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

Trumpa programų veikimo instrukcija



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

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

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

Spausdinimo funkcijos, mobiliųjų prietaisų funkcijos,
trikdčių šalinimai ir kita naudinga informacija apie
prietaiso naudojimą tinkle.

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

Atspausdintas / Dėžėje

Atspausdintas / Dėžėje

Atspausdintas arba
Brother Įdiegimo Diske
/ Dėžėje

Brother Sprendimų
Centras1

Brother Sprendimų
Centras1

Greitosios parengties
vadovas

Virtualus vartotojo
vadovas

Rekomendacijų vadovas
(žinynas)



Pažingsnės instrukcijos

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

Ypatybių/funkscijų santrauka puslapio viršuje

Paieškos langelis

Navigacijos rodyklės atskiroje panėlėje

Visos temos viename Vadove



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

• Išjunkite prietaisą paspausdami ir laikydami           mygtuką.



Priklausomai nuo Jūsų prietaiso modelio valdymo skydelis gali skirtis.

Atgal      Gerai

Pirmyn

• Įjunkite prietaisą spausdami        mygtuką.

• Išjunkite prietaisą spausdami ir laikydami        mygtuką. LCD ekranėlyje kelioms sekundėms
 pasirodys užrašas





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

Paprastasis popierius
Plonas popierius
Perdirbtas popierius
Storas popierius

• Sureguliuokite
kreipiklius
• Įdėkite popierių
• Neviršykite šių žymių

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

Vokai1

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

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



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

Būsenos Monitoriuje

Dukart spustelekite          piktogramą užduočių dėkle.

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

• Žalia piktograma nurodo normalią
pristabdymo būseną

• Pilka piktograma nurodo, kad prietaisas
yra išjungtas

• Geltona piktograma nurodo įspėjimą

• Raudona piktograma nurodo, kad įvyko klaida





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



Įrangos priedų modeliai skiriasi priklausomai nuo Jūsų šalies arba regiono.

Apytiksliai 1200 lapų1 2

Apytiksliai 3000 lapų1 2

Apytikslis lapų kiekis nustatytas pagal ISO/IEC 19752

Apytikslis lapų kiekis nustatytas pagal ISO/IEC 19752

A4/Laiško tipo vienpusis lapas

A4/Laiško tipo vienpusis lapas



Apytiksliai 12000 lapų1

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





Versija 0
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