Nuorodų vadovas
Trumpi paaiškinimai apie įprastines operacijas

HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW

Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia savo Brother prietaiso, jei prireiktų kokios nors informacijos.

Elektroninis naudotojo vadovas
Daugiau pažangesnių instrukcijų, informacijos ir
produkto specifikacijų rasite Elektroniniame
naudotojo vadove adresu
solutions.brother.com/manuals

Naudotojo vadovai ir kur juos rasti
Naudotojo vadovas

Pateikiama informacija

Kur jį rasti?

Produkto saugos vadovas

Iš pradžių perskaitykite šį vadovą. Prieš
įrengdami prietaisą, perskaitykite saugos
instrukcijas. Dėl prekių ženklų ir teisinių
apribojimų, žiūrėkite šį vadovą.

Atspausdintas / Dėžėje

Greitos parengties vadovas

Šiose instrukcijose rasite informaciją apie
prietaiso įrengimą, tvarkyklių ir programinės
įrangos įrengimą į operacinę sistemą bei jūsų
naudojamą jungties tipą.

Atspausdintas / Dėžėje

Nuorodų vadovas

Sužinokite pagrindines operacijas ir informaciją
apie prietaiso priežiūrą. Žiūrėkite trikčių šalinimo
patarimus.

Atspausdintas arba
Brother įdiegimo diske /
Dėžėje

Elektroninis naudotojo
vadovas

Šiame vadove pateikiama papildoma informacija
prie Nuorodų vadovo.

Brother sprendimų
centras1

Papildomai prie informacijos apie spausdinimo
operacijas pateikiama informacija, kaip naudotis
prietaisu tinkle. 1
1

Aplankykite support.brother.com/manuals.
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Elektroninis naudotojo vadovas padeda iš
Jūsų prietaiso gauti didžiausią naudą
Mes tikimės, jog šis vadovas Jums bus naudingas. Norėdami sužinoti daugiau apie savo
prietaiso funkcijas, peržiūrėkite mūsų elektroninį naudotojo vadovą. Jo privalumai:

Greitesnė navigacija!
Paieškos langas
Navigacijos rodyklė atskirame skydelyje

Išsamus!
Visos temos viename vadove
Supaprastintas išdėstymas!
Pateikiamos laipsniškos instrukcijos
Funkcija apibendrinama puslapio viršuje
1

2
3

4

1

Paieškos langas

2

Navigacijos rodyklė

3

Funkcijos apibendrinimas
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Laipsniškos instrukcijos

Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą
Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite
adresu support.brother.com/manuals. (Windows®)
Savo prietaiso vadovus galite pasiekti naudodami Brother naudingus įrankius. Brother
naudingų įrankių priemonė yra standartiniame įdiegime. Įdiegus program, naudingus įrankius
galima pasiekti darbalaukyje esančia piktograma arba per Windows® pradžios meniu.
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Turite klausimų arba susiduriate su
problemomis? Žvilgtelėkite į DUK, sprendimus
ir video medžiagą internete.
Eikite į savo modelio DUK ir trikčių šalinimo puslapį Brother sprendimų centre
adresu support.brother.com
• Suteikia keletą būdų ieškoti!
• Rodo susijusius klausimus dėl detalesnės informacijos
• Gauna reguliarius atnaujinimus, priklausomai nuo klientų atsako
©2018 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.
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Bendroji informacija

Valdymo panelės apžvalga
Valdymo panelė gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų modelio.

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Skystųjų kristalų ekranas (LCD)
Rodo pranešimus, kad padėtų nustatyti prietaisą ir naudotis juo.
• Belaidžio tinklo modeliai
Jei naudojate belaidį ryšį, keturių lygių indikatorius pagrindiniame ekrane rodo
esamo belaidžio ryšio signalo stiprumą.

0

Max

2. WiFi mygtukas
Paleiskite belaidžio ryšio diegimo įrankį savo kompiuteryje ir paspauskite WiFi mygtuką.
Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis, kad nustatytumėte belaidį ryšį tarp savo
prietaiso ir savo tinklo.
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Kai WiFi indikatorius šviečia, Jūsų prietaisas yra prisijungęs prie belaidžio ryšio prieigos taško.
Kai WiFi indikatorius mirksi, belaidis ryšys yra nutrūkęs arba Jūsų prietaisas prisijunginėja
prie belaidžio ryšio prieigos taško.
3. Meniu mygtukai
OK

1

Paspauskite, kad išsaugotumėte prietaiso nustatymus. Pakeitus nustatymą, prietaisas
grįžta į ankstesnį meniu lygį.

Bendroji informacija

Back
• Spauskite, jei norite grįžti atgal vienu meniu lygiu.
• Spauskite, kad pasirinktumėte akstesnį skaitmenį, jei norite įvesti numerius.
arba

(+ arba -)

• Spauskite, kad slinktumėte per meniu ir opcijas.
• Spauskite, kad įvestumėte, padidintumėte, arba sumažintumėte skaičių. Laikykite
nuspaustą arba , kad slinktumėte greičiau. Kai pamatysite norimą mygtuką,
spauskite OK.
4. Secure
Spauskite, kad atspausdintumėte atmintyje saugomas spausdinimo užduotis, kai įvesite keturių
simbolių slaptažodį.
5. Go
• Spauskite, kad išvalytumėte konkrečios klaidos pranešimus. Norėdami išvalyti visas kitas
klaidas, vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
• Spausdinkite, kad atspausdintumėte bet kokią informaciją, likusią prietaiso atmintyje.
• Spauskite, kad pasirinktumėte rodomą pasirinkimą. Pakeitus nustatymą prietaisas grįš į
parengties režimą.
6. Error LED
Klaidos LED indikatorius mirksi, kai LCD ekrane rodomas klaidos arba svarbios būsenos
pranešimas.
7. Data LED
Duomenų LED indikatorius mirksi, priklausomai nuo prietaiso būsenos.
Kai Duomenų LED indikatorius šviečia, duomenys yra prietaiso atmintyje. Kai Duomenų
LED indikatorius mirksi, prietaisas gauna arba apdoroja duomenis.
8. Cancel
• Spauskite, jei norite atšaukti esamą nustatymą.
• Spauskite, jei norite atšaukti užprogramuotą spausdinimo užduotį ir išvalyti ją iš prietaiso
atminties. Jei norite atšaukti keletą spausdinimo užduočių, laikykite nuspaustą Cancel
mygtuką, kol ekrane atsiras užrašas [Cancel All Jobs].
9.

Power On/Off
• Įjunkite prietaisą spausdami

.

• Išjunkite prietaisą, laikydami nuspaustą mygtuką

.
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HL-L3270CDW

1. Liečiamasis skystųjų kristalų ekranas (LCD)
Patenkama į eniu ir opcijas, paspaudžiant jas liečiamajame ekrane.
2. Meniu mygtukai
(Atgal)
Spauskite, jei norite grįžti atgal į ankstesnį meniu.
(Pagrindinis)
Paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
(Atšaukti)
Spauskite, jei norite atšaukti operaciją. Spauskite, kad atšauktumėte suprogramuotą
spausdinimo darbą ir ištrintumėte jį iš prietaiso atminties.
3. LED įjungimo indikatorius
LED indikatorius šviečia, priklausomai nuo prietaiso būsenos.
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4.

Įjungimas / išjungimas
• Įjunkite prietaisą spausdami

.

• Išjunkite prietaisą, laikydami nuspaustą mygtuką

.

5. Artimojo lauko komunikacija (NFC)

1

Jei Jūsų Android™ įrenginys suderinamas su NFC funkcija NFC, galite spausdinti iš savo
mobiliojo įrenginio, priliesdami jį prie NFC simbolio valdymo panelėje.

Bendoji informacija
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Liečiamojo LCD
ekrano apžvalga

[Nustatymai]

3.

Spauskite, kad patektumėte į [Settings]
meniu. Naudokite nustatymų meniu, kad

Susiję modeliai:
HL-L3270CDW

patektumėte į visus savo Brother prietaiso
nustatymus.

Iš pagrindinio ekrano galite patekti į WiFi
nustatymų, tonerio lygio, nustatymų ir
funkcijų ekranus.
Pagrindiniame ekrane rodoma prietaiso
būsena, kai prietaisas veikia tuščia eiga.
Kai ekranas įjungtas, jame nurodoma,
kad Jūsų prietaisas pasiruošęs kitai
komandai.

Jei nustatymų užraktas yra įjungtas, užrakto
piktograma

atsiras ekrane. Turite

atrakinti prietaisą, kad galėtumėte pakeisti
kokį nors nustatymą.
[Funkcijos]

4.

Spauskite, kad patektumėte į funkcijų ekraną.
•

[Saugus spausdinimas]
Spauskite, kad patektumėte į saugaus
spausdinimo opciją.

•

[Internetas]
Spauskite, kad prijungtumėte Brother
prietaisą prie internet paslaugų.

1.

(Belaidžio ryšio būsena)
Jei naudojate belaidį ryšį, keturių lygių
indikatorius pagrindiniame ekrane rodo
esamo belaidžio ryšio signalo stiprumą.

Perspėjimo piktograma

• Jei matote
užrašą ekrano viršuje,
spauskite ir pasirinkite belaidžio ryšio
prisijungimo būdą arba koreguokite
esamą belaidį ryšį.
2.

[Toneris]
Rodo likusį tonerio tarnavimo laiką.
Spauskite, kad patektumėte į [Toner]
meniu.
Perspėjimo piktograma

atsiranda

tada, kai atsiranda klaidos arba priežiūros
pranešimas.
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Spauskite

, kad jį peržiūrėtumėte,

o tada spauskite
, kad grįžtumėte į
pasirengimo režimą.

PASTABA
Šis produktas naudoja ARPHIC TECHNOLOGY
CO.,LTD šriftą

1
Bendroji informacija
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Popieriaus įdėjimas

Įdėkite popieriaus į
popieriaus dėklą

Įdėkite popieriaus į
rankinio padavimo angą

Naudokite popieriaus dėklą, kai naudojate
šias spausdinimo medžiagas:

Naudokite rankinio padavimo angą, kai
naudojate šias spausdinimo medžiagas:

Paprastas popierius

Paprastas popierius

Plonas popierius

Plonas popierius

Perdirbtas popierius

Perdirbtas popierius

Storas popierius

Rašomasis popierius

Storas popierius
Etiketės 1
• Sureguliuokite
kreipiančiąsias
• Išvėdinkite popierių

Vokai 1
Blizgus popierius

• Neperženkite šios
žymos

• Sureguliuokite
kreipiančiąsias
• Naudokite abi
rankas, kai dėsite
popieriaus lapą
• Toliau spauskite
popierių prieš
ritinėlius maždaug
2 sekundes arba
kol prietaisas
paims popierių ir
įtrauks toliau.

Daugiau informacijos rasite Elektroniniame
naudotojo vadove: Popieriaus įdėjimas į
popieriaus dėklą.

1

Atidarykite galinį gaubtą (paruoškite išeigos dėklą)
prieš spausdinimą, kad leistumėte atspausdintam
lapui išlįsti ant išeigos dėklo padėklo.

Daugiau informacijos rasite Elektroniniame
naudotojo vadove: Įdėkite ir spausdinkite
naudodami rankinio padavimo angą.
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A

Trikčių šalinimas

Naudokite šį skyrių, kad išspręstumėte problemas, su kuriomis galite susidurti, naudodamiesi savo
Brother prietaisu.

Nustatykite problemą
Net jei Jūsų prietaisas susiduria su problemomis, daugelį problemų galite išspręsti patys.
Iš pradžių patikrinkite šiuos punktus:
• Ar prietaiso maitinimo laidas prijungtas tinkamai ir prietaisas yra įj ungtas.
• Ar visos oranžinės apsauginės dalys buvo pašalintos.

A

• (Tinkle naudojamiems modeliams) Ar prieigos taškas (belaidžiam tinklui), maršrutizatorius
arba skirstytuvas yra įjungtas ir ryšio indikatorius mirksi.

Trikčių šalinimas

• Ar popierius tinkamai įdėtas į popieriaus dėklą.
• Ar sąsajų laidai yra tinkamai prijungti prie prietaiso bei kompiuterio.
• Patikrinkite LCD ekraną arba prietaiso būseną Brother būsenos monitoriuje savo
kompiuteryje.
Raskite klaidą

Raskite sprendimą

Naudojant būsenos monitorių
• Du kartus spauskite
užduoties juostoje.

piktogramą

• Žalia ikona vaizduoja įprastinę pasirengimo
būseną.

• Geltona ikona vaizduoja perspėjimą.

• Raudona ikona vaizduoja atsiradusią
klaidą.

• Pilka ikona vaizduoja, jog prietaisas
atsijungęs nuo tinklo.

• (Windows®) Jei pažymite Apkrovos
būsenos stebėjimo paleidimo metu
langelį, būsenos stebėjimas bus
automatiškai paleidžiamas kiekvieno
kompiuterio paleidimo metu.

• Spauskite trikčių šalinimo mygtuką, kad
patektumėte į Brother trikčių šalinimo
interneto svetainę.

11

Raskite klaidą

Raskite sprendimą

Naudojant LCD ekraną

1. Vadovaukitės ekrane esančiais
pranešimais.
2. Jei negalite išspręsti klaidos, žiūrėkite:
Elektroninį naudotojo vadovą: Klaidų ir
priežiūros pranešimai arba žiūrėkite: DUK
ir trikčių šalinimo puslapį
support.brother.com.

Klaidų ir priežiūros pranešimai
Informaciją apie dažniausius klaidų ir priežiūros pranešimus rasite Elektroniniame naudotojo
vadove.
Kad galėtumėte peržiūrėti Elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite
support.brother.com/manuals.
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Popieriaus strigimai
Klaidos pranešimas nurodo, kurioje prietaiso vietoje užstrigęs popierius.

4

1, 2

3
2
Klaidos pranešimai:
1. Užstrigimas galinėje dalyje
2. Užstrigimas dvipusiame dėkle

A

3. Užstrigimas dėkle

Trikčių šalinimas

4. Užstrigimas viduje
Žiūrėkite pranešimus Brother būsenos monitoriuje savo kompiuteryje.

Sprendimai belaidžiam ryšiui
Jei negalite prijungti Brother prietaiso prie belaidžio tinklo, žiūrėkite toliau esančius punktus:
• Elektroninis naudotojo vadovas: Spausdinti WLAN ataskaitą
• Greitosios parengties vadovas: Alternatyvus belaidžio ryšio konfigūracijos būdas
Norėdami peržiūrėti Elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite
support.brother.com/manuals.
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B

Priedas

Eksploatacinės medžiagos
Atėjus laikui keisti eksploatacines medžiagas, pavyzdžiui, tonerį ar būgną, prietaiso valdymo
panelėje arba būsenos monitoriuje atsiras klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie savo
prietaiso eksploatacines medžiagas rasite http://www.brother.com/original/index.html arba
susisiekę su savo vietos Brother atstovu.
Eksploatacinių medžiagų modelio pavadinimas skirsis, priklausomai nuo Jūsų šalies ir regiono.
Eksploatacinės
medžiagos

Modelis

Tonerio kasetė

Standartinis toneris:

Apytikslis tarnavimas
(Puslapių išeiga)

TN-243

• Juoda:
Maždaug 1 000 lapų 1 2
• Žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona:
Maždaug 1 000 lapų 1 2

Didelės išeigos toneris:
TN-247

• Juoda:
Maždaug 3 000 lapų 1 2
• Žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona:
Maždaug 2 300 lapų 1 2

Pakuotėje esantis toneris:
(Komplekte su Jūsų prietaisu)

• Juoda:
Maždaug 1 000 lapų 1 2
• Žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona:
Maždaug 1 000 lapų 1 2

Būgnas

DR-243CL 3

Maždaug 18 000 lapų 6

DR-243CL-BK 4
DR-243CL-CMY 5

Diržas

BU-223CL

Maždaug 50 000 lapų 7
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Eksploatacinės
medžiagos

Modelis

Atliekų tonerio
dėžutė

WT-223CL

Apytikslis tarnavimas
(Puslapių išeiga)
Maždaug 50 000 lapų 2

1

Apytikslė kasetės išeiga deklaruojama pagal ISO/IEC 19798.

2

A4 arba laiškinio dydžio vienpusis lapas

3

Sudaro keturi būgnai: vienas juodas ir trys spalvoti.

4

Sudaro vienas juodas būgnas.

5

Sudaro vienas spalvotas būgnas.

6

Apytiksliai 18 000 lapų skaičiuojama pagal 1 lapą spausdinimo užduočiai [A4/laiškiniai vienpusiai lapai]. Puslapių
skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.

7

Apytiksliai 50 000 lapų skaičiuojama pagal 2 lapus spausdinimo užduočiai [A4/laiškiniai vienpusiai lapai]. Puslapių
skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.

B
Priedas

Jei naudojate Windows®, du kartus spustelėkite ant Brother CreativeCenter ikonos
savo darbalaukyje, kad patektumėte į NEMOKAMĄ interneto svetainę, kuri sukurta siekiant
Jums padėti paprastai susikurti ir atspausdinti pagal savo poreikius pritaikytą medžiagą su
nuotraukomis, tekstu ir kūrybiškumu, kuri skirta Jūsų verslui ar namams.
Mac naudotojai Brother CreativeCenter gali pasiekti adresu: www.brother.com/creativecenter
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Aplankykite mus adresu
www.brother.com

JK
Versija 0

