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Pereikite prie
spausdintuvo tvarkykles tvarkykles 
(šio lapo kitoje pusėje). 

Diegimo CD-ROM 
Dokumentacijos 

CD-ROM 

Greitos sąrankos 
vadovas

Teisinė ir saugos 
informacija 

Elektros (AC) 
laidas

Būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinys
(tiekiamas kartu su įrenginiu)

Nuimkite įrenginio pakuotės medžiagas

Vartojimo reikmenys

Pradėkite čia

Prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, perskaitykite šį „Greitos sąrankos 
vadovą”. Jame aprašyta, kaip paruošti ir prijungti įrenginį.
„Greitos sąrankos vadovą” kitomis kalbomis rasite mūsų svetainėje 
http://solutions.brother.com/.

Pastaba 
Ne visose šalyse galima įsigyti visus modelius.

4 Atsispausdinkite bandomąjį puslapį

3 Įdėkite popierių į popieriaus dėklą

Naudojant tinklą (tik modeliui HL-2250DN)

Spausdintuvo LED lempučių parodymai Įrenginio transportavimas

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

 ĮSPĖJIMAS
Įrenginio pakuotei naudojami plastikiniai maišai. Jie nėra skirti žaisti. Saugokite 
šiuos maišus nuo kūdikių ir vaikų bei tinkamai juos pašalinkite. Taip išvengsite 
uždusimo pavojaus. 

 Pastaba
Palikite būtiną mažiausią tarpą aplink įrenginį, kaip parodyta paveikslėlyje.

510 mm

100 mm100 mm
120 mm

Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite
 Pastaba
Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę.• 
Dėžėje pridedamos dalys gali skirtis, priklausomai nuo šalies.• 
Sąsajos laidas nėra standartinis priedas. Įsigykite tinkamą laidą tai sąsajai, kurią naudosite (USB arba tinklo).• 

USB laidas
Rekomenduojame pasirinkti USB 2.0 laidą (A/B tipo), kurio ilgis ne didesnis kaip 2 metrai (6 pėdos).

Tinklo laidas
Naudokite tiesioginį 5 (arba didesnės) kategorijos vytos poros kabelį, skirtą 10BASE‑T arba 100BASE‑TX „Fast Ethernet” tinklo ryšiui.
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   LED lemputė įsižiebs ir užges 1 sekundės intervalais.
   LED lemputė įsižiebs ir užges 0,5 sekundės intervalais.
   Geltona LED lemputė įsižiebs 2 sekundėms, po to išsijungs 3 sekundėms.
   Jūs galite pakeisti dažomųjų miltelių naudojimo nustatymus į režimą Continue (Nepertraukiamas). Septynis kartus 

paspauskite Go (Vykdyti). Visos LED lemputės sužybsės dukart, tada įsijungs LED lemputė Ready (Pasiruošęs). 
Įrenginys spausdins toliau, kol LED lemputė neparodys, kad baigėsi dažomieji milteliai.

 Kelis kartus švelniai pakratykite šį f. 
rinkinį judesiais iš vieno šono į kitą. Taip 
milteliai kasetėje tolygiau pasiskirstys.

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

 Ištraukite būgno ir dažomųjų miltelių e. 
kasetės rinkinį.

 Pakelkite būgno elastinę juostelę. c. 

 Patraukite popieriaus juostelę ir d. 
nuimkite apsauginę medžiagą, kaip 
parodyta paveikslėlyje.

 SVARBU
Kol kas NEPRIJUNKITE elektros (AC) laido.

 Nuimkite pakavimo juostą nuo įrenginio korpuso.a. 

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

  Daugiau informacijos apie 
rekomenduojamą popierių žr. Vartotojo 
vadovo skyriuje Rekomenduojamas 
popierius ir kita spaudinimo medžiaga. 

 Gerai perskleiskite popieriaus lapus, taip išvengsite c. 
popieriaus strigčių.

 Išimkite visą popieriaus dėklą iš įrenginio.a. 
 Paspauskite žalią popieriaus laikiklių svirtį b. 
ir pastumkite popieriaus laikiklius iki tokios 
padėties, kokio dydžio popierių naudosite. 
Patikrinkite, ar laikikliai tvirtai užsifiksavo 
angose.

 Paspauskite d. Go (Vykdyti). Įrenginys 
atspausdins bandomąjį puslapį. Patikrinkite, 
ar jis atspausdintas teisingai.

 Pastaba
Ši funkcija veiks, kol iš kompiuterio 
nenusiųsite pirmos spausdinimo užduoties.

 Įjunkite įrenginio elektros tiekimo jungiklį.b. 
 Įrenginiui sušilus, LED lemputė c. Ready (Pasiruošęs) 
nustos mirksėti ir toliau degs žaliai.

 SVARBU
Kol kas dar NEPAJUNKITE sąsajos laido.

 Prijunkite elektros (AC) laidą prie įrenginio, po to prie a. 
elektros (AC) tinklo lizdo. 

Atėjus laikui pakeisti įrenginio vartojimo reikmenis, valdymo skydelio LCD ekrane atsiras 
klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie vartojimo reikmenis rasite apsilankę mūsų 
svetainėje http://www.brother.com/original/ arba susisiekę su vietiniu „Brother” prekybos 
atstovu.

Dažomųjų miltelių kasetė Būgnas

 Daugiau apie vartojimo reikmenų keitimą žr. Vartotojo vadovo skyriuje Vartojimo reikmenų pakeitimas.

 Laikydami nuspaudę c. Go (Vykdyti) įjunkite įrenginio 
maitinimo jungiklį. Laikykite nuspaudę  Go (Vykdyti), 
kol įsižiebs visos LED lemputės ir po to išsijungs 
lemputė Ready (Pasiruošęs).

 Atleiskite mygtuką d. Go (Vykdyti). Įsitikinkite, kad visos 
LED lemputės užgeso.

 Šešis kartus paspauskite e. Go (Vykdyti). Įsitikinkite, 
kad įsižiebė visos LED lemputės. Jos rodo, kad 
buvo atnaujinti gamykliniai spausdinimo serverio 
nustatymai. Įrenginys persikraus.

Gamyklinių tinklo nustatymų 
atnaujinimas
Jūs turite galimybę atnaujinti gamyklinius spausdinimo 
serverio nustatymus (pvz., slaptažodį ar IP adreso 
informaciją).

 Išjunkite įrenginį.a. 
 Įsitikinkite, kad priekinis dangtis uždarytas ir b. 
maitinimo laidas pajungtas prie elektros lizdo.

 Naršyklės adreso lauke įrašykite: a. 
http://įrenginio_ip_adresas/. 
(vietoj įrenginio_ip_addresas 
rašykite spausdinimo serverio 
pavadinimą arba IP adresą).

Pavyzdžiui: http://192.168.1.2/ �

  Žr. Tinklo naudojimo vadovo skyrių 
Internetinis valdymas.

Internetinis valdymas (per žiniatinklio naršyklę)
„Brother” spausdinimo serveris turi integruotą žiniatinklio serverį, kuris leidžia stebėti 
spausdinimo serverio būseną arba pakeisti kai kuriuos jo konfigūracijos nustatymus 
naudojant HTTP protokolą (Hyper Text Transfer Protocol).

 Pastaba
Administratoriaus įėjimo vardas yra • admin (būtinai mažosiomis raidėmis), numatytasis slaptažodis yra access.
Rekomenduojame naudoti • „Microsoft® Internet Explorer® 6.0” (ar naujesnę versiją) arba „Firefox 3.0” (ar 
naujesnę versiją), skirtą „Windows®”, ir „Safari 3.0” (ar naujesnę versiją), skirtą „Macintosh”. Taip pat įsitikinkite, 
kad yra leidžiami „JavaScript” ir slapukai („Cookies”), nepriklausomai nuo to, kokią naršyklę naudojate. 
Naudojant interneto naršyklę, būtina žinoti spausdinimo serverio IP adresą. Jį rasite spausdinimo nustatymų 
puslapyje („Print Setting Page”).

 Pastaba
Jei įrenginį dėl kurios nors priežasties reikia 
nugabenti į kitą vietą, gerai supakuokite jį 
originalioje pakuotėje ‑ taip išvengsite galimos 
žalos gabenant. Vežėjas turi pasirūpinti saugiu 
įrenginio transportavimu.

 Išjunkite įrenginio maitinimo jungiklį, po to a. 
atjunkite elektros (AC) laidą.

 Būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį b. 
palikite įrenginyje.

 Supakuokite įrenginį.c. 

Mirksėjimas:    arba    arba                      ĮJUNGTA:    arba    arba                      IŠJUNGTA:  

OFF
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COOLING DOWN1 
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RECEIVING 
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DATA REMAINING2 
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Pritemdyta

 Pastaba
Naudodami „Legal” (teisinių dokumentų) arba „Folio” 
dydžio popierių, nuspauskite atlaisvinimo mygtuką 
popieriaus dėklo apačioje ir patraukite popieriaus dėklą 
atgal. (Kai kuriose šalyse „Legal” (teisinio) ir „Folio” dydžio 
popierius nenaudojamas.)

 Uždarykite priekinį įrenginio dangtį.h. 

 Atidarykite priekinį dangtį.b. 

 Patalpinkite popierių dėkle ir įsitikinkite, kad:d. 
Popierius nesiekia didžiausio jo kiekio žymos ( � b b b). 
Jei dėklas perpildytas, didėja popieriaus strigčių 
tikimybė.
Lapas turi būti pasuktas žemyn ta puse, ant kurios bus  �
spausdinama.
Popieriaus laikikliai susiliečia su popieriaus kraštais ir  �
užtikrina, kad popierius bus tiekiamas tiesiai.
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Prieš diegiant tvarkykles

Prieš diegiant tvarkykles

Naudojant USB sąsajos laidą

Baigti

Jungiantis prie 
tinklo su laidu  
(tik modeliui HL-
2250DN)

Naudojant "Peer-to-Peer" (lygiaverčių mazgų) tinklą

Naudojant bendrą tinklą

Baigti

Baigti

Naudojant USB sąsajos laidą

Baigti

Jungiantis prie tinklo su laidu (tik modeliui HL-2250DN)

Baigti

Atsispausdinkite spausdintuvo 
nustatymų puslapį 
(„Printer Settings Page”)

Mac OS X vartotojams

„Brother” kūrybinio 
centro piktograma:

Jūsų kūrybai: darbalaukyje 
dukart spustelėkite piktogramą. 
Atsidariusiame tinklalapyje rasite 
daug asmeniniam ir profesionaliam 
naudojimui skirtų NEMOKAMŲ 
resursų bei idėjų.

http://www.brother.com/creativecenter/

Spausdintuvo nustatymų puslapyje (Printer 
Settings Page) rodomi visi esami spausdinimo 
nustatymai, įskaitant tinklo nustatymus.

 Įsitikinkite, kad priekinis dangtis uždarytas ir a. 
maitinimo laidas pajungtas prie elektros lizdo.

 Įjunkite įrenginį ir palaukite, kol jis bus b. Ready 
būsenos (Pasiruošęs).

 2 sekundžių tarpe tris kartus paspauskite c. Go 
(Vykdymo) mygtuką. Įrenginys atspausdins 
puslapį, jame matysite esamus spausdintuvo 
nustatymus.

 Pastaba
Naudojant tinklą
Jeigu IP adreso reikšmė spausdintuvo 
nustatymų puslapyje („Printer Setting page”) 
yra 0.0.0.0, palaukite minutę ir pabandykite 
atspausdinti dar kartą.

 Pastaba
Jeigu įrenginiui naudojate nustatytą 
IP adresą, kaip įkrovos būdą 
(Boot Method) būtinai nurodykite 
Static (Statinį). Tai galite padaryti 
programoje „BRAdmin Light”. 
Daugiau informacijos žr. Tinklo 
vartotojo vadovo skyriuje Įrenginio 
tinklo nustatymų keitimas.

Dabar diegimas 
baigtas.

 Paspauskite g. Next (Pirmyn).

 Pastaba
Atsiradus Brother Support 
(„Brother” pagalbos) 
langui, pažymėkite jums 
reikalingus laukelius ir sekite 
instrukcijomis ekrane.

 Sekite instrukcijomis ekrane, kol atsiras šis langas. f. 
Iš sąrašo pasirinkite jūsų naudojamą įrenginį ir 
paspauskite OK (Gerai).

 Pastaba
Jeigu prie jūsų naudojamo tinklo yra prijungtas daugiau • 
nei vienas to paties modelio įrenginys, MAC adresas 
(„Ethernet” tinklo adresas) bus parodytas po modelio 
pavadinimo.
Norėdami sužinoti jūsų įrenginio MAC adresą (• „Ethernet” 
adresą) ir IP adresą, atsispausdinkite spausdintuvo 
nustatymų puslapį (Printer Settings Page). Žr. skyrelį 
Atsispausdinkite spausdintuvo nustatymų puslapį šio lapo 
dešinėje. dešinėje.

 Dukart spustelėkite piktogramą e. Start 
Here OSX (Pradėti čia: OSX). Sekite 
instrukcijomis ekrane.

 Pastaba
Diegimas gali užtrukti kelias minutes.

Įdiekite spausdintuvo 
tvarkyklę

 Įdėkite diegimo CD‑ROM d. 
diską į CD‑ROM įrenginį.

 Tinklo laidą prijunkite prie b. 
LAN jungties, pažymėtos 
simboliu , tada 
prijunkite tinklo laidą prie 
laisvo koncentratoriaus 
prievado.

 Įsitikinkite, kad įrenginio c. 
maitinimo jungiklis yra 
įjungtas.

 Nuimkite LAN jungties a. 
apsauginį gaubtą.

Dabar diegimas 
baigtas.

 Paspauskite f. Next (Pirmyn).

 Pastaba
Atsiradus Brother Support („Brother” pagalbos) 
langui, pažymėkite jums reikalingus laukelius ir 
sekite instrukcijomis ekrane.

 Sekite instrukcijomis ekrane, kol atsiras šis e. 
langas. Iš sąrašo pasirinkite jūsų naudojamą 
įrenginį ir paspauskite OK (Gerai).

 Dukart spustelėkite piktogramą d. Start 
Here OSX (Pradėti čia: OSX). Sekite 
instrukcijomis ekrane.

 Pastaba
Diegimas gali užtrukti kelias minutes.

Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę

 Įdėkite diegimo CD‑ROM diską į c. 
CD‑ROM įrenginį.

 Prijunkite USB laidą prie a. 
USB jungties, pažymėtos 
simboliu , ir prijunkite 
laidą prie „Macintosh” 
kompiuterio.

 SVARBU
Parsisiųskite naujausius • „Mac OS X” 
tvarkyklės atnaujinimus apsilankę 
svetainėje http://solutions.brother.com/.
Jei naudojate • „Mac OS X” nuo 10.4.0 
iki 10.4.10, parsisiųskite „Mac OS X” 
10.4.11 - 10.6.x versiją.

Įsitikinkite, kad įrenginys ir „Macintosh” 
kompiuteris yra ĮJUNGTI ir jūs įėjote kaip 
kaip vartotojas, turintis administratoriaus 
teises.

Dabar diegimas 
baigtas.

 Sekite d. 
instrukcijomis 
ekrane, kol 
užbaigsite diegimą.

 Sekite instrukcijomis ekrane, kol atsiras šis langas. Iš sąrašo pasirinkite c. 
jūsų naudojamo įrenginio eilę ir paspauskite OK (Gerai).

 Pastaba
Jei nežinote jūsų naudojamo 
įrenginio eilės pavadinimo arba 
vietos tinkle, susisiekite su 
administratoriumi.

 Paspauskite b. Install Printer Driver (Įdiegti 
spausdintuvo tvarkyklę), po to paspauskite 
Yes (Taip), jeigu sutinkate su licencijos 
sutartimi.

Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę

 Įdėkite diegimo CD‑ROM diską į CD‑ROM a. 
įrenginį. Jei atsiras komandinė eilutė, pasirinkite 
modelį ir kalbą.

 Pastaba
Jei „Brother” langas neatsiranda automatiškai, eikite 
į My Computer(Mano kompiuteris) arba Computer 
(Kompiuteris), dukart spustelėkite CD‑ROM 
piktogramą, po to dukart spustelėkite start.exe.

TCP/IP

 a Klientas‑kompiuteris
 b Taip pat žinomas kaip Server (Serveris) arba 
Print server (Spausdinimo serveris).
 c TCP/IP arba USB
 d Įrenginys

 Pastaba
Jeigu įrenginiui naudojate nustatytą 
IP adresą, kaip įkrovos būdą ("Boot 
Method") būtinai nurodykite "Static" 
(Statinį). Tai galite padaryti programoje 
"BRAdmin Light". Daugiau informacijos 
žr. Tinklo vartotojo vadovo skyriuje 
Įrenginio tinklo nustatymų keitimas.

Dabar diegimas 
baigtas.

 Sekite instrukcijomis ekrane, kol f. 
užbaigsite diegimą.

 Pastaba
Norėdami sužinoti jūsų įrenginio IP 
adresą ir tinklo mazgo pavadinimą, 
atsispausdinkite spausdintuvo 
nustatymų puslapį ("Printer Settings 
Page"). Žr. Print the Printer Settings 
Page (Spausdinti spausdintuvo 
nustatymų puslapį) apačioje.

 Paspauskite e. Install Printer 
Driver (Įdiegti spausdintuvo 
tvarkyklę), po to paspauskite 
Yes (Taip), jeigu sutinkate su 
licencijos sutartimi.

Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę

 Įdėkite diegimo CD‑ROM diską į CD‑ROM d. 
įrenginį. Jei atsiras komandinė eilutė, pasirinkite 
modelį ir kalbą.

 Pastaba
Jei „Brother” langas neatsiranda automatiškai, eikite 
į My Computer(Mano kompiuteris) arba Computer 
(Kompiuteris), dukart spustelėkite CD‑ROM piktogramą, 
po to dukart spustelėkite start.exe.

 Tinklo laidą prijunkite prie LAN b. 
jungties, pažymėtos simboliu , 
tada prijunkite tinklo laidą prie laisvo 
koncentratoriaus prievado.

 Įsitikinkite, kad įrenginio maitinimo c. 
jungiklis yra įjungtas.

 Nuimkite LAN jungties a. 
apsauginį gaubtą.

TCP/IPTCP/IP

 a Kelvedis
 b Įrenginys

 Pastaba
Jei numatėte įrenginį prijungti prie 
tinklo, rekomenduojame prieš 
diegiant susisiekti su sistemos 
administratoriumi.

Dabar diegimas 
baigtas.

 Sekite f. 
instrukcijomis 
ekrane, kol 
užbaigsite diegimą.

 Prijunkite USB laidą prie USB jungties, e. 
pažymėtos simboliu , po to prijunkite laidą 
prie kompiuterio.

 Sekite ‑instrukcijomis ekrane, kol d. 
atsiras šis langas.

 Paspauskite c. Install Printer Driver (Įdiegti 
spausdintuvo tvarkyklę), po to paspauskite 
Yes (Taip), jeigu sutinkate su licencijos 
sutartimi.

 Įdėkite diegimo CD‑ROM diską į CD‑ROM įrenginį. Jei atsiras b. 
komandinė eilutė, pasirinkite modelį ir kalbą.

 Pastaba
Jei „Brother” langas neatsiranda automatiškai, eikite į My Computer(Mano 
kompiuteris) arba Computer (Kompiuteris), dukart spustelėkite CD‑ROM 
piktogramą, po to dukart spustelėkite start.exe.

Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę Išjunkite įrenginį ir įsitikinkite, kad USB sąsajos a. 
laidas NĖRA prijungtas prie įrenginio, tada 
pradėkite diegti spausdintuvo tvarkyklę.  Jeigu 
jau prijungėte laidą, atjunkite jį.

Įsitikinkite, kad kompiuteris ĮJUNGTAS 
ir jūs įėjote kaip vartotojas, turintis 
administratoriaus teises. 

 SVARBU
Jeigu veikia bet kokios kitos • 
programos, uždarykite jas.
Ekrano parodymai gali skirtis, • 
priklausomai nuo operacinės sistemos.

 Pastaba
Jei naudojate • „Windows Vista®” ar 
„Windows® 7”: kai atsiranda User 
Account Control (vartotojo paskyros 
valdymo) langas, paspauskite Allow 
(Leisti) arba Yes (Taip).
Priklausomai nuo saugos nustatymų, • 
įrenginio arba jo programinės įrangos 
naudojimo metu gali atsirasti „Windows 
Security” („Windows” saugos) arba 
antivirusinės programos langas.  
Norėdami tęsti, paspauskite „Allow” 
(Leisti) arba „Permit” (Leidimas).
XML dokumentų specifikacijoms • 
pritaikyta spausdintuvo tvarkyklė 
 Ši tvarkyklė („XML Paper Specification 
Printer Driver”) yra tinkamiausia, 
jei spausdinimui naudojate tokias 
taikomąsias programas, kurios naudoja 
XML specifikacijos dokumentus. 
Naujausią tvarkyklę galite parsisiųsti 
iš „Brother” sprendimų centro: 
http://solutions.brother.com/.

Windows® vartotojams

 SVARBU
NEPRIJUNKITE spausdintuvo prie USB • 
prievado klaviatūroje arba prie neįjungto USB 
koncentratoriaus.
Prijunkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio.• 

 Įsitikinkite, kad įrenginio maitinimo jungiklis yra įjungtas.b. 

Naujausias tvarkykles ir įrenginiui skirtas paslaugų programas galite 
parsisiųsti iš „Brother” sprendimų centro: http://solutions.brother.com/.


