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Iekārtas instalācija

1

Izpakojiet iekārtu un pārbaudiet sastāvdaļas

Iepakojumā esošās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no jūsu valsts.
A

B

Tonera kasete

Strāvas vads

Fotocilindra bloks

(tikai noteiktiem
modeļiem)

Telefona līnijas vads

Instalācijas disks

(tikai MFC modeļiem)

Instrukcijas
latviešu valodā

PIEZĪME
Instrukcijā esošie attēli ir balstīti uz modeli MFC-L2740DW.
Saglabājiet iepakojumu gadījumam, ja jums iekārta ir jāpārved.
Iegādājieties atbilstošu interfeisa vadu.
USB vads
Iesakām izmantot USB 2.0 vadu (A/B tipu), kas nav garāks par 2 m.
Tīkla vads
Priekš 10BASE-T vai 100BASE-TX Fast Ethernet Network izmantojiet taisnvirziena Category 5
(vai lielāku) vītā pāra kabeli.

2

Noņemiet iepakojuma materiālus un uzinstalējiet
tonera kaseti

A

Noņemiet oranžo daļu.
B

B

4

Noņemiet oranžo daļu.

A

B

A

3

Ielieciet papīru
Pielāgojiet papīra
sānu atbalsta
malas.

4

Pievienojiet strāvas padeves vadu un ieslēdziet iekārtu

Aizmugure

5

Priekšpuse

Valodas izvēle (tikai pie sākotnējas iestatīšanas)

Pēc iekārtas ieslēgšanas jums, iespējams, lūgs izvēlēties valsti vai valodu. Sekojiet norādēm
ekrānā.

6
1
2
3

Izvēlieties valodu (ja nepieciešams)
(tikai noteiktiem modeļiem)

Skārienjūtīgajā ekrānā spiediet
(Settings) > All
Settings > Initial Setup > Local Language.
Nospiediet valodu.
Spiediet

.
5

7

Pievienojiet iekārtu datoram / mobilajai ierīcei

A

Izmantojot CD disku (Windows®)

Ieliecietiet disku datorā.
PIEZĪME
• Ja Brother ekrāns neparādās automātiski,
ejiet uz Computer (My Computer).
(Windows® 8: spiediet
(File Explorer)
ikonu, tad ejiet uz Computer).
Dubultklikšķis uz CD-ROM ikonas, tad
dubultklikšķis uz start.exe.
Sekojiet norādēm ekrānā līdz parādās Connection Type ekrāns.

USB savienojumam.
Vadu tīkla savienojumam
Vispirms pievienojiet tīkla vadu.
Bezvadu tīkla savienojumam
Bezvadu tīkla iestatīšanas laikā
iesakām īslaicīgi izmantot USB
vadu.

USB un vadu tīkla pieslēgumam sekojiet norādēm ekrānā.
PIEZĪME
Ja savienojums nav izdevies, atkārtojiet šo soli.

6

Pabeigts

Bezvadu tīkla savienojums
[Ieteicams]
Izvēlieties šo iespēju, ja jums ir USB vads ko
īslaicīgi pievienot, kamēr iestatāt bezvadu
tīklu.
Šo opciju izvēlieties, ja jums nav USB vada.

Lai pabeigtu instalāciju, sekojiet norādēm ekrānā.

Pabeigts

PIEZĪME
Ja savienojums nav izdevies, atkārtojiet šo soli.

B

Neizmantojot CD disku (Windows® vai Macintosh)

No Brother Solutions Center lejuplādējiet pilno draivera un programmatūras paketi.
(Windows® ) solutions.brother.com/windows
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
Kad esat ielādējis draivera un programmatūras paketi, sekojiet norādēm ekrānā līdz parādās
Connection Type ekrāns. Tālāk skat. A Izmantojot CD disku (Windows).

C

Bezvadu iestatīšana mobilajām ierīcēm

No iekārtas vadības paneļa savienojiet iekārtu un bezvadu LAN pieejas punktu/rūteri.

Uz iekārtas vadības paneļa spiediet
Setup Wizard > Yes.
Izvēlieties noteiktu SSID, tad ievadiet
Network Key.
Bezvadu iestatīšana ir pabeigta.

>

PIEZĪME
Pirms jūs varat izmantot iekārtu ar savu mobilo
aparātu,lejuplādējiet "Brother iPrint&Scan."

Drukāšana un skanēšana izmantojot mobilo ierīci
Lai sāktu izmantot iekārtu kopā ar mobilajiem aparātiem, lejuplādējiet "Brother
iPrint&Scan".
solutions.brother.com/ips
7
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Pamatinformācija

Vadības panelis

1. Skārienjūtīgs LCD (šķidro kristālu
ekrāns)
Ļauj piekļūt izvēlnēm un iespējām spiežot
taustiņus, kas atrodas uz ekrāna.
2. Panelis:
Atpakaļ
Spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes
līmenī.
Home
Spiediet, lai atgrieztos pie sākuma ekrāna.
Cancel
Spiediet, lai atceltu darbību.
Taustiņu panelis (ciparu taustiņi)
Spiediet ciparus, lai ievadītu telefona vai
faksa numurus, kā arī kopiju skaitu.
3.

Ieslēgts/izslēgts
• Spiediet

4.

(WiFi)
Wi-Fi deg, ja Brother iekārta ir savienota ar
bezvadu piekļuves punktu.
Wi-Fi mirgo, ja bezvadu savienojums ir slikts
vai arī jūsu iekārta tobrīd mēģina savienoties
ar bezvadu piekļuves punktu.

Skārienjūtīgais LCD
Vajadzīgā režīma taustiņu izvēlieties spiežot 
vai .
No Home ekrāna jūs varat piekļūt Wi-Fi
iestatījumiem, Īsceļiem, Tonera līmenim un
Iestatījumu ekrānam.
Šis ekrāns uzrāda iekārtas statusu tai esot
miera stāvoklī. Šo sauc arī par Ready Mode
ekrānu.
1

, lai ieslēgtu iekārtu.

• Lai iekārtu izslēgtu, nospiediet un turiet
. Uz LCD ekrāna parādīsies
nospiestu
Shutting Down un saglabāsies uz
dažām sekundēm līdz iekārta izslēgsies.
Ja jums ir pievienots ārējais telefons vai
TAD (autoatbildētājs), tas vienmēr ir pieejams.

3
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Fax

Scan

Settings

Shortcuts
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2

5

4

1

Datums un laiks
Parāda iekārtā iestatīto datumu un laiku.

2

Režīmi
•

•

•

4

Settings (iestatījumi)
Ļauj piekļūt Settings izvēlnei. Ja ir aktivizēta Secure Function Lock vai Setting Lock,
LCD ekrānā parādīsies
ikona. Lai
varētu izmantot Settings, jums ir 'jāatslēdz'
iekārta.

Fax (fakss)
Ļauj piekļūt faksa režīmam.
Copy (kopēšana)

5

Toneris

Ļauj piekļūt kopēšanas režīmam.

Parāda atlikušo tonera daudzumu. Spiediet,
lai piekļūtu Toner izvēlnei. Ja tonera kasete
ir gandrīz tukša vai ir kāda cita problēma, uz
tonera ikonas parādīsies
.

Scan (skanēšana)
  Ļauj piekļūt skanēšanas režīmam.

•

•

6

Web (internets)

Spiediet, lai izveidotu īsceļus biežāk
lietotajām darbībām, piemēram, faksa
sūtīšanai, kopēšanai, skanēšanai un Web
savienojumam.

Spiediet, lai savienotu Brother iekārtu ar  
interrnetu. Sīkāk skat. Web Connect Guide
Brother Solutions Center http://support.
brother.com mājas lapā zem Manuals.

PIEZĪME

Apps

•

Spiediet, lai savienotu Brother iekārtu ar
Brother Apps servisu. Sīkāk skat. Web
Connect Guide Brother Solutions Center
http://support.brother.com mājas lapā zem
Manuals.
•

Shortcuts (īsceļi)

Secure Print (aizsargāta drukāšana)

•
•

Ir pieejami trīs īsceļu ekrāni. Katrā no
tiem jūs varat iestatīt līdz 4 īsceļiem.
Lai apskatītu nākamo īsceļa ekrānu,
spiediet  vai .

Saglabātie faksi
Stored Fax(es):01

Print

  Ļauj piekļūt Secure Print iespējām.
•

2in1 (ID) Copy (divas lapas vienā)
  Ļauj piekļūt 2in1 (ID) Copy iespējām.

3

Bezvadu statuss
Ja jūs izmantojat bezvadu pieslēgumu,
četru līmeņu indikators Home režīma ekrānā
uzrāda patreizējo bezvadu signāla stiprumu.

Fax
Print

Copy

Settings

Shortcuts

Saņemto atmiņā saglabāto faksu skaits parādās
ekrāna augšā. Spiediet Print , lai izdrukātu
faksus.
Brīdinājuma ikona
Cover is Open.

• Ja ekrāna augšā redzat

, to nospiežot

jūs varat vienkārši konfigurēt bezvadu
iestatījumus.

Scan

Fax

Shortcuts

Copy

Detail

Scan

Settings
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Brīdinājuma ikona

parādās, ja ir kāda kļūda

vai uzturēšanas paziņojums; spiediet Detail
lai apskatītu to, tad spiediet
Ready režīmā.

, lai atgrieztos

2

Izvēlieties Brother MFC-XXXX series (kur
XXXX ir jūsu modeļa nosaukums).

3

Izvēlieties jums nepieciešamo darbību.

Kā darboties ar
skārienjūtīgo LCD
Lai darbotos ar ekrānu, spiediet uz tā ar pirkstu.
Lai apskatītu visas iespējas, spiediet   vai 
.
SVARĪGI
Nespiediet skārienjūtīgo LCD ar asu priekšmetu, piemēram, ar pildspalvu vai irbuli. Tas
var sabojāt iekārtu.

PIEZĪME
Neaiztieciet ekrānu tūlīt pēc iekārtas
pieslēgšanas strāvai vai ieslēgšanas. Tas var  
izraisīt kļūdu.

Datums un laiks
Tikai MFC-L2720DW un MFC-L2740DW

1 Spiediet

(Settings) > All Set-

tings > Initial Setup > Date&Time
> Date.

Brother Utilities

2 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet pēdējos

Brother Utilities piedāvā ērtu piekļuvi visām
Brother programmatūrām, kas ir uzinstalētas
jūsu iekārtā.

3 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet divus

1

Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
• (Windows® XP, Windows Vista®, Windows®
7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 un Windows Server® 2008 R2)
Spiediet
Start > All Programms >
Brother > Brother Utilities.
• (Windows® 8 un Windows Server® 2012)
Iekārtas vai datora ekrānā Spiediet
(Brother Utilities).
• (Windows® 8.1 un Windows Server® 2012
R2)
Datora ekrānā kreisajā apakšējā stūrī

10

Sākotnējie iestatījumi

spiediet Start un

. Kad parādās Apps

ekrāns, spiediet

(Brother Utilities).

divus gada ciparus, tad spiediet OK.
mēneša ciparus, tad spiediet OK.

4 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet divus ciparus dienai, tad spiediet OK.

5 Spiediet Time.
6 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet pulksteni
(24 stundu formātā), tad spiediet OK.

7 Spiediet

.

Zvana skaļums
Tikai MFC-L2720DW un MFC-L2740DW

1 Spiediet

(Settings) > All Set-

tings > General Setup > Volume >
Ring.

2 Spiediet  vai , lai atrastu Low, Med,
High vai Off, tad spiediet vajadzīgo.

3 Spiediet

.

2

Papīra ielikšana

Papīra ievietošana
• Ja Check Size iestatījums ir aktivizēts (On un
jūs izvelkat no iekārtas papīra lādi, ekrānā
parādīsies jautājums vai vēlaties mainīt
papīra izmēru.
• Ja liekat papīra lādē citu papīra izmēru, jums
iekārtas izvēlnē ir jāizmaina papīra izmēra
iestatījums.

PIEZĪME
Vienlaicīgi vienā papīra lādē lieciet viena
izmēra papīru.

5 Pārliecinieties, ka papīrs atrodas zem
() atzīmes. Ja papīrs atradīsies
augstāk, tas var iesprūst.

1 Pilnībā izvelciet papīra lādi no iekārtas.

6 Lēnām iestumiet papīra lādi iekārtā.
2 Nospiediet zaļās atbrīvošanas sviras un
pielāgojiet sānu atbalsta maliņas jūsu
izvēlētā papīra izmēram.

3 Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, labi
izvētiet papīru.

7 Atveriet atbalsta atloku, lai izvairītos no
izdruku izslīdēšanas no iekārtas.

8 Nosūtiet drukas darbu uz iekārtu.
PIEZĪME
Pirms drukas darba nosūtīšanas datorā Print
dialoglogā izmainiet drukas iestatījumus.

Check Size iestatīšana
4 Ielieciet papīru lādē ar apdrukājamo pusi uz
leju.

Šis iestatījums katru reizi, kad jūs izņemat
papīra lādi no iekārtas, liek ekrānā parādīties
jautājumam par to vai esat izmainījis papīra
izmēru. Noklusētais iestatījums ir On.
11

1 Spiediet

(Settings) > All Set-

tings > General Setup > Tray Setting > Check Size.

2 Spiediet On vai Off.
3 Spiediet

.

Papīra izmēra
izmainīšana
Izmainot papīra izmēru lādē, jums tas ir
jāizmaina arī ekrānā iekārtas iestatījumos.

1 Spiediet

(Settings) > All Set-

tings > General Setup > Tray Setting > Paper Size.

2 Spiediet  vai , lai atrastu A4, Letter,
A5, A5 (Long Edge), A6, Executive,
Legal vai Folio, tad spiediet vajadzīgo.

3 Spiediet

.

Papīra tipa
izmainīšana
Lai iegūtu maksimāli labu drukas kvalitāti, iestatiet iekārtā jūsu izmantotā papīra tipu.

1 Spiediet

(Settings) > All Set-

tings > General Setup > Tray Setting > Paper Type.

2 Spiediet  vai , lai atrastu Thin, Plain
Paper, Thick, Thicker vai Recycled
Paper, tad spiediet vajadzīgo.

3 Spiediet

.

Ieteicamais papīrs un
citi materiāli

Pirms lielāka papīra apjoma iegādes vienmēr to
pārbaudiet uz iekārtas.
12

• Neizmantojiet tintes papīru, tas var izraisīt
papīra iesprūšanu vai pat sabojāt iekārtu.
• Ja izmantojat biezu papīru, papīru ar raupju
virsmu vai papīru, kas ir krunkains vai
saburzīts, izdruku iznākums var būt sliktāks
par gaidīto.

SVARĪGI
Neizmantojiet sekojoša tipa papīru:
• izteikti reljefains
• ļoti gluds vai spīdīgs
• krunkains vai saliecies
• pārklāts vai ķīmiski apstrādāts
• bojāts, salocīts vai viļņains
• pārsniedz ieteicamo svaru
• ir sasprausts ar saspraudēm vai skavām
• veidlapas ar zemas temperatūras tintes vai
termogrāfijas apdruku
• daudzslāņains vai paškopējošs
• radīts tintes apdrukai
Augstāk minētie papīra veidi var sabojāt iekārtu.
Šāda veida bojājumus garantija nesedz.

3

Drukāšana

Drukāšana no datora
(Windows®)
Dokumenta drukāšana
(Windows®)
1 Lietojumprogrammā spiediet drukāšanas
komandu.

5 Izvēlieties iespēju no 2-sided Type
izvēlnes.

6 Spiediet OK.
7 Vēlreiz spiediet OK, tad pabeidziet
drukāšanu.

Vairāku lapu uzdrukāšana uz
vienas lapas (N in 1)(Windows®)

2 Izvēlieties Brother MFC-XXXX series (kur
XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums).

3 Spiediet OK.
4 Pabeidziet drukāšanu.

Abpusēja drukāšana
(Windows®)
1 Lietojumprogrammā spiediet drukāšanas
komandu.

2 Izvēlieties Brother MFC-XXXX series (kur
XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums), tad
spiediet drukāšanas iespējas ('properties'
vai 'preferences'). Parādīsies drukas draivera logs.

3 Spiediet Multiple Page un sarakstā

izvēlieties 2 in 1, 4 in 1, 9 in 1, 16 in 1 vai
25 in 1 iespēju.

Ja izmantojat automātisko abpusējās drukas
iespēju, izvēlieties A4 izmēra papīru.

4 Spiediet OK.

1 Lietojumprogrammā spiediet drukāšanas

5 Pabeidziet drukāšanu.

komandu.

2 Izvēlieties Brother MFC-XXXX series (kur

Aplokšņu, bieza papīra un
uzlīmju papīra apdrukāšana

3 Spiediet sarakstā 2-sided / Booklet un

Kad aizmugures vāks ir nolaists, iekārtai ir
taisnais drukas ceļš no manuālās papīra
padeves uz iekārtas aizmuguri. Izmantojiet šo
drukāšanas veidu lai drukātu uz bieza vai
glancēta papīra, uzlīmju papīra vai aploksnēm.

XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums), tad
spiediet drukāšanas iespējas ('properties'
vai 'preferences'). Parādīsies drukas draivera logs.

izvēlieties 2-sided iespēju.

4 Spiediet 2-sided Settings taustiņu.
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• Papīru vai aploksni lieciet manuālajā padevē
ar apdrukājamo pusi uz augšu.
• Manuālajā papīra padevē vienlaicīgi nelieciet
vairāk par vienu papīra lapu vai aploksni. Tas
var izraisīt papīra iesprūšanu.

5 Ar abām rokām lieciet lapu vai aploksni

padevē līdz lapas mala atduras pret papīra
padeves rullīšiem. Turpiniet stumt lapu vēl
apmēram divas sekundes vai līdz brīdim,
kad iekārta lapu ievelk.

1 Atveriet aizmugures vāku.

6 Lietojumprogrammā izvēlieties drukāšanas
2 (tikai drukājot aploksnes)

Nolaidiet abas sānos esošās zaļās sviras
kā parādīts attēlā.

komandu.

7 Izvēlieties Brother MFC-XXXX series (kur
XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums), tad
spiediet drukāšanas iespējas ('properties'
vai 'preferences'). Parādīsies drukas draivera logs.

3 Iekārtas priekšpusē atveriet manuālās
padeves atveres vāku.

8 Spiediet Paper Size un sarakstā izvēlieties
vajadzīgo papīra izmēru.

9 Spiediet Media Type un sarakstā izvēlieties
jūsu izmantoto papīra tipu.

10 Spiediet First Page un Other Pages un
4 Ar abām rokām pastumiet papīra atbalsta
maliņas līdz jūsu izmantotā papīra izmēram.

sarakstā izvēlieties Manual.

11 Spiediet Portrait vai Landscape, lai
iestatītu izdrukas virzienu.

12 Ja nepieciešams, izmainiet citus drukas
iestatījumus.

13 Spiediet OK.
14 Spiediet Print.

14

15 (tikai drukājot aploksnes)
Kad esat beidzis drukāšanu, paceliet abas
pelēkās sviras atpakaļ sākumstāvoklī.

3 Ar abām rokām pastumiet papīra atbalsta
maliņas līdz jūsu izmantotā papīra izmēram.

4 Ar abām rokām lieciet lapu padevē līdz

Drukāšana uz parasta, plāna vai
pārstrādāta papīra
• Papīru vai aploksni lieciet manuālajā padevē
ar apdrukājamo pusi uz augšu.
• Manuālajā papīra padevē vienlaicīgi nelieciet
vairāk par vienu papīra lapu vai aploksni. Tas
var izraisīt papīra iesprūšanu.

1 Atveriet atbalsta atloku, lai izvairītos no

izdruku izslīdēšanas no iekārtas vai arī
izņemiet katru lapu tiklīdz tā tiek izdrukāta.

lapas mala atduras pret papīra padeves
rullīšiem. Turpiniet stumt lapu vēl apmēram
divas sekundes vai līdz brīdim, kad iekārta
lapu ievelk.

5 Lietojumprogrammā izvēlieites drukāšanas
komandu.

6 Izvēlieties Brother MFC-XXXX series (kur
XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums), tad
spiediet drukāšanas iespējas ('properties'
vai 'preferences'). Parādīsies drukas draivera logs.

2 Atveriet manuālās padeves atveres vāku.
7 Spiediet Paper Size un sarakstā izvēlieties
vajadzīgo papīra izmēru.

8 Spiediet Media Type un sarakstā izvēlieties
jūsu izmantoto papīra tipu.

15

9 Spiediet First Page un Other Pages un
sarakstā izvēlieties Manual.

10 Spiediet Portrait vai Landscape, lai
iestatītu izdrukas virzienu.

11 Ja nepieciešams, izmainiet citus drukas
iestatījumus.

12 Spiediet OK.
13 Spiediet Print.
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4

Kopēšana

Dokumenta kopēšana
1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra
un tipa papīru.

2 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

• Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz
augšu.

• Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar
tekstu uz leju.

5 Spiediet Start.

Ja esat ielicis dokumentu ADF, iekārta sāks
to skanēt un drukāt.
Ja dokuments atrodas uz skanera stikla un
iekārta jautā vai vēlaties skanēt nākamo
lapu, sekojiet norādēm tabulā.

Iespēja
Apraksts
Yes vai Scan Lai noskanētu nākamo lapu,
spiediet Yes vai Scan, tad
lieciet uz stikla nākamo lapu.
Spiediet OK, lai sāktu
skanēšanu.
No vai Com- Kad esat noskanējis pēdējo
plete
lapu, spiediet No vai Complete.
Iekārta izdrukās dokumentu.

Kopēšanas iestatījumi
Vairāku lapu kopēšana uz abām
pusēm

3 Spiediet

Pirms jūs varat sākt abpusēju kopēšanu, jums
ir jāizvēlas abpusējas kopijas izvietojums no
sekojošām iespējām:
(Copy).

LCD ekrānā parādīsies:

Portrait
1-sided > 2-sided Long Edge Flip
1
1

2

2

1-sided > 2-sided Short Edge Flip
1

kopiju skaitu. Spiediet OK.

2

Landscape
1-sided > 2-sided Long Edge Flip
1

1
2

2

veiciet sekojošo:
• Ekrānā spiediet - vai +.
• Izmantojiet taustiņu paneli.
• Lai ekrānā parādītos ciparu klaviatūra,
spiediet
, tad ievadiet vajadzīgo

2

1

4 Lai ievadītu nepieciešamo kopiju skaitu,
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1-sided > 2-sided Short Edge Flip

1

1
2

10 Kad iekārta noskanē lapu, spiediet Scan
vai Complete.

2

Iespēja
Scan

Apraksts
Lai noskanētu nākamo lapu,
spiediet Scan, tad lieciet uz
stikla nākamo lapu un spiediet OK.
Kad esat noskanējis pēdējo
lapu, spiediet Complete.

1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra
un tipa papīru.

2 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

• Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz
augšu.

Complete

Neaiztieciet izdrukāto lapu līdz tā tiek izstumta otru reizi. Iekārta apdrukās pirmo pusi un
izstums papīru, tad ievilks papīru atpakaļ un
apdrukās otru pusi.

• Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar
tekstu uz leju.

Abpusēja dokumenta kopēšana
izmantojot ADF
MFC-L2740DW
Pirms jūs varat sākt abpusēju kopēšanu, jums
ir jāizvēlas abpusējas kopijas izvietojums no
sekojošām iespējām:

Portrait
2-sided > 2-sided
1

3 Spiediet

(Copy).

4 Ievadiet kopiju skaitu.
5 Spiediet Options.
6 Spiediet  vai , lai atrastu 2-sided

2

-2sided Long Edge Flip vai 1-sided
- > - 2-sided Short Edge Flip, tad
spiediet vajadzīgo.

8 Spiediet OK.
9 Spiediet Start, lai skanētu lapu. Ja jūs
skanējat, izmantojot ADF, iekārta sāks
skanēt un drukāt lapas.

Ja jūs kopējat izmantojot skanera stiklu,
ejiet uz nākamo soli.
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2

Landscape
2-sided > 2-sided

1

copy, tad nospiediet to.

7 Spiediet  vai , lai atrastu 1-sided - >

1

1
2

2

1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra
un tipa papīru.

2 Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz augšu.
3 Spiediet

(Copy).

4 Ievadiet kopiju skaitu.
5 Spiediet Options.
6 Spiediet  vai , lai atrastu 2-sided
copy, tad nospiediet to.

7 Spiediet  vai , lai atrastu 2-sided - >
-2-sided, tad nospiediet to.

Iespēja
Scan

Apraksts
Lai noskanētu nākamo lapu,
spiediet Scan, tad lieciet uz
stikla nākamo lapu un spiediet OK.
Kad esat noskanējis pēdējo
lapu, spiediet Complete.

8 Spiediet OK.
9 Spiediet Start, lai skanētu lapu. Iekārta
sāks skanēt un drukāt lapas.

Abpusēja dokumenta kopēšana
izmantojot skanera stiklu
Pirms jūs varat sākt abpusēju kopēšanu, jums
ir jāizvēlas abpusējas kopijas izvietojums no
sekojošām iespējām:

Portrait

Complete

Identifikācijas kartes abu pušu
kopēšana uz vienas lapas
Lai nokopētu identifikācijas kartes abas puses
uz vienas lapas saglabājot tās oriģinālo izmēru,
izmantojiet 2in1 (ID) Copy iespēju.

2-sided > 2-sided
1

1
2

2

Landscape

1 Novietojiet identifikācijas karti skenera stikla

2-sided > 2-sided

1

kreisajā augšējā stūrī ar tekstu uz leju.

1
2

1

2

1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra
un tipa papīru.

2 Lieciet dokumentu uz skanera stikla ar tekstu uz leju.

3 Spiediet

(Copy).

4 Ievadiet kopiju skaitu.
5 Spiediet Options.
6 Spiediet  vai , lai atrastu 2-sided
copy, tad nospiediet to.

7 Spiediet  vai , lai atrastu 1-sided - >

-2-sided Long Edge Flip vai 1-sided
- > - 2-sided Short Edge Flip, tad
nospiediet vajadzīgo.

8 Spiediet OK.
9 Spiediet Start, lai skanētu lapu.
10 Kad iekārta noskanē lapu, spiediet Scan

1    4.0mm vai vairāk (no abām malām)

2 Spiediet  vai , lai atrastu 2in1 (ID)
Copy, tad nospiediet to.

3 Ievadiet kopiju skaitu.
4 Spiediet Start.

Iekārta noskanēs vienu identifikācijas
kartes pusi.

5 Kad iekārta ir noskanējusi vienu pusi,
spiediet Yes.

6 Apgrieziet identifikācijas karti un spiediet
OK, lai noskanētu otru pusi.

vai Complete.
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Kopēšanas iespējas
Lai izmainītu kopēšanas iespējas, spiediet Options.
Izvēlne
Quality

Enlarge/Reduce

Density
Contrast
Stack/Sort

Iespējas
Auto
Text
Photo
Receipt
100%
Enlarge

Izvēlieties palielinājuma proporciju
nākamajai kopijai.
Reduce
Izvēlieties samazinājuma proporciju
nākamajai kopijai.
Auto
Automātiski pielāgo kopijas izmēru
jūsu iestatītā papīra izmēram.
Custom (25 - 400%)
Ievadiet palielinājuma vai
samazinājuma lielumu.
Palielina vai samazina teksta intensitāti padarot to tumšāku vai gaišāku.
Palielina vai samazina attēla kontrastu padarot to skaidrāku vai
izplūdušāku.
Stack
Sort
B
A

Page Layout

B

B

A

A

B
A

BA

B

A

B

Off (1in1)
2in1 (P)
2in1 (L)
4in1 (P)
4in1 (L)
2-sided Copy
Ļauj vai neļauj abpusēju kopēšanu un dod iespēju izvēlēties kopēšanas
virzienu.
Pieejamās iespējas ir atkarīgas no jūsu iekārtas modeļa.
2-sided Copy Page Izvēlieties kopēšanas virzienu.
Layout
(pieejams tikai noteiktiem iestatījumiem)
Save as Shortcut Pievienojiet patreizējos iestatījumus kā īsceļu.
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5

Skanēšana

Skanēšana no datora
(Windows®)
Ir vairāki veidi kā jūs varat skanēt attēlus vai
dokumentus no Brother iekārtas uz jūsu datoru.
Izmantojiet Brother piedāvāto programmatūru
vai arī kādu citu jums pieņemamu skanēšanas
programmatūru.

Saglabājiet ieskanētos dokumentus un attēlus kā PDF failus
izmantojot ControlCenter4 Advanced Mode (Windows®)

4 Spiediet Scan cilni.

5 Spiediet File taustiņu.

Parādīsies skanēšanas iestatījumu logs.

Skanējiet dokumentus un saglabājiet tos datorā
kā PDF failus.

5 Ja nepieciešams, izmainiet skanēšanas
1 Ielieciet dokumentu.
2 Spiediet

(Start) > All Programs >
Brother > Brother Utilities, tad no saraksta izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu (ja
tas jau nav izdarīts). Kreisajā navigācijas
joslā spiediet SCAN, tad spiediet ControlCenter4. Atvērsies ControlCenter4.

iestatījumus, tad spiediet Scan.
Iekārta noskanēs dokumentu un saglabās
failu jūsu izvēlētajā mapē. Mape atvērsies
automātiski.

Skanēšana no Brother
iekārtas
Skanējiet izmantojot Brother
iekārtas skanēšanas taustiņu
1 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

• Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz
augšu.

3 Atverot ControlCenter4 lietotni pirmo reizi,
izvēlieties demonstrācijas režīmu.
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• Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar
tekstu uz leju.

2 Spiediet

(Scan).

3 Spiediet  vai , lai izceltu Scan režīma
ikonu.

Iespēja

Apraksts
Spiediet šo taustiņu, lai skanētu
dokumentu un saglabātu to datora
mapē.

4 Spiediet

(to File).

5 Ja iekārta ir pievienota tīklam, spiediet 
vai , lai atrastu datoru uz kuru vēlaties
sūtīt dokumentu, tad nospiediet to.

6 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

• Lai izmainītu iestatījumus, spiediet Options, tad ejiet uz nākamo soli.
• Lai izmantotu noklusētos iestatījumus,
spiediet Start. Iekārta skanēs dokumentu.

7 Izvēlieties skanēšanas iestatījumus, kurus
vēlaties mainīt:
•
•
•
•
•
•
•

2-sided Scan
Scan Settings
Scan Type
Resolution
File Type
Scan Size
Remove Background Colour (pieejams tikai Colour un Grey iespējām)

8 Veiciet nepieciešamās izmaiņas, tad spiediet OK.

9 Spiediet Start.

Iekārta sāks skanēt dokumentu.
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PIEZĪME
Izmantojiet Scan taustiņu uz iekārtas, lai
īslaicīgi izmainītu skanēšanas iestatījumus.
Lai veiktu pastāvīgas izmaiņas, izmantojiet
Brother ControlCenter programmatūru.

6

Fakss

(MFC-L2720DW /L2740DW

Pirms faksa sūtīšanas
Iestatiet jūsu iekārtu katra nosūtītā faksa lapas
augšā drukāt jūsu Station ID un faksa sūtīšanas
datumu un laiku.

1 Spiediet

(Settings) > All Set-

tings > Initial Setup > Station ID
> Fax.

PIEZĪME
VoIP ir telefona sistēmas tips, kas izmanto
interneta savienojumu nevis tradicionālo
telefona līniju.

1 Spiediet

(Settings) > All Set-

tings > Initial Setup > Compatibility.

2 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet faksa nu-

2 Spiediet High, Normal vai Basic (for

3 Spiediet Tel.

Iespēja
High

muru (līdz 20 cipariem), tad spiediet OK.

4 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet telefona

VoIP).

Apraksts
Izvēlieties High, lai iestatītu
modema ātrumu uz 33600
bps.
Izvēlieties Normal, lai
iestatītu modema ātrumu uz
14400 bps.
Izvēlieties Basic (for
VoIP), lai samazinātu
modema ātrumu līdz 9600
bps un izslēgtu Error Correction Mode (kļūdu labošanas
režīmu)

numuru (līdz 20 cipariem), tad spiediet OK.

5 Spiediet Name.

Normal

6 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet jūsu no-

saukumu (līdz 20 burtiem), tad spiediet OK.

PIEZĪME
•

• Lai pārvietotos starp burtiem, cipariem un
īpašajām zīmēm, spiediet
. (Pieejamās
zīmes var atšķirties atkarībā no jūsu valsts).
• Ja ievadāt nepareizu zīmi, spiediet  vai ,
.
lai pavirzītu kursoru uz tā un spiediet
Spiediet pareizo zīmi.
• Lai ievadītu atstarpi, spiediet Space.

7 Spiediet

.

Iestatiet telefona līnijas saderību
traucējumiem un VoIP sistēmām
Problēmas, kas rodas faksus sūtot un saņemot,
pateicoties iespējamiem traucējumiem telefona
līnijā, var atrisināt pazeminot modema ātrumu
tā samazinot kļūdas faksa transmisijā. Ja jūs
izmantojat Voice over IP (VoIP) servisu, Brother
iesaka izmainīt saderību uz Basic (for VoIP).

Basic (for
VoIP)

3 Spiediet

.

Saņemšanas režīmi
Tikai fakss
Fax Only režīms automātiski uz visiem
telefona zvaniem atbildēs kā fakss.
Fax/Tel
Fax/Tel režīms palīdz automātiski tikt galā ar
ienākošajiem zvaniem. Iekārta atpazīst vai
ienākošais ir faksa vai balss zvans un rīkojas
kādā no sekojošajiem veidiem:
• Faksi tiek saņemti automātiski.
• Balss zvans sāks zvanīt, ziņojot, ka jāpaceļ
klausule. Signāls ir ātrs dubult zvans.
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Manuāli

Ārējais autoatbildētājs

Manual režīms izslēdz visas automātiskās
atbildēšanas funkcijas, ja vien jūs neizmantojat
BT Call Sign iespēju.

External TAD režīms palīdz ārējam auto
atbildētājam pārzināt ienākošos zvanus.
Iekārta rīkosies kādā no sekojošiem veidiem:

Lai saņemtu faksu Manual režīmā, paceliet
ārējā telefona klausuli. Kad dzirdat faksa
signālu (īsi pīkstieni), spiediet Fax Start, tad
izvēlieties Receive. Jūs varat arī izmantot Fax
Detect (faksa noteikšanas) iespēju, lai saņemtu
faksus paceļot klausuli, kas atrodas uz vienas
līnijas ar iekārtu.

• Faksi tiek saņemti automātiski.
• Balss zvanītāji var ierakstīt ziņojumu ārējā
TAD.

Saņemšanas režīma izvēle
Jūsu iekārtas noklusētais iestatījums automātiski saņems visus iesūtītos faksus. Diagramma
zemāk palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko saņemšanas režīmu.
Vai jūs vēlaties izmantot jūsu iekārtas telefona iespējas (ja
pieejamas), ārējo telefonu vai ārējo automātisko atbildētāju,
kas pievienots tai pašai līnijai kur faksa iekārta?

Fax Only
Nē

Jā
Vai ārējam telefona atbildētājam jūs izmantojat balss
ziņojuma funkciju?

External TAD
Jā

Nē
Vai jūs vēlaties, lai faksa un telefona zvani tiek atbildēti
automātiski?
Nē

1 Spiediet

Fax/Tel
Jā
Manual

(Settings) > All Settings > Fax > Setup Receive > Receive Mode.

2 Spiediet  vai , lai atrastu Fax, Fax/Tel, External TAD vai Manual, tad spiediet
vajadzīgo.

3 Spiediet
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.

F/T zvana ilgums
(tikai Fax/Tel režīmā)
Ja pienāks faksa zvans, iekārta pieņems faksu.
Ja pienāks balss zvans, iekārta zvanīs F/T
zvanu (ātrs dubult-zvans) tik reizes cik būsiet
iestatījis F/T Ring Time iestatījumā. Lai arī
zvanīs tikai iekārta, atbildēt jūs varat arī no
citiem uz tās pašas līnijas pieslēgtajiem telefoniem izmantojot tālvadības kodu.  
F/T Ring Time darbojas tikai tad, ja Fax/Tel
režīms ir iestatīts kā saņemšanas (Receive
Mode) režīms.

1 Spiediet

(Settings) > All Settings > Fax > Setup Receive > F/T
Ring Time.

2 Spiediet skaitu cik ilgi iekārta zvanīs, lai
brīdinātu jūs par balss zvanu.

3 Spiediet

.

Pat, ja zvanītājs zvanīšanas laikā ir nolicis
klausuli, iekārta turpinās zvanīt iestatīto laiku.

Zvana atlikšana
Zvana atlikšana (Ring Delay) iestata iezvanīšanos skaitu pirms iekārta atbild uz zvanu Fax
Only vai Fax/Tel režīmā.
Ja jums ir ārējais vai papildus telefoni uz vienas
līnijas ar iekārtu, izvēlieties maksimālo zvanu
skaitu.

1 Spiediet

(Settings) > All Settings > Fax > Setup Receive > Ring
Delay.

2 Spiediet skaitu cik reizes iekārta iezvanīsies
pirms atbildēs uz zvanu.

Ja izvēlēsieties 0, iekārta atbildēs nekavējoties
un vispār neiezvanīsies. (funkcija pieejama tikai
dažām valstīm.)

3 Spiediet

Numuru saglabāšana
Jūs varat saglabāt iekārtā numurus pa vienam
to ātrai ievadīšanai kā arī grupās.
PIEZĪME
Ja ir elektrības pārrāvums, atmiņā esošie  
Address Book numuri netiek pazaudēti.

Address Book numuru
saglabāšana
Jūs varat adrešu grāmatā saglabāt līdz pat 200
numuru ar vārdiem.

1 Spiediet

(Fax) > Address Book.

2 Veiciet sekojošās darbības:
•
•
•
•

Spiediet Edit.
Spiediet Add New Address.
Spiediet Name.
Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet vārdu
(līdz 15 zīmēm) un spiediet OK.
• Spiediet Address.
• Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet numuru
(līdz 20 cipariem) un spiediet OK.
• Ievadot faksa vai telefona numuru, iekļaujiet
tajā arī valsts kodu. Atkarībā no valsts, Caller
ID un vēsture var tikt attēlota kļūdaini, ja kopā
ar numuru nav reģistrēts valsts kods.
• Ja esat lejuplādējis Internet fax iespēju:
Ja vēlaties saglabāt e-pasta adresi, lai izmantotu to ar Internet Fax vai Scan to E-mail
un ievadiet e-pasta
serveri, spiediet
adresi. Spiediet OK.
• Spiediet OK.
Atkārtojiet šos soļus katram nākamajam numuram ko vēlaties saglabāt Adrešu grāmatā.

3 Spiediet

.

.
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Address Book numuru un vārdu
izmainīšana un izdzēšana
1 Spiediet

(Fax) > Address Book >

Edit.

2 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
• Spiediet Change, lai izmainītu vārdu vai
numuru. Spiediet  vai , lai atrastu
numuru kuru vēlaties izmainīt. Nospiediet
to.
• Lai izmainītu vārdu, spiediet Name.
Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet jauno
vārdu (līdz 15 zīmēm). Spiediet OK.
• Lai izmainītu numuru, spiediet Address . Izmantojot LCD ekrānu,
ievadiet jauno numuru (līdz 20 cipariem). Spiediet OK.
Spiediet OK, lai pabeigtu.
Ja vēlaties izmainīt burtu, spiediet  vai , lai
novietotu kursoru izgaismojot vajadzīgo burtu,
tad spiediet
. Ievadiet jauno burtu.
• Lai izdzēstu numurus, spiediet  vai ,
lai atrastu Delete. Spiediet Delete.
• Uzspiežot uz numuriem (tie tiks atzīmēti ar sarkanu), izvēlieties tos numurus kurus vēlaties izdzēst. Spiediet OK.
Spiediet Yes, lai apstiprinātu.

3 Spiediet

.

Telefons un ārējās
iekārtas
Sīkāku informāciju meklējiet Online User's
Guide.

Balss pasts
Ja jūsu telefona līnijai, kas ir pievienota pie
Brother iekārtas, ir balss pasta pakalpojums, tas
var konfliktēt ar iekārtu pie faksu saņemšanas.
Iesakām Brother iekārtā Recieve Mode iestatīt
uz Manual.
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Ārējā auto atbildētāja (TAD)
pievienošana
Ja jūs pievienojat ārējo TAD pie tās pašas
telefona līnijas, kur ir iekārta, TAD atbildēs uz
visiem zvaniem un faksa iekārta 'klausīsies'
vai nav faksa zvans. Ja iekārta to izdzird, tā
pārņem zvanu un saņem faksu. Ja pienāk balss
zvans, iekārta ļauj TAD atskaņot jūsu ierakstīto
izejošo ziņojumu un zvanītājs var atstāt balss
ziņojumu.
Auto atbildētājam ir jāatbild četru zvana signālu
laikā (ieteicamais iestatījums ir divi signāli).
Faksa iekārta nedzird faksa signālu kamēr TAD
nav atbildējis uz zvanu. Pēc četriem zvana
signāliem ir atlikušas tikai 8 līdz 10 sekundes,
lai fakss varētu pieslēgties.
Ziņojuma sākumā ierakstiet 5 sekundes klusuma. Ierobežojiet jūsu ziņojumu līdz 20
sekundēm.
Iestatiet Receive Mode (saņemšanas režīmu)
uz External TAD.

Ārējie un papildus telefoni
Ja jūs uz faksa zvanu atbildat ar ārējo vai
papildus telefonu, jūs varat likt iekārtai saņemt
faksu nospiežot  51. Sagaidiet čirkstošu
skaņu un nolieciet klausuli.
Ja jūs saņemat balss zvanu un atskan F/T
zvans (ātrs dubult-zvans), spiediet # 51, lai
atbildētu no papildus telefona.

Faksa saņemšana un
nosūtīšana izmantojot
iekārtu
Faksa nosūtīšana
1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra
un tipa papīru.

2 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

• Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz
augšu.

• Izmantojot Address Book
Spiediet
(Address Book) un veiciet
kādu no sekojošām darbībām:
• Spiediet  vai , lai atrastu
vajadzīgo numuru, tad nospiediet to.
•

Spiediet
, tad ievadiet vārda pirmo
burtu un spiediet OK. Spiediet vārdu
uz kuru vēlaties zvanīt. Ja vārdam ir
divi numuri, spiediet vajadzīgo.

Kad esat beidzis, spiediet Apply.
• Izmantojot zvanu vēsturi
Spiediet

(Call History), tad Out-

going Call.
Spiediet  vai , lai atrastu vajadzīgo
numuru, tad nospiediet to.
Lai nosūtītu faksu, spiediet Apply.

5 Spiediet Fax Start.
• Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar
tekstu uz leju.

Iekārta skanē un sūta dokumentu.
Ja dokumentu sūtat no skanera stikla,
sekojiet norādēm tabulā.
Iespēja
Yes

No

3 Spiediet

(Fax).

4 Ievadiet faksa numuru.

• Izmantojot taustiņu paneli

Apraksts
Lai skanētu nākamo lapu,
spiediet Yes, tad uz skanera stikla lieciet nākamo
lapu.
Spiediet OK, lai skanētu
nākamo lapu.
Kad esat noskanējis pēdējo
lapu, spiediet No.
Iekārta nosūtīs dokumentu.

Lai pārtrauktu faksa sūtīšanu, spiediet

.

Faksa sūtīšana un
saņemšana izmantojot datoru
Faksa nosūtīšana no datora

Brother PC-FAX iespēja ļauj jums nosūtīt
jebkurā programmā izveidotu dokumentu kā
standarta faksu, turklāt ar iespēju tam pievienot
titullapu.
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1 Lietojumprogrammatūrā izvēlieties File, tad
Print. (var būt nelielas atšķirības atkarībā
no jūsu programmatūras).
Parādīsies Print dialoglodziņš.

2 Izvēlieties Brother PC-FAX.
3 Spiediet OK.

Parādīsies Brother PC-FAX lietotāja interfeiss.

4 Ievadiet saņēmēja faksa numuru.

• Izmantojiet datora klaviatūru vai spiediet
Brother PC-FAX lietotāja interfeisa
ciparu tastatūru.
• Spiediet
.

PIEZĪME
Jūs varat arī izvēlēties saglabātu numuru no
Address Book.

5 Spiediet Start.

Jūsu dokuments tiks nosūtīts uz Brother
iekārtu un kā fakss tālāk nosūtīts adresātam.

Faksa saņemšana datorā (tikai
Windows®)
Izmantojiet PC-FAX programmatūru, lai
saņemtu faksus datorā, apskatītu tos un
izdrukātu tikai vajadzīgos.

• Ja jūsu iekārta uzrāda kļūdas paziņojumu un
nevar izdrukāt atmiņā esošos faksus, izmantojiet PC-FAX , lai pārsūtītu faksus uz datoru.
• PC-Fax Receive nav pieejams Macintosh
lietotājiem.

1 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

• (Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7)
Spiediet Start > All Programs > Brother
> Brother Utilities > PC-FAX Receive >
Receive.
• (Windows® 8)
Spiediet
(Brother Utilities), tad
spiediet uz sarakstu un izvēlieties jūsu
modeļa nosaukumu (ja tas jau nav
izvēlēts).
Kreisajā navigācijas joslā spiediet PCFAX Receive, tad spiediet Receive.

2 Spiediet

(Settings) > All Set-

tings > Fax > Setup Receive > PC
Fax Receive.
Spiediet On.
LCD ekrānā parādīsies atgādinājums atvērt
PC-FAX Receive programmu jūsu datorā.

3 Spiediet OK.
4 Spiediet <USB> vai jūsu datora nosaukumu.
Spiediet OK.

5 Spiediet Backup Print: On vai Backup
Print: Off.

PIEZĪME
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• Pat, ja datoru esat izslēdzis (pa nakti vai
brīvdienām), jūsu iekārta saņems faksus un
saglabās tos atmiņā. Saņemto un atmiņā
saglabāto faksu skaits parādīsies iekārtas
LCD ekrānā.
• Kad ieslēgsiet datoru un PC-Fax Receive
programmatūra sāks darboties, jūsu iekārta
automātiski pārsūtīs faksus uz datoru.
• Lai iekārta varētu saņemtos faksus pārsūtīt
uz jūsu datoru, jūsu datorā ir jādarbojas PCFax Receive programmatūrai.
• Lai varētu iestatīt PC-Fax Receive, jums ir
jāuzinstalē MFL-Pro Suite programmatūra.
Pārliecinieties, ka Brother iekārta ir pieslēgta
datoram un ir ieslēgta.

Ja izvēlēsieties Backup Print: On,
iekārta, pirms nosūtīšanas uz datoru, faksu
izdrukās.

6 Spiediet

.

A

Traucējumi

Problēmas noteikšana
Daļu no problēmām, kas radušās ar jūsu iekārtu, jūs varat atrisināt paši.
Vispirms pārbaudiet:
• Iekārtas strāvas padeves vads ir pievienots pareizi un iekārta ir ieslēgta.
• Visas iekārtas oranžās aizsargdaļas ir noņemtas.
• Papīrs papīra lādē ir ielikts pareizi.
• Interfeisa vadi ir droši pievienoti iekārtai un datoram.
• Paziņojumus ekrānā vai datorā iekārtas statusu zem Status Monitor.
Kur atrast kļūdu
Izmantojot Status Monitor

Kļūdas atšifrējums
• Zaļa ikona norāda uz normālu miera stāvokli

Divreiz nospiediet uz
.
®
(Windows ) Ja jūs atķeksēsiet Load Status Monitor on Startup, Status Monitor automātiski atvērsies katru reizi, kad
ieslēgsiet datoru.
Izmantojot LCD ekrānu

•

Dzeltena ikona norāda uz brīdinājumu.

•

Sarkana ikona norāda uz kļūdu.

•

Pelēka ikona norāda, ka iekārta ir neaktīva.

•

Spiediet Troubleshooting taustiņu, lai
piekļūtu Brother traucējumu interneta lapai.

•
•

Cover is Open.

Fax

Shortcuts

Copy

Detail

Scan

1. Sekojiet norādēm LCD ekrānā.
2. Skat. Online User's Guide: Error and Maintenance Messages.
3. Skat. FAQ (biežāk uzdotie jautājumi) Brother Solutions Center mājaslapā
http://support.brother.com

Settings
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Kļūdu un apkopes paziņojumi
Kļūdas paziņojums Iemesls
2-sided
Iekārtas aizmugures vāks nav
Disabled
kārtīgi aizvērts.
Cartridge Error Tonera kasete nav pareizi
Put the Toner
ievietota.
Cartridge back
in.
Cover is Open

Document Jam

Drum End Soon

Izvelciet tonera kaseti un fotocilindra
bloku. Izņemiet tonera kaseti un ielieciet
to atkal atpakaļ. Ielieciet tonera kasetes
un fotocilindra bloku atpakaļ iekārtā.

Priekšējais vāks nav kārtīgi
aizvērts.

Atveriet to, tad kārtīgi aizveriet.

Krāsns vāks nav kārtīgi aizvērts vai arī papīrs, ieslēdzot
iekārtu, iesprūda iekārtas
aizmugurē.

Aizveriet krāsns vāku, kas atrodas
iekārtas aizmugures vāka iekšpusē.

ADF vāks nav kārtīgi aizvērts.

Aizveriet ADF vāku.
Ja kļūdas paziņojums nepazūd, spiediet

.
Dokuments nav kārtīgi ielikts vai Izņemiet iesprūdušo papīru no ADF.
padots vai arī ADF skanētais
dokuments ir bijis pārāk garš.
Fotocilindra bloka resurss ir
Pasūtiet jaunu fotocilindra bloku pirms
tuvu beigām.
uz ekrāna parādās Replace Drum
paziņojums.
Fotocilindru korona stieples ir
jānotīra.

Notīriet fotocilindra korona stieples.

Fotocilindra bloks vai tonera
kasetes un fotocilindra bloks
nav kārtīgi ielikts.

Ielieciet tonera kaseti fotocilindra blokā.
Tad izņemiet un ielieciet tonera kasetes
un fotocilindra bloku iekārtā.

Jam 2-sided

Papīrs ir iesprūdis zem papīra
lādes vai krāsns blokā.

Jam Inside

Papīrs ir iesprūdis iekārtā.

Izņemiet papīra lādi un abpusējās drukas lādi no iekārtas, atveriet aizmugures
vāku un izņemiet iesprūdušo papīru.
Aizveriet aizmugures vāku, ielieciet
papīra lādi un abpusējās drukas lādi
atpakaļ iekārtā.
Atveriet priekšpuses vāku un izņemiet
tonera kasetes un fotocilindra bloku. Izvelciet iesprūdušo papīru. Ielieciet bloku
un aizveriet priekšpuses vāku.

Drum!
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Darbība
Aizveriet iekārtas aizmugures vāku
līdz dzirdat klikšķi.

Kļūdas paziņojums Iemesls
Jam Rear
Papīrs iesprūdis iekārtas
aizmugurē.

Darbība
Atveriet krāsns vāku un izņemiet
iesprūdušo papīru. Aizveriet krāsns
vāku. Ja kļūdas paziņojums saglabājas,
spiediet Retry.

Jam Tray

Papīrs iesprūdis papīra lādē.

Izņemiet papīra lādi no iekārtas un
izņemiet iesprūdušo papīru. Ielieciet
papīra lādi iekārtā.

Manual Feed

Kā papīra ņemšanas avots
printera draiverī ir izvēlēts
Manual, taču manuālajā
papīra padevē nav papīrs.

Ielieciet papīru manuālās papīra
padeves lādē.

No Paper

Papīra lādē nav papīra vai arī
tas nav kārtīgi ielikts.

Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
• Ielieciet papīra lādē papīru.
Pārliecinieties, ka papīra atbalsta
maliņas ir novietotas pareizi.
• Izņemiet papīru un ielieciet atpakaļ.
• Pārbaudiet vai papīrs lādē
nepārsniedz maksimālo atzīmi.

No Toner

Tonera kasete nav ielikta vai tā
nav ielikta kārtīgi.

Izņemiet tonera kaseti un fotocilindra
bloku. Ielieciet tonera kaseti fotocilindra
blokā pareizi. Ielieciet tonera kasetes un
fotocilindra bloku atpakaļ iekārtā. Ja
problēma nepazūd, nomainiet tonera
kaseti.

Print Unable XX Iekārtai ir mehāniska problēma.
• Nospiediet un turiet
, lai izslēgtu
Scan Unable XX
iekārtu, pagaidiet dažas minūtes, tad
ieslēdziet to.
• Ja problēma saglabājas, sazinieties ar
Brother servisa centru.
Replace Drum
Laiks nomainīt fotocilindra
Nomainiet fotocilindra bloku.
bloku.
Ieliekot jaunu fotocilindra bloku, Pārstartējiet fotocilindra bloka skaitītāju.
tā skaitītājs nav pārstartēts.
Instrukcija ir pievienota jaunajam fotocilindra blokam.
Replace Toner

Scan Unable

Tonera kasete ir tukša. Iekārta
pārtrauks visus drukāšanas
darbus.
Kamēr atmiņa ļauj, visi
saņemtie faksi tiks saglabāti
atmiņā.
Dokuments ir pārāk garš
abpusējai skanēšanai.

Nomainiet veco tonera kaseti ar jaunu.

Spiediet

. Izmantojiet abpusējai

skanēšanai piemērota izmēra papīru.
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Kļūdas paziņojums Iemesls
Self-Diagnostic Krāsns bloka temperatūra
nepaceļas līdz vajadzīgajai
temperatūrai noteiktā laikā.
Size Error
2-sided

Darbība
Nospiediet un turiet

, lai izslēgtu

Krāsns bloks ir pārāk karsts.

iekārtu, pagaidiet dažas minūtes, tad
ieslēdziet to. Atstājiet iekārtu ieslēgtu
miera stāvoklī uz 15 minūtēm.

Printera draiverī un iekārtas
izvēlnē noteiktais papīra izmērs
nav pieejams automātiskai
abpusējai drukai.

Spiediet
. Izvēlieties papīra izmēru
kuru atbalsta abpusējā drukāšana.
Automātiskai abpusējai drukāšanai var
izmantot A4 izmēru.

Papīrs lādē nav pareiza izmēra
un nav pieejams automātiskai
abpusējai drukai.
Size mismatch
Toner Ended
Toner Low

Ielieciet lādē pareiza izmēra papīru
un iestatiet lādei papīra izmēru.
Automātiskai abpusējai drukāšanai var
izmantot A4 izmēru.
Papīrs lādē nav pareiza izmēra. Ielieciet lādē pareiza izmēra papīru un
iestatiet lādei papīra izmēru.
Tonera kasete ir tukša.
Nomainiet veco tonera kaseti ar jaunu.
Ja ekrānā parādās šāds
Iegādājieties jaunu tonera kaseti, lai tad,
paziņojums, jūs joprojām varat kad ekrānā parādīsies Replace Tondrukāt, tomēr tonera kasete drīz er, jums būtu ko nomainīt.
būs tukša.

Faksa un telefona problēmas
MFC-L2720DW un MFC-L2740DW
Ja jūs nevarat saņemt vai nosūtīt faksu , pārbaudiet sekojošo:

1 Pievienojiet vienu telefona līnijas vada galu iekārtai vietā, kas apzīmēta ar "LINE", tad ievietojiet otru telefona līnijas vada galu tieši telefona līnijas sienas kontaktligzdā.
Ja jūs varat nosūtīt faksu, kad telefona līnija ir tieši savienota ar faksu, problēma nav saistīta
ar iekārtu. Sazinieties ar telefona kompāniju un lūdziet, lai tā pārbauda līniju.

2 Pārbaudiet saņemšanas režīmu.
3 Pārbaudiet savienojamības iestatījumus.

Jūs, iespējams, varat nosūtīt un saņemt faksus samazinot savienojuma ātrumu.
Ja problēma, joprojām saglabājas, izslēdziet iekārtu, tad atkal to ieslēdziet.
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Traucējumi citām faksa problēmām
MFC-L2720DW un MFC-L2740DW
Problēma
Ieteikumi
Nevar saņemt faksu. Ja jūs uz vienas līnijas izmantojat autoatbildētāju (External TAD
režīmu) un Brother iekārtu, pārliecinieties, ka autoatbildētājs ir iestatīts
pareizi.
1. Ierakstiet autoatbildētājā izejošo ziņojumu.
• vispirms ieraksta sākumā ierakstiet 5 sekundes klusuma.
• Ierobežojiet jūsu sakāmo līdz 20 sekundēm.
• Ziņojumu nobeidziet ar jūsu Fax Receive kodu. Piemēram, "Pēc
pīkstiena, atstājiet ziņu vai, lai nosūtītu faksu, spiediet *51 un Start.
2. Iestatiet autoatbildētāju, lai tas atbild uz zvaniem.
3. Iestatiet Brother iekārtas Receive Mode uz External TAD.
Pārliecinieties, ka Brother iekārtas Fax Detect iespēja ir aktivizēta. Fax
Detect ļauj jums saņemt faksu pat tad, ja esat uz zvanu atbildējis no ārējā
vai papildus telefona.
Saņemtie faksi tiek
sadalīti pa lapām
Nevar savienoties
(nav savienojuma
signāla)
Slikta dokumenta
nosūtīšanas
kvalitāte
Sūtot parādās
melnas vertikālas
līnijas

Ieslēdziet Auto Reduction.
Pārbaudiet visus vadu savienojumus.
Izmainiet Tone/Pulse iestatījumu.
Pamēģiniet nomainīt izšķirtspēju uz Fine vai S.Fine.
Izgatavojiet kopiju, lai pārbaudītu iekārtas skenera darbību. Ja kopijas
kvalitāte nav laba, notīriet skeneri.
Ja kopijai ir tāda pati problēma, notīriet skeneri, jo melnās līnijas parasti
rada netīra skenera stikla maliņa.

Drukāšanas vai skanēšanas problēmas
Ja jūs nevarat izdrukāt vai noskanēt, pārbaudiet sekojošo:

1 Visām iekārtas aizsargdaļām (oranžā krāsā) jābūt noņemtām.
2 Interfeisa vadi ir pareizi pievienoti iekārtai un datoram.
3 Printera un skanera draiveri ir pareizi uzinstalēti.
4 (tikai skanēšanas problēmas)

Pārbaudiet vai iekārtai ir piešķirta derīga IP adrese. (Windows®)
• Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
(Windows® XP)
Spiediet Start > Control Panel > Printers and Other Hardware > Scanners and Cameras.
(Windows Vista®)

Spiediet

> (Start) > Control Panel > Hardware and Sound > Scanners and Came-
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• ras.
(Windows®7)
Spiediet
(Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities.
Sarakstā izvēlieties jūsu iekārtas modeļa nosaukumu (ja tas nav jau izvēlēts). Kreisajā
navigācijas joslā spiediet SCAN, tad Scanners and Cameras.
(Windows®8)
Spiediet
(Brother Utilities), tad sarakstā izvēlieties jūsu iekārtas modeļa nosaukumu
(ja tas nav jau izvēlēts). Kreisajā navigācijas joslā spiediet SCAN, tad Scanners and Cameras.
• Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
(Windows® XP)
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz skanēšanas iekārtu, tad izvēlieties Properties.
Parādīsies Network Scanner Properties dialoglodziņš.
(Windows Vista®, Windows®7 un Windows®8)
Spiediet Properties taustiņu.
• Spiediet Network Setting, lai apstiprinātu iekārtas IP adresi.
Pamēģiniet izdrukāt no iekārtas. Ja problēma saglabājas, atinstalējiet printera draivei un
uzinstalējiet to no jauna.

5 Ja pēc visa iepriekšminētā problēma joprojām saglabājas, meģīniet sekojošo:
USB interfeisa savienojumam
• Nomainiet USB vadu ar citu
• Izmantojiet citu USB portu.

Vadu tīkla savienojumam
• Nomainiet LAN vadu ar citu
• Izmantojiet citu LAN portu jūsu koncentratorā.
• Pārbaudiet vai jūsu iekārtas vadu savienojums ir aktivizēts.
Bezvadu tīkla savienojumam
• Pārbaudiet jūsu iekārtas Wi-Fi gaismas stāvokli.
Ja Wi-Fi uz jūsu iekārtas vadības paneļa mirgo, iekārta nav savienota ar WLAN pieejas
punktu. Vēlreiz iestatiet bezvadu tīkla savienojumu.
Ja Wi-Fi uz jūsu iekārtas vadības paneļa nedeg, WLAN savienojuma iestatījumi ir neaktīvi.
Aktivizējiet tos un iestatiet bezvadu tīkla savienojumu.
• Izmantojiet citu LAN portu jūsu koncentratorā.
• Pārbaudiet vai jūsu iekārtas vadu savienojums ir aktivizēts.
Ja jūs nevarat apdrukāt abas papīra lapas puses, pārbaudiet sekojošo:

6 Izmainiet papīra izmēra iestatījumu
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Dokumentu un papīra iesprūšana
Iesprūduša dokumenta vai papīra
atrašana
Ja dokuments vai papīrs ir iesprūdis iekārtā,
LCD ekrānā vai Status Monitor palīdzēs jums to
atrast.
1

5
4

Dokuments ir iesprūdis zem dokumentu
vāka

4 Izvelciet iesprūdušo dokumentu virzienā pa
labi.

2
3

1. Iesprūdis dokuments
2. Iesprūdis aizmugurē
3. Iesprūdusi abpusējā druka
4. Sasprūdis lādē
5. Iesprūdis iekšpusē

Iesprūduša dokumenta
izņemšana

Ja papīrs saplīst, izņemiet visus mazos
papīra gabaliņus, lai izvairītos no turpmākas papīra iesprūšanas.
Mazu papīra gabaliņu izņemšana no ADF

5 Iestumiet cietāka papīra loksnīti, piemēram,
kartona, ADF, lai izstumtu visus mazos
papīra gabaliņus.

Dokuments ir iesprūdis ADF augšpusē

1 Atveriet ADF vāku.
2 Izvelciet iesprūdušo dokumentu virzienā pa
kreisi.

Ja papīrs saplīst, izņemiet visus mazos
papīra gabaliņus, lai izvairītos no turpmākas papīra iesprūšanas.

6 Spiediet

.

3 Aizveriet ADF vāku.
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Iesprūduša papīra izņemšana
Vienmēr, pirms pievienojat jaunu papīru,
izņemiet no papīra lādes atlikušo papīru un
izlīdziniet to. Tas palīdz izvairīties no vairāku
lapu paņemšanas un papīra iesprūšanas.

4 Pārliecinieties, ka papīrs atrodas zem maksimuma atzīmes.

Papīrs iesprūdis papīra lādē
Ja LCD ekrānā uzrādās Jam Tray, veiciet
sekojošo:

1 Izvelciet papīra lādi no iekārtas.
5 Ielieciet papīra lādi atpakaļ iekārtā.

Papīrs iesprūdis izdruku lādē
1 Ar abām rokām paceliet skaneri.
2 Lēnām izvelciet iesprūdušo papīru.

Ar abām rokām uzmanīgi velciet papīru
savā virzienā.

2 Izņemiet papīru.

3 Lādē liekamo papīra kaudzīti labi izvētiet,

lai izvairītos no tālākas papīra iesprūšanas,
tad piestumiet papīra atbalsta maliņas līdz
jūsu izmantotā papīra izmēram.

3 Ar abām rokām nolaidiet skaneri.
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Papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē
Ja iekārtas vadības panelis vai Status Monitor
norāda, ka papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē
(Rear), veiciet sekojošo:

4 Ar abām rokām uzmanīgi izvelciet papīru
no krāsns bloka.

1 Atstājiet iekārtu ieslēgtu uz 10 minūtēm.
Tas ļauj iekšējam ventilatoram atdzesēt
iekārtā esošās karstās daļas.

2 Atveriet aizmugures vāku.

5 Aizveriet krāsns vāku. Pārliecinieties, ka
zilās sviras ir paceltas atpakaļ sākuma
stāvoklī.

3 Lai atbrīvotu krāsns vāku, pavelciet abās
pusēs esošās zilās sviras uz savu pusi.

6 Aizveriet aizmugures vāku līdz tas noklikšķ
vietā.

Papīrs iesprūdis iekārtā

UZMANĪBU
KARSTA VIRSMA
Iekārtas iekšējās daļas ir ļoti karstas. Pirms to
aiztikšanas pagaidiet līdz iekārta atdziest.

Ja iekārtas vadības panelis vai Status Monitor
norāda, ka papīrs ir iesprūdis iekārtā, veiciet
sekojošo:

1 Atstājiet iekārtu ieslēgtu uz 10 minūtēm.
Tas ļauj iekšējam ventilatoram atdzesēt
iekārtā esošās karstās daļas.

2 Atveriet priekšpuses vāku.
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5 Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku
atpakaļ iekārtā.

3 Izņemiet tonera kasetes un fotocilindra
bloku.

Papīrs iesprūdis abpusējās drukas
lādē
Ja iekārtas vadības panelis vai Status Monitor norāda, ka papīrs ir abpusējās drukas lādē,
veiciet sekojošo:

1 Atstājiet iekārtu ieslēgtu uz 10 minūtēm.
Tas ļauj iekšējam ventilatoram atdzesēt
iekārtā esošās karstās daļas.

UZMANĪBU

2 Izvelciet papīra lādi no iekārtas.

KARSTA VIRSMA
Iekārtas iekšējās daļas ir ļoti karstas. Pirms to
aiztikšanas pagaidiet līdz iekārta atdziest.

3 Iekārtas aizmugurē izvelciet abpusējās drukas lādi no iekārtas.

4 Uzmanīgi izvelciet iesprūdušo papīru.
4 Izvelciet iesprūdušo paīru no iekārtas vai no
abpusējās drukas lādes.
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5 Izvelciet papīru, kas var būt iesprūdis zem
iekārtas pateicoties statiskai elektrībai.

UZMANĪBU
KARSTA VIRSMA
Iekārtas iekšējās daļas ir ļoti karstas. Pirms to
aiztikšanas pagaidiet līdz iekārta atdziest.

6 Ja papīrs nav iesprūdis abpusējās drukas
lādē, atveriet aizmugures vāku.

7 Ar abām rokām uzmanīgi izvelciet papīru
no iekārtas.

8 Aizveriet aizmugures vāku līdz tas noklikšķ
aizvērtā pozīcijā.

9 Ievietojiet abpusējās drukas lādi atpakaļ
iekārtas aizmugurē.

Izejmateriāli
PIEZĪME
Tonera kasete un fotocilindra bloks ir divas atsevišķas detaļas.
Tonera kasete
Standarta tonera kasete: TN-2310
Lielapjoma tonera kasete: TN-2320

Fotocilindra bloks
DR-2300
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Apciemojiet mūs
http://www.brother.lv
Autorizēts Brother serviss:
Rīga, Augusta Deglava iela 28
Tālr. 67291301
serviss@sonika.lv
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