite 
apsilankę mūsų svetainėje http://www.brother.com/.

 

Specifikacijos D

Spausdintuvo tipas Lazerinis

Spausdinimo būdas Elektrofotografija naudojant puslaidininkinio lazerio pluošto 
nuskaitymo įrangą

Atminties talpa 32 MB

LCD (skystųjų kristalų ekranas) 16 simbolių x 2 eilutės

Energijos šaltinis 220 - 240 V AC 50/60Hz

Energijos sunaudojimas 1 Maks.: 1080 W

Kopijavimas: 2 Maždaug 445 W, esant 25 °C 
temperatūrai

Pasiruošęs: Maždaug 55 W, esant 25 °C 
temperatūrai

Bevieliams modeliams 
(WLAN: įjungtas) laukimo 
režimas:

Apytiksliai 3,9 W

(WLAN: išjungtas: gilaus miego 
režimas

Apytiksliai 1,7 W

Bevieliams modeliams 
Gilaus miego režimas: Apytiksliai 1,5 W

Pastaba
Visi aukščiau paminėti dydžiai (išskyrus maksimumą) yra vidurkiai.

 

1 USB jungtis į PC
2 Darant kopiją ant vieno popieriaus lapo

Matmenys  

405 mm 398.5 mm

316 mm

http://www.brother.com/
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Svoris Įskaičiuojant vartojamuosius 
elementus:

(MFC-7360N) 11.4 kg 
(MFC-7460DN/MFC-7860D
W) 11.6 kg

Triukšmo lygis Garso galia 1

Operacija (kopijavimas): (MFC-7360N) LWAd = 6,74 B (A) 
(MFC-7460DN/MFC-7860DW) 

LWAd= 6,4 B (A) 2

Pristabdymo būsena: (MFC-7360N) LWAd = 4,3 B (A) 
(MFC-7460DN/MFC-7860DW) 
LWAd = 4,22 B (A)

Garso spaudimas

Operacija (spausdinimas): LPAm = 53 dB (A)

Pristabdymo būsena: LPAm = 30 dB (A)
1 Apskaičiuota pagal ISO 9296.
2 Biuro įranga su LWAd > 6,30 B (A) netinkama naudoti kambariuose, kuriuose žmonės atlieka protinį darbą. Tokia 

įranga dėl keliamo triukšmo turėtų būti talpinama atskiruose kambariuose.

Temperatūra Valdymas: 10 - 32,5C

Kaupiklis: 0 - 40C

Drėgmė Valdymas: 20 - 80% (be kondensacijos)

Kaupiklis: 10 - 90% (be kondensacijos)

Automatinis dokumentų 
tiektuvas (ADF)

Iki 35 lapų (išskirstytų) [80 g/m2]
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Dokumento dydis D

Dokumento dydis 
(vienpusis)

Automatinio 
dokumentų 
tiektuvo plotis:

147,3 - 215,9 mm

Automatinio 
dokumentų 
tiektuvo ilgis:

147,3 - 355,6 mm

Skaitytuvo 
stiklo plotis:

Didžiausias: 215,9 mm

Skaitytuvo 
stiklo ilgis:

Didžiausias: 297 mm
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Spausdinimo medžiaga D

1 Spausdinant etiketes, rekomenduojame atspaudus nedelsiant paimti iš išvesties dėklo. Taip išvengsite nereikalingų 
dėmių atsiradimo ant įrenginio.

2 60 - 105 g/m2 abipusiam spausdinimui.

Popieriaus 
įvestis 

Popieriaus dėklas

 Popieriaus tipas: Paprastas popierius, plonas popierius arba 
perdirbtas popierius

 Popieriaus dydis: Letter (Laiškas), A4, B5 (ISO/JIS), A5, 
A5 (ilgų kraštų), B6 (ISO), A6, Executive 
(vykdomasis dokumentas)

 Popieriaus svoris: 60 - 105 g/m2

 Didžiausia popieriaus dėklo 
talpa:

Iki 250 lapų 80 g/m2

paprasto popieriaus

Rankinio tiektuvo dėklas (rankinis)

 Popieriaus tipas: Vokas, etiketės 1, plonas popierius, storas 
popierius, perdirbtas popierius, 
aukščiausios kokybės popierius arba 
paprastas popierius

 Popieriaus dydis: Plotis: 76,2 - 216 mm

Ilgis: 116 - 406,4 mm

 Popieriaus svoris: 60 - 163 g/m2 2

 Didžiausia popieriaus dėklo 
talpa:

vienu metu iki 250 lapų 80 g/m2 
paprasto popieriaus

Popieriaus 
išvestis

Išvesties dėklas (atspausdinta 
puse žemyn)

Iki 100 lapų (atspausdinta puse žemyn, 
padavimas į išvesties dėklą)

Išvesties dėklas (atspausdinta 
puse į viršų) 

Vienas lapas (atspausdinta puse į viršų, 
padavimas į išvesties dėklą spausdinimo 
puse aukštyn)

Abipusis 
spausdinimas

(MFC-7460DN / 
MFC-7860DW)

 Popieriaus dydis 
(automatinis abipusis 
spausdinimas):

A4

 Popieriaus svoris 
(automatinis abipusis 
spausdinimas):

60 - 105 g/m2

 Popieriaus tipas 
(automatinis abipusis 
spausdinimas):

Paprastas  popierius arba perdirbtas 
popierius
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Faksograma D

1 „Pages“ nurodo „ITU-T Test Chart #1“ (tipiška verslo raidė, standartinė rezoliucija, MMR kodas). Specifikacijos ir 
spausdintos medžiagos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

2 ‘Pages’ nurodo ‘ITU-T Test Chart #1’ (tipiška verslo raidė, standartinė rezoliucija, JBIG kodas). Specifikacijos ir 
spausdintos medžiagos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

3 Tik juodai baltas

Suderinamumas (MFC-7360N ir MFC-7460DN) 
Group 3 
(MFC-7860DW) 
Super Group 3

Modemo greitis Automatinė atsarginė 
priemonė:

(MFC-7360N ir MFC-7460DN) 
14,400 bps 
(MFC-7860DW) 33,600 bps

2-pusis (dvipusis) 
Spausdinimas. Priėmimas

(MFC-7460DN ir MFC-7860DW)

Taip

Nuskaitymo plotis Didžiausias: 208 mm 

Spausdinimo plotis Didžiausias: 208 mm

Pilkieji atspalviai 8 bit/256 lygiai

Raiška Horizontaliai: 8 taškai/mm

Vertikaliai

 Standartinė: 3,85 linijos/mm

 Gera: 7,7 linijos/mm

 Nuotrauka: 7,7 linijos/mm

 Ypač gera: 15,4 linijos/mm

Rinkimas vienu paspaudimu 8 (4 x 2)

Greitas numerio rinkimas 200 stočių

Grupės iki 8

Transliacija 258 stočių

Automatinis numerio 
perrinkimas

3 kartus 5 minučių intervalais

Perdavimo atmintis (MFC-7360N ir MFC-7460DN) 

iki 400 1 lapų 3

(MFC-7860DW) iki 500 2 lapų 3 

Out of Paper (baigėsi popierius) 
priėmimas

(MFC-7360N ir MFC-7460DN) 

iki 400 1 lapų 3

(MFC-7860DW) iki 500 2 lapų 3
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Kopijuoti D

Spalvotas / nespalvotas Nespalvota

Kopijos plotis Didžiausias: 204 mm 

Kelios kopijos Sudeda/surūšiuoja iki 99 lapų

Sumažinti / padidinti 25% - 400% (didinant po 1%)

Raiška Spausdina iki 600 x 600 dpi

Pirmos kopijos 
atspausdinimo laikas

Mažiau negu 11 sekundžių (iš parengties režimo ir 
standartinio dėklo)
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Skaitytuvas D

1 Parsisiųskite naujausius Mac OS X tvarkyklės atnaujinimus apsilankę svetainėje  http://solutions.brother.com/
2 Maksimalus 1200 x  1200 dpi nuskaitymas naudojant WIA tvarkyklę, pritaikytą Windows® XP, Windows Vista® ir 

Windows® 7 (raišką iki 19200 x  19200 dpi galite pasiekti, jei naudosite „Brother“ nuskaitymo programą).

Spalvotai/Juodai Taip/Taip

Suderinama su TWAIN Taip (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/

Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/

Windows® 7)

 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x 1

Suderinama su WIA Taip (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)

Spalvosryškumas 48 bitų vidaus / 24 bitų išorinis spalvos ryškumas

Raiška Spausdina iki 19200 x 19200 dpi (interpoliuotas) 2

Maks. iki 600 x 2400 (optinis) 2dpi (originalą padedant ant 
skaitytuvo stiklo)

Maks. iki 600 x 600 (optinis) 2dpi (iš ADF)

Nuskaitymo plotis Didžiausias: 204 mm

Pilkieji atspalviai 256 lygiai

http://solutions.brother.com/
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Spausdintuvas D

1 Spausdinimo greitis gali skirtis priklausomai nuo spausdinamo dokumento tipo.

Automatinis 2-pusis 
(abipusis) 
spausdinimas

(MFC-7460DN / 
MFC-7860DW)

Taip

Emuliacija 
(MFC-7860DW)

PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™ suderinamas)

Raiška 600 dpi x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) kokybė

Spausdinimo greitis
(abipusis)

(MFC-7460DN / 
MFC-7860DW)

Iki 5 lapų/minutę (A4 dydžio) 1

Spausdinimo greitis (MFC-7360N) 

Iki 24 lapų/minutę (A4 dydžio) 1

(MFC-7460DN / MFC-7860DW) 

Up to 26 pages/minute (A4 size) 1

Pirmos kopijos 
atspausdinimo laikas

Mažiau negu 8,5 sekundžių (iš parengties režimo ir standartinio 
dėklo)
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Sąsajos D

1 Jūsų įrenginys veikia Hi-Speed USB 2.0 sąsaja. Šis įrenginys taip pat gali būti prijungtas prie kompiuterio, turinčio 
USB 1.1 sąsają.

2 USB prievadai- nepalaikomi.
3 Žr. Tinklas (LAN) puslapyje 148 ir Tinklo vartotojo vadovas dėl tinklo specifikacijų išsamiau.

USB Rekomenduojame USB laidą (A/B tipo), ne ilgesnį kaip 2 metrai. 1 2

Eternetas 3 Naudokite 5 ar aukštesnės kategorijos eterneto UTP laidą.

Belaidis LAN
(MFC-7860DW)

IEEE 802,11.11b/g (infrastruktūros režimas / specialusis režimas)
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Reikalavimai kompiuteriui D

Minimalūs sistemos reikalavimai ir palaikomos PC programinės įrangos funkcijos

Kompiuterio 
platforma ir 
operacinės sistemos 
versija

Minimalus 
procesoriau
s greitis 

Minima
lus 
RAM 
kiekis

Rekomenduoja
mi RAM 
paramet
rai

Diegimui 
reikalinga vieta 
kietajame diske

Palaikomo
s PC 
programin
ės įrangos 
funkcijos

Palaikoma 
kompiuteri

o sąsaja 3

Tvarky
klėms

Taikomosio
ms 
programoms

Windows® 
operacinė 

sistema 1

Windows® 
2000 

Professional 5

Intel® 

Pentium®II 
arba 
lygiavertis

64 MB 256 MB 150 MB 500 MB Spausdini
mas, 

PC-Fax 4, 
nuskaitym
as

USB, 
10/100 
Base Tx 
(eternetas)
, Wireless 
802,11 b/g

Windows® 
XP 

Home 2 6 

Windows®

XP 

Professional 2 6

128 MB

Windows® 
XP 
Professional 
x64 

Edition 2 6

64 bitų 

(Intel®64 
arba AMD64) 
palaikomas 
CPU

256 MB 512 MB

Windows 

Vista® 2 6
Intel® 

Pentium®4 
arba 
lygiavertis 
64-bitų 

(Intel®64 
arba AMD64) 
palaikomas 
CPU

512 MB 1 GB 500 MB 1,2 GB

Windows® 

7 2 6
Intel® 

Pentium®4 
arba 
lygiavertis 
64-bitų 

(Intel®64 
arba AMD64) 
palaikomas 
CPU

1 GB 
(32 bitų) 
2 GB 
(64 bitų)

1 GB (32 
bitų) 2 
GB (64 
bitų)

650 MB
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1 Microsoft Internet Explorer® 6.0 arba naujesnė Microsoft Internet Explorer versija.
2 Skirtas WIA, raiška 1200 x 1200. Naudojant „Brother“ nuskaitymo programą, raišką galima padidinti iki 19200 x 

19200dpi.
3 USB prievadai- nepalaikomi.
4 PC-Fax palaiko tik juodai baltą spausdinimo režimą.
5 PaperPort™11SE palaiko Microsoft® SP4 arba naujesnę versiją Windows® 2000.
6 PaperPort™ 12SE palaiko Microsoft® SP3 arba naujesnę, skirtą Windows® XP ir SP2 arba naujesnę, skirtą Windows 

Vista® ir Windows® 7.

Norėdami gauti naujausią tvarkyklės atnaujinimą, apsilankykite http://solutions.brother.com/.

Visi prekių ženklai ir produktų pavadinimai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė.

Windows® 
operacinė 
sistema 1

Windows 
Server® 
2003 
(spausdini
mas tik per 
tinklą)

Intel® 
Pentium®III 
arba 
lygiavertis

256 MB 512 MB 50 MB N/A Spausdini
mas

10/100 
Base Tx 
(eternetas), 
Wireless 
802,11 b/g

Windows 
Server® 
2003 x64 
Edition 
(spausdini
mas tik per 
tinklą)

64-bitų 
(Intel®64 
arba AMD64) 
palaikomas 
CPU

Windows 
Server® 
2008 
(spausdini
mas tik per 
tinklą)

Intel® 
Pentium®4 
arba 
lygiavertis 
64-bitų 
(Intel®64 
arba AMD64) 
palaikomas 
CPU

512 MB 2 GB

Windows 
Server® 
2008 R2 
(spausdini
mas tik per 
tinklą)

64-bitų 
(Intel®64 
arba AMD64) 
palaikomas 
CPU

Macintosh 
operacinė 
sistema

Mac OS X 
10.4.11
10.5.x

PowerPC 
G4/G5
Intel® 
branduolio™ 
procesorius

512 MB 1 GB 80 MB 400 MB Spausdini
mas, 
PC-Fakso
gramos 
siuntimas
4, 
nuskaitym
as

USB, 
10/100 
Base Tx 
(eternetas)
, Wireless 
802,11 b/g

Mac OS X 
10.6.x 

Intel® 
branduolio™ 
procesorius

1 GB 2 GB

Minimalūs sistemos reikalavimai ir palaikomos PC programinės įrangos funkcijos

Kompiuterio 
platforma ir 
operacinės sistemos 
versija

Minimalus 
procesoriau
s greitis 

Minima
lus 
RAM 
kiekis

Rekomenduoja
mi RAM 
paramet
rai

Diegimui 
reikalinga vieta 
kietajame diske

Palaikomo
s PC 
programin
ės įrangos 
funkcijos

Palaikoma 
kompiuteri

o sąsaja 3

Tvarky
klėms

Taikomosio
ms 
programoms

http://solutions.brother.com/
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Vartojami elementai D

1 Apytikslė kasetės talpa deklaruojama atitinkamai pagal ISO/IEC 19752
2 Būgno našumas nurodytas apytiksliai ir priklauso nuo naudojimo būdo.

Dažomųjų miltelių 
kasetė

(Skirtas MFC-7360N) Pradinė 
dažomųjų miltelių kasetė:

Apytiksliai 700 lapų (A4) 1

Standartinė dažomųjų miltelių kasetė:

TN-2210 Apytiksliai 1.200 lapų (A4) 1

Didelio našumo dažomųjų miltelių 
kasetė:

TN-2220 Apytiksliai 2.600 lapų (A4) 1

Būgnas DR-2200 Apytiksliai 12 000 lapų (A4) 2
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Tinklas (LAN) D

Pastaba
Išsamiau apie tinklo specifikacijas žr. Tinklo vartotojo vadovas.

 

1 Žr. Reikalavimai kompiuteriui puslapyje 145.
2 BRAdmin Professional ir Web BRAdmin galite parsisiųsti iš svetainės http://solutions.brother.com/.

LAN Jūs galite įrenginį prijungti prie tinklo spausdinimo, tinklo nuskaitymo, 

PC-Fax siuntimo, PC-Fax priėmimo (tik Windows®) ir nutolusios 

sąrankos 1. Prie komplekto taip pat pridedama Brother BRAdmin 

Light 2 tinklo valdymo programinė įranga.

Saugumo protokolai

Laidinio APOP, POP prieš SMTP, SMTP-AUTH

Bevieliam 
ryšiui

APOP, POP prieš SMTP, SMTP-AUTH

Bevielio tinklo 
apsauga
(MFC-7860DW)

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Bevielio ryšio tinklo 
diegimo palaikymo 
programa
(MFC-7860DW)

AOSS™ Taip

WPS Taip

http://solutions.brother.com/
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A

Adresų knyga .............................................8
Apsaugos mygtukas ...................................8
Autoatsakiklis (TAD)

prijungimas ...........................................32
Automatinis

Fakso perskambinimas iš naujo ............38
faksogramos priėmimas ................. 28, 30

Faksogramos aptikimas .....................30
Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF)

naudojimas ...........................................22

B

Belaidis telefonas (ne „Brother“) ..............35
Būgnas

keitimas .................................................61
patikrinimas (tarnavimo laikas) .............75
valymas .......................................... 67, 69

D

Dažomųjų miltelių kasetė
keitimas .................................................56

Dokumento
kaip įkelti ........................................ 22, 23

Dvipusis
spausdinant ........................................139

E

Etiketės .................................12, 17, 18, 21

F

Faksas, atskiras
atsiliepimas ...........................................30

iš telefonų plėtinio ....................... 34, 35
skambučio atidėjimas, nustatymas ....29
telefono linijos trukdžiai ....................103

siuntimas ...............................................25
telefono linijos trukdžiai ....................103

Fakso kodai
faksogramos priėmimo kodas ...............35
pakeitimas .............................................36
telefono atsiliepimo kodas ....................35

Fax/Tel režimas
atsiliepimas telefonų plėtiniu .................35

F/T skambučio laikas (dvigubas 
skambėjimas) ....................................... 29
faksogramos priėmimo kodas .............. 35
faksogramų priėmimas ......................... 34
Skambučio atidėjimas .......................... 29
telefono atsiliepimo kodas .................... 35

G

Garsas, nustatymas
garsiakalbis ............................................ 9
pypsėjimas ............................................. 9
skambėjimas .......................................... 9

Gedimų šalinimas .................................... 76
dokumento strigtis .......................... 82, 83
jeigu turite sunkumų

dėl programinės įrangos .................... 99
faksogramų priėmimas ...................... 95
faksogramų siuntimas ....................... 96
įeinantys skambučiai ......................... 97
kopijavimo kokybė ............................. 97
nuskaitant .......................................... 99
popieriaus priežiūra ........................... 99
spausdinant ................................. 94, 98
Spausdinimo kokybė ....................... 100
telefono linija ................................... 103
tinklas .............................................. 100

klaidų pranešimai LCD ekrane ............. 76
popieriaus strigtis .............. 84, 85, 87, 92
priežiūros pranešimai LCD ekrane ....... 76

Greitas numerio rinkimas
naudojimas ........................................... 37
nustatymas ........................................... 42
pakeitimas ............................................ 44

Greitas numerio rinkimas ........................ 40
Greitas numerio rinkimas

naudojimas ........................................ 37
nustatymas ........................................ 42
pakeitimas ......................................... 44
pasirinktinis profilio nuskaitymas ....... 42

Paieška ................................................ 38
Rinkimas vienu paspaudimu

naudojimas ........................................ 37
nustatymas ........................................ 40
pakeitimas ......................................... 44
pasirinktinis profilio nuskaitymas ....... 40

Rinkimų grupė
pakeitimas ......................................... 44
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I

Įrenginio informacija
iš naujo nustatyti funkcijas ..................114
Kaip iš naujo nustatyti įrenginį ............115
lapų skaitiklis .........................................75
likusio dalių tarnavimo laiko patikrinimas ..
75
Serijos numeris ...................................114

Išlyginimas .............................................103
Išorinis telefonas, prijungimas ..................33

J

Jūsų įrenginio programavimas ...............116

K

Kelių-linijų ryšys (PBX) .............................33
Klaidų pranešimai LCD ekrane ................76

Baigėsi dažomieji milteliai .....................56
Būgnas nustoja veikti ............................61
Būgno veikimo klaida ............................61
Mažai dažomųjų miltelių .......................56
Negali pradėti XX ..................................78
Negali spausdinti XX .............................79
Nepavyksta nuskaityti XX .....................80
Nėra popieriaus ....................................78
Neužtenka vietos atmintyje ...................79
Pakeiskite būgną ..................................61
Pakeiskite dažomuosius miltelius .........56
Ryšio klaida ..........................................76

Kokybė
spausdinant ........................................100

Kopijavimas ..............................................47
mygtukai .................................................8

L

LCD (skystųjų kristalų ekranas) ........ 8, 116

M

Meniu lentelė ..........................................117

N

Numerio rinkimas
Adresų knygos mygtuko naudojimas ....38
automatinis fakso perskambinimas iš naujo 

.............................................................. 38
Greitas numerio rinkimas .................... 37
pauzė ................................................... 40
rankinis ................................................. 37
vienas paspaudimas ............................ 37

Numerio rinkimo iš naujo/pristabdymo 
mygtukas ........................................... 38, 40

O

OPC būgnas .......................................... 107

P

PAGALBA
LCD ekrano pranešimai ..................... 116
Meniu lentelė ...................................... 117

Pakeitimas
būgnas ................................................. 61
dažomųjų miltelių kasetė ...................... 56

Pilkieji atspalviai ............................ 140, 142
Popierius ......................................... 17, 139

dėklų talpa ............................................ 18
dydis ..................................................... 18
kaip įkelti .............................................. 10
į kelių-paskirčių dėklą ........................ 12
į popieriaus dėklą .............................. 10

rekomenduojamas .......................... 17, 18
tipas ...................................................... 18

Pranešimai
Siuntimo patikrinimas ........................... 26

Pranešimas apie užpildytą atmintį ........... 79
Prijungimas

išorinis TAD (autoatsakiklis) ................. 32
išorinis telefonas .................................. 33

R

Raiška
faksograma (standartinės, geros, ypač 
geros kokybės, nuotrauka) ................. 140
kopijuoti .............................................. 141
nuskaityti ............................................ 142
spausdinimas ..................................... 143

Raiškos mygtukas ..................................... 8
Rankinis

Numerio rinkimas ................................. 37
priėmimas ............................................. 28

Reguliari priežiūra ................................... 65
keitimas
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būgnas ...............................................61
dažomųjų miltelių kasetė ...................56

likusio dalių tarnavimo laiko patikrinimas ..
75

Režimai, įvedimas
faksograma ...........................................25
kopijuoti .................................................47
nuskaityti .................................................8

S

Saugos instrukcijos ..................................... i
Serijos numeris

Jį rasite
žr. vidinėje priekinio dangčio pusėje

Skaitytuvo stiklas
naudojimas ...........................................23

Skambučio atidėjimas, nustatymas ..........29
Spausdinimo

emuliacija ............................................143
kokybė ................................................100
raiška ..................................................143
specifikacijos .......................................143
sunkumai ....................................... 94, 98

Spausdinimo kokybė ..............................104

T

TAD (autoatsakiklis), išorinis ....................28
OGM įrašymas ......................................33
prijungimas ...........................................32
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Šis įrenginys skirtas naudoti tik toje šalyje, kur buvo įsigytas. Vietinė „Brother“ bendrovė ar jos
atstovai aptarnauja tik toje šalyje įsigytus įrenginius.
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