
Produkto saugos vadovas 
*1, *2 

Šiame vadove pateikiama informacija 
apie saugumą; atidžiai ją perskaitykite, 
prieš pradėdami naudotis spausdintuvu. 

Greitosios parengties 
vadovas *1, *2 

Šiame vadove pateikiama pagrindinė 
informacija, kaip naudoti spausdintuvą 
išsamių trikčių šalinimo patarimų pagalba. 

Naudotojo vadovas *2 Šį vadovą sudaro Greitosios parengties 
vadovo turinys ir papildoma informacija apie 
jūsų spausdintuvo nustatymus, operacijas ir 
saugos priemones, taip pat tinklo ryšio 
parametrai, trikčių šalinimo patarimai ir 
priežiūros instrukcijos. 

AirPrint vadovas *2 Šiame vadove pateikiama informacija, kaip 
naudoti AirPrint, norint atspausdinti iš 
iPad/iPhone/iPod prietaiso. 

P-touch šablono vadovas *2 Šiame vadove pateikiama informacija apie 
P-touch šabloną. 

Rastro komandų 
informacija *2 

Šiame vadove pateikiama informacija apie 
spausdintuvo valdymo komandas, siekiant 
tiesiogiai valdyti jūsų spausdintuvą. 

 

 
 

LBF857001 
Išpakuokite savo spausdintuvą 

 
Prieš naudodami spausdintuvą, patikrinkite, ar pakuotėje yra šios dalys: 

 
 
 
 

RJ-2030/2050/2140/2150 
 

Greitosios parengties vadovas 
Lietuvių kalba 

 
 
 
 
 

Spausdintuvas                             Įkraunama 
ličio jonų baterija 

 
 
 
 
 

Diržo segtukas 

 
Dėkojame, kad įsigijote Brother RJ-2030/2050/2140/2150 mobilųjį 
spausdintuvą. Perskaitykite produkto Greitosios parengties vadovą ir 
Produkto saugos vadovą prieš pradėdami naudotis savo spausdintuvą. 
Išsamias naudojimo instrukcijas rasite Naudotojo vadove (Brother sprendimų 
centras adresu: support.brother.com). Rekomenduojame šiuos dokumentus 
laikyti patogioje vietoje, kad bet kada galėtumėte į juos žvilgtelėti. 
Atsisiųskite naujausias tvarkykles ir programas, skirtas jūsų prietaisui, 
perskaitykite D.Ū.K., ir trikčių šalinimo patarimus bei mokykitės ypatingų 
spausdinimo sprendimų Brother sprendimų centre. 

 
RD ritinėliai               yra originalūs Brother popieriaus ritinėliai, kurie buvo 
išbandyti ir yra sertifikuoti naudoti su šiuo produktu. 

 
 
 
 

Greitosios parengties 
vadovas 

 
 
 
Bendras aprašymas 

 
 
 
 
Produkto saugos 

vadovas 

 
 
 
 
Phillips varžtai 

(2 vnt.) 

 
2                     3 

1                                      4 
 

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti spausdintuvo tvarkykles ir programinę 
įrangą, apsilankykite mūsų interneto svetainėje. 

 
Įdiekite Brother 

 
Daugiau informacijos žr., Tvarkyklių ir programinės įrangos įdiegimas. 

 
Galimi vadovai 
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1    LCD ekranas 
2    Popieriaus išvesties anga 
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(tiekimo) mygtukas/GERAI 
mygtukas 

Naujausius naudotojo vadovus galite atsisiųsti iš Brother sprendimų centro 
adresu: support.brother.com 

3    Popieriaus ritin. skyr. dangtelis 
4    Popieriaus ritin. dangtelio 

atidarymo svirtis 
5    Sąsajos dangtelis 
6    Baterijos dangtelis 
7    Baterijos fiksatorius 
8    Srovės jungtis 
9    Mini-USB jungtis 
10  Baterijos skyrius 

(norint tiekti popierių ar 
atspausdinti spausdintuvo 
nustatymus) 

12 
Meniu mygtukas/▼ mygtukas 

13 
(Įjungimas) mygtukas/Atgal 

(norint įjungti ar išjungti 
spausdintuvą) 

14  LED indikatorius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1      Atspausdintas vadovas, dėžėje 
2      Vadovas PDF formatu, kurį rasite Brother sprendimų centro interneto  

svetainėje 



 

Įdėkite / išimkite bateriją 
 
Įdėkite bateriją (PA-BT-003) 

 

1. Pastumkite baterijos dangtelio fiksatorių į atrakintą poziciją ir 
atidarykite baterijos dangtelį. 

 

 
 

2. Įdėkite bateriją į jai skirtą skyrių, kol baterija užsifiksuos. Įsitikinkite, 
kad baterija įdėta iki galo ir yra tokioje padėtyje, kaip pavaizduota 
žemiau. NENAUDOKITE per daug jėgos, norėdami įdėti bateriją. 
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1    Baterijos fiksatorius 

Įkraukite bateriją 
 
1. Įsitikinkite, kad įkraunama ličio jonų baterija yra įdėta į jūsų 

spausdintuvą. 

2. Naudokite suderinamą Brother kintamosios srovės adapterį ir 
kintamosios srovės maitinimo laidą, norėdami prijungti savo 
spausdintuvą prie srovės maitinimo lizdo (žr., Įkraukite bateriją, 
naudodami kintamosios srovės adapterį (PA-AD-600) (papildomai) 
arba naudokite Brother suderinamą automobilinį adapterį, norėdami 
prijungti spausdintuvą prie srovės maitinimo lizdo (žr., Įkraukite 
bateriją, naudodami automobilinį adapterį (papildomai)). 

3. Kai baterija įkraunama, LED indikatorius būna oranžinis. 
Kai įkraunama ličio jonų baterija būna pilnai įkrauta, LED indikatorius 
išsijungia (kai prietaisas išjungtas) arba šviečia žalia spalva (kai 
prietaisas įjungtas). Atjunkite kintamosios srovės adapterį ar 
automobilinį adapterį nuo baterijos srovės jungties. 
Daugiau informacijos žr. Naudotojo vadovas. 

 
 Baterijos įkovimas naudojant kintamosios srovės adapterį (PA-AD-
600) (papildomai) 
 

1. Įsitikinkite, kad į prietaisą yra įdėta įkraunama ličio jonų baterija. 

2. Atidarykite sąsajos dangtelį ir prijunkite kintamosios srovės adapterį prie                                   
savo spausdintuvo. 

3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės 

adapterio. 

4. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie šalia esančio 

kintamosios srovės maitinimo lizdo (100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz). 
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3. Uždarykite baterijos dangtelį ir pastumkite dangtelio fiksatorių į 

užrakintą poziciją. 
 

 
 
 
Išimkite bateriją 

 

1. Pastumkite baterijos dangtelio fiksatorių į atrakintą poziciją ir 
atidarykite baterijos dangtelį. 

 

 
 

2. Stumdami fiksatorių, išimkite bateriją. 

 
 

3. Uždarykite baterijos dangtelį ir pastumkite dangtelio fiksatorių į 
užrakintą poziciją. 

2 

 
1    Kintamosios srovės adapteris 
2    Kintamosios srovės maitinimo laidas 

 
 Baterijos įkrovimas naudojant automobilinį adapterį 
(papildomai) 
Prijunkite spausdintuvą prie automobilio 12 V nuolatinės srovės maitinimo 
lizdo (cigarečių degiklis ar pan.), norėdami įkrauti bateriją. 
 

1. Įsitikinkite, kad į prietaisą yra įdėta įkraunama ličio jonų baterija. 

2. Prijunkite automobilinį adapterį prie automobilio 12 V nuolatinės 
srovės maitinimo lizdo. 

3. Atidarykite sąsajos dangtelį ir prijunkite spausdintuvą prie 

automobilinio adapterio. 
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1    Automobilinis adapteris 
 
 Baterijos įkrovimas naudojant baterijos įkroviklį 
(papildomai) 
Taip pat gali būti naudojamas pasirenkamas baterijos įkroviklis, norint 
įkrauti bateriją, kai ji yra išimta iš spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. 
naudotojo vadove, kurį rasite prie baterijos įkroviklio. 

 
 
 


