
Jūs varat lejupielādēt jaunākās rokasgrāmatas no Brother Solutions Center
vietnē support.brother.com  

1 Izdrukāta rokasgrāmata kastē
2 PDF formāta rokasgrāmata Brother Solutions Center tīmekļa vietnē

Pirms printera lietošanas pārbaudiet, vai pakā atrodas sekojošais:

Lai lejupielādētu un instalētu printera draiverus un programmatūru,
apmeklējiet mūsu mājas lapu.
install.brother 

Papildu informācijai skatīt Draiveru un programmatūras instalācija.

Pieejamās rokasgrāmatas

Produkta drošības
rokasgrāmata *1, *2

*1, *2

Šī rokasgrāmata sniedz drošības
informāciju; izlasiet to pirms printera
lietošanas.

Ātrās uzstādīšanas
rokasgrāmata 

Šī rokasgrāmata sniedz pamata informāciju
par Jūsu printera izmantošanu un detalizētiem
traucējummeklēšanas padomiem.

Lietotāja
rokasgrāmata *2

Šī rokasgrāmata ietver Ātrās uzstādīšanas
rokasgrāmatas saturu, kā arī papildu
informāciju par Jūsu datora uzstādījumiem,
darbībām, drošības apsvērumiem, tīkla
pieslēguma uzstādījumiem,
traucējummeklēšanas padomiem un
apkopes instrukcijām.

AirPrint
rokasgrāmata *2

Šī rokasgrāmata sniedz informāciju par
AirPrint izmantošanu izdrukai no iPad/
iPhone/iPod ierīcēm.

P-Touch veidnes
rokasgrāmata *2

Šī rokasgrāmata sniedz informāciju par
P-touch veidni.

Rastra komandu
uzziņas *2

Šī rokasgrāmata sniedz informāciju par
printera kontroles komandām, tieši
kontrolējot printeri.

RJ-2030/2050/2140/2150

Latviešu valodā

Paldies, ka iegādājāties Brother RJ-2030/2050/2140/2150 mobilo printeri.
Pirms tā izmantošanas izlasiet produkta Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu un 
Produkta drošības rokasgrāmatu. Lietotāja rokasgrāmata (Brother Solutions  
Center vietnē support.brother.com) sniedz detalizētas darbības instrukcijas. 
Mēs Jums iesakām glabāt šīs instrukcijas Jums ērtā vietā.
Jūs varat lejupielādēt jaunākos draiverus un aplikācijas savam printerim, lasīt
jaunākos BUJ un traucējummeklēšanas padomus, kā arī uzzināt par īpašiem
drukāšanas risinājumiem no Brother Solutions Center.

RD Rolls  ir unikāls Brother līdzeklis, kas ir pārbaudīts un apstiprināts 
lietošanai ar šo produktu.

LBF857001
Printera izsaiņošana

Printeris Uzlādējama litija
jonu baterija

Jostas
saspraude

Ātrās uzstādīšanas
rokasgrāmata

Produktu
drošības

rokasgrāmata

Phillips skrūves
(2 ea)

Vispārējs apraksts

1 LCD
2 Papīra izejas slots
3 Rullīša nodalījuma pārsegs
4 Rullīša pārsega atvēršanas svira
5 Interfeisa pārsegs
6 Baterijas pārsegs
7 Baterijas fiksators
8 Līdzstrāvas savienotājs
9 Mini USB ports
10 Baterijas nodalījums

11  
 (Padeves) poga/ OK poga 

(lai ievietotu papīru vai drukātu 
printera iestatījumus)

12  
Izvēlnes poga/  poga

13  
 (Jaudas) poga/ poga atpakaļ

(lai ieslēgtu/izslēgtu printeri)
14 LED indikators
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Baterijas uzstādīšana (PA-BT-003)

1. Atbīdiet baterijas pārsega bloķētāju atbloķēšanas pozīcijā un atveriet
baterijas pārsegu.

2. Ievietojiet bateriju baterijas nodalījumā, līdz baterijas svira nofiksējas
savā vietā. Pārliecinieties, ka baterijas gals ir vērsts uz iekšu un ir
pareizi novietots, kā parādīts attēlā. NEPIELIETOJIET pārmērīgu
spēku uzstādot bateriju.

3. Aizveriet baterijas pārsegu un novietojiet baterijas pārsega bloķētāju
bloķēšanas pozīcijā.

Baterijas izņemšana

1. Atbīdiet baterijas pārsega bloķētāju atbloķēšanas pozīcijā un atveriet
baterijas pārsegu.

2. Spiežot baterijas sviru izņemiet bateriju.

3. Aizveriet baterijas pārsegu un novietojiet baterijas pārsega sviru
bloķēšanas pozīcijā.

1. Pārliecinieties, ka vairākkārt lādējamā litija jonu baterija ir uzstādīta
Jūsu printerī.

2. Izmantojiet saderīgo Brother  maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas
vadu, lai pieslēgtu printeri maiņstrāvas rozetei (skatīt Baterijas
atkārtota uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri (PA-AD-600) 
(pēc izvēles)) vai izmantojiet Brother saderīgo mašīnas adapteri,
lai pieslēgtu printeri līdzstrāvas rozetei (skatīt Baterijas uzlāde,
izmantojot mašīnas adapteri (pēc izvēles)).

Baterijas uzstādīšana/izņemšana

1 Baterijas svira

1

Atkārtota baterijas uzlāde

3. Kamēr baterija lādējas, LED indikators ir oranžā krāsā.
Kad vairākkārt lādējamā litija jonu baterija ir pilnībā uzlādēta,
LED indikators izslēdzas (kad ir izslēgta strāva) vai ir zaļā krāsā
(kad ir pieslēgts pie strāvas). Atvienojiet maiņstrāvas vai mašīnas
adapteri no baterijas līdzstrāvas savienotāja.

Papildu informācijai skatīt Lietotāja rokasgrāmatu.

Baterijas uzlāde, izmantojot AC adapteri (PA-AD-600) (Pēc izvēles)

1. Pārliecinieties, ka atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir instalēta
Jūsu printerī. 

2. Atveriet interfeisa pārsegu un pieslēdziet maiņstrāvas adapteri savam
printerim.

3. Pieslēdziet maiņstrāvas kabeli maiņstrāvas adapterim.

4. Pieslēdziet maiņstrāvas vadu netālu esošajai maiņstrāvas rozetei
(100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz).

Baterijas uzlāde, izmantojot mašīnas adapteri (pēc izvēles)
Pieslēdziet printeri sava transportlīdzekļa 12 V līdzstrāvas rozetei
(piesmēķētājam u.c.), lai uzlādētu vairākkārt uzlādējamo bateriju.

1. Pārliecinieties, ka atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir instalēta
Jūsu printerī. 

2. Pieslēdziet printeri sava transportlīdzekļa 12 V līdzstrāvas rozetei.

3. Atveriet interfeisa pārsegu un pieslēdziet adapteri savam printerim.

Baterijas uzlāde ar baterijas lādētāju (pēc izvēles)
Baterijas lādētāju pēc izvēles var izmantot baterijas lādēšanai ārpus
printera. Papildu informācijai skatīt darbību rokasgrāmatu, kas ir pievienota
bateriju lādētājam.

1 Maiņstrāvas adapteris
2 Maiņstrāvas vads

1 Mašīnas adapteris
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Vairākkārt lādējamās baterijas uzlādes apturēšana
Lai apturētu baterijas lādēšanu, atvienojiet maiņstrāvas adapteri vai
mašīnas adapteri no līdzstrāvas savienotāja. 

Piezīmes par atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas
izmantošanu

Augsta blīvuma (tumša) drukāšana izlādē bateriju ātrāk, nekā zema
blīvuma drukāšana. Jūs varat pielāgot blīvuma iestatījumu Printera
uzstādīšanas rīkā (skatīt Lietotāja rokasgrāmatu). 
Baterijas uzlādei ir jānotiek vidē, kur temperatūra svārstās no 5 līdz
35°C, citādi baterija netiks uzlādēta. Ja uzlāde apstājas pārāk zemas
vai augstas temperatūras dēļ, novietojiet printeri tur, kur temperatūra ir
no 5 līdz 35°C, un mēģiniet uzlādēt atkārtoti.

Ja izmantojat datoru, kad ir uzstādīta gan baterija, gan maiņstrāvas vai
mašīnas adapteris ir pieslēgts, lādēšana var apstāties arī tad, ja baterija
nav pilnībā uzlādēta.

Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas īpašības
Lai nodrošinātu augstāko izpildījumu un ilgāko baterijas kalpošanas ilgumu:

Neizmantojiet un neglabājiet bateriju vietā, kas ir pakļauta ļoti augstām
vai zemām temperatūrām, kur tās stāvoklis var ātrāk pasliktināties.
Kad noglabājiet printeri uz ilgāku laiku, izņemiet bateriju.
Baterijas, kam ir mazāka uzlāde par 50%, glabājiet vēsā, sausā vietā bez
tiešas saules gaismas.
Ja glabājat bateriju ilgu laiku, uzlādējiet to atkārtoti ik pēc sešiem
mēnešiem. 
Tas ir normāli un droši, ja printeris lādēšanas laikā uzsilst. Atvienojiet
lādētāju un pārtrauciet printera izmantošanu, ja tas paliek pārāk karsts,
lai to aiztiktu.

RJ-2030/2050 modelim

1. Pavelciet pārsega atvēršanas sviru virzienā, kāds parādīts, lai atvērtu
rullīša nodalījuma pārsegu.

2. Ievietojiet rullīti rullīša nodalījumā ar rullīša padevi no apakšas, kā
parādīts attēlā.

3. Aizveriet rullīša nodalījumu, spiežot uz pārsega centru, līdz tas
nofiksējas savā vietā.

RJ-2140/2150 modelim

1. Pavelciet pārsega atvēršanas sviru virzienā, kāds parādīts, lai atvērtu
rullīša nodalījuma pārsegu.

2. Atveriet rullīša vadotnes, paceļot rullīša vadotņu pielāgošanas sviru
un pavelkot rullīša vadotni uz āru.
Ievietojiet rullīti tā nodalījumā ar rullīša padevi no apakšas, kā
parādīts attēlā.

3. Paceļot rullīša vadotņu pielāgošanas sviru, iespiediet abas vadotnes
rullīša platumā. Ievietojiet rullīti, lai tas būtu taisni pozicionēts rullīša
nodalījumā.

4. Aizveriet rullīša nodalījumu, spiežot uz pārsega centru, līdz tas
nofiksējas savā vietā.

Ieslēgt: Nospiediet un pieturiet  (jaudas) pogu, kamēr LCD ekrāns

Izslēgt: Nospiediet un pieturiet  (jaudas) pogu, kamēr LCD ekrānā 

Papīra vai uzlīmju rullīša uzstādīšana

1 Pārsega atvēršanas svira

1 Drukas virsma 
(vērsta pret rullīti)

1

1

1 Pārsega atvēršanas svira

1 Rullīša vadotnes pielāgošanas svira
2 Rullīša vadotne
3 Drukas virsma

(vērsta pret rullīti)

Printera ieslēgšana un izslēgšana

SVARĪGI
Neizņemiet bateriju pirms LCD ekrāns ir izslēdzies.

1
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izslēdzas.

parādās paziņojums [System off].



1. Nospiediet [Menu] [Izvēlne], [    ] pogu, lai izvēlētos [Settings]
[Iestatījumi] izvēlni, tad nospiediet [OK].

2. Izvēlieties [    Language] [Valoda], tad nospiediet [OK].

3. Izvēlieties valodu, tad nospiediet [OK].

Indikators iedegas un mirgo, lai parādītu printera statusu. Šajā daļā
izmantotie simboli ir lietoti, lai paskaidrotu dažādu indikatoru krāsu un
formu nozīmi:

Piemērs: G  = Indikators mirgo zaļā krāsā

Lai izdrukātu no sava Windows  datora, instalējiet printera draiveri, P-touch ®

Editor un citas aplikācijas savā datorā.

1. Apmeklējiet install.brother un lejupielādējiet instalētāju jaunākajai 
programmatūrai un rokasgrāmatām.

2. Veiciet dubultklikšķi uz .exe faila un sekojiet uznirstošajām
instrukcijām, lai turpinātu instalēšanu.

3. Kad instalēšana ir pabeigta, aizveriet dialoglodziņu. 

Jūsu printeri var pieslēgt Jūsu datoram vai mobilajai ierīcei, izmantojot
USB kabeli vai USB pieslēgumu (tikai RJ-2030/2050/2150), vai Wi-Fi
pieslēgumu (tikai RJ-2050/2140/2150). Papildu informācijai skaītt
Lietotāja rokasgrāmatu.

Pieslēgšana, izmantojot USB

1. Pirms printera pieslēgšanas USB kabelim pārliecinieties, ka printeris
ir izslēgts).

2. Pieslēdziet printera USB kabeļa galu mini-USB portam Jūsu printera
malā.

3. Pieslēdziet otru USB kabeļa galu datora USB portam. 

Pieslēgšana, izmantojot Bluetooth
(tikai RJ-2030/2050/2150)
Izmantojiet šo procedūru, lai sapārotu savu printeri ar datoru vai mobilo 
ierīci, izmantojot Bluetooth pārvaldības programmatūru:

1. Nospiediet [Menu] [Izvēlnes] pogu, lai izvēlētos [Bluetooth] izvēlni, tad 
nospiediet [OK]. 
Tad izvēlieties [On].

2. Izmantojiet Bluetooth ierīču pārvaldības programmatūru, lai atrastu 
printeri.

Pieslēgšana, izmantojot Wi-Fi ®
(RJ-2050/2140/2150 only)

1. Nospiediet [Menu] [Izvēlne], [    ] pogu, lai izvelētos [WLAN] izvēlni,  
tad nospiediet [OK].
Iestatiet [On/Off] [Ieslēgts/izslēgts] uz [On] [Ieslēgts].

2. Izmantojiet datoru vai mobilo iekārtu, lai izvēlētos sava printera SSID 
("DIRECT-*****_RJ-XXXX"). Ja nepieciešams, ievadiet paroli
("205*****"priekš RJ-2050, "214*****" priekš RJ-2140, vai "215*****"
priekš RJ-2150). ***** ir pēdējie 5 sērijas numura cipari. 

1. Instalējiet printera draiveri un programmatūru, kas lejupielādēta no
Brother mājas lapas. (Skatīt Draiveru un programmatūras instalēšana.)

2. Pārliecinieties, ka Jūsu printera baterija ir pilnībā uzlādēta.

3. Ieslēdziet printeri.

4. Pieslēdziet printeri datoram vai mobilajai ierīcei, izmantojot USB 
kabeli, Bluetooth vai Wi-Fi.

5. Ievietojiet rullīti.

6. Drukājiet kvītis vai etiķetes.

Papildu informācijai skatīt Lietotāja rokasgrāmatu.

LCD ekrāna valodas uzstādīšana

LED indikatori

= Indikators ir iededzies
G = Zaļš
O = Oranžs
R = Sarkans

= Indikators mirgo

(Off) = Indikators ir izslēgts

Indikatora statuss Stāvoklis

(Off) Atvienots no strāvas.
Uzlāde ir pabeigta (kad strāva ir izslēgta)

G 
Baterijas līmenis: viena trešdaļa vai vairāk 
Uzlāde ir pabeigta (kad strāva ir ieslēgta)

O Notiek uzlāde

O Baterijas līmenis: zems

R 

Atkārtoti lādējamās baterijas kļūda
Baterijas līmenis: tukša
Nepareiza līdzekļa kļūda
Pārsega atvēršanas kļūda
Sistēmas kļūda
Lielapjoma uzglabāšanas kļūda
Komunikācijas kļūda
WPS savienojuma kļūda
Pilnas atmiņas kļūda
Datubāzes meklēšanas kļūda
Veidnes neesamības kļūda

Draivera un programmatūras instalācija

PIEZĪME
Lai pieslēgtu savu printeri datoram, izmantojot bezvadu savienojumu,
mēs Jums iesakām sekojošo:
• Kamēr instalējiet programmatūru, konfigurējiet bezvadu tīkla
     iestatījumus.

Jūs varat vēlāk mainīt iestatījumus, izmantojot printera uzstādīšanas
rīku. Papildu informācijai skatiet Lietotāja rokasgrāmatu.

• Instalējiet programmatūru uz datora, kas pie tīkla ir pieslēgts ar 
bezvadu pieslēgumu un konfigurējiet printera uzstādījumus,
izmantojot USB kabeli.

• Iepriekš noskaidrojiet bezvadu tīkla SSID (tīkla nosaukumu) un paroli 
(tīkla drošības atslēgu).

• Ja Jūsu bezvadu piekļuves punkts/rūteris atbalsta WPS (Wi-Fi 
aizsargātu iestatīšana), jūs varat to lietot, lai ātri konfigurētu bezvadu 
tīkla iestatījumus.

Pieslēgšanās saimniekierīcei

PIEZĪME
Sekojiet ar Bluetooth apvienoto ierīču (datoru un mobilo ierīču) vai 
adaptera ražotāju rekomendācijām un instalējiet nepieciešamo 
aparatūru un programmatūru.
• Bluetooth pieslēguma iestatījumi tiek saglabāti pat pēc printera 

izslēgšanas.
• Ja Jūsu iekārta nevar atrast printeri, izmantojot Bluetooth, Jūsu 

printeris var būt savienots ar citu ierīci. Izmantojiet pieslēgto ierīci, lai 
pārtrauktu Bluetooth savienojumu ar Jūsu printeri, vai izslēdziet 
savu printeri un tad ieslēdziet to atkārtoti.

• Ja Jūs aizverat ierīces pārsegu, kamēr pārsūtat datus, komunikācija 
var tikt pārtraukta.

• Ja Jūsu dators atvienojas tādēļ, ka mobilā iekārta ir tālu no Jūsu 
printera, ierīcē izvēlieties "Bluetooth" iestatījumus un tad izvēlieties 
nepieciešamo ierīci no Bluetooth ierīču saraksta.

PIEZĪME
Papildu informācijai par pieslēgšanos, izmantojot Wi-Fi, skatīt Lietotāja 
rokasgrāmatu.

Kvīšu vai etiķešu drukāšana



RJ-2030/2050 modelim

1. Pavelciet pārsega atvēršanas sviru virzienā, kas norādīts rullīša 
nodalījuma atvēršanai.

2. Izņemiet rullīti.

RJ-2140/2150 modelim

1. Pavelciet pārsega atvēršanas sviru virzienā, kas  
norādīts rullīša nodalījuma atvēršanai.

2. Spiežot rullīša atkabes sviru, nedaudz paceliet rullīti un 
tad izņemiet. Rullīti ir iespējams izņemt, mainot rullīša
vadotņu pozīciju.
Ar spēku neceliet rullīša vadotni pārāk tālu, citādi tā var 
salūzt.

Printeri var nēsāt pie jostas, pievienojot tam ietverto jostas klipsi. 
Sekojiet zemāk esošajām instrukcijām, lai pievienotu  klipsi printerim un jostai. 
Jūs varat pievienot klipsi printerim un nodrošināt to pie savas jostas. 

1. Nodrošiniet jostas klipsi pie printera aizmugures, izmantojot Phillips 
galvas skrūves, kā parādīts attēlā:

2. Pievienojiet klipsi savai jostai.

Kvīšu/etiķešu rullīša izņemšana

PIEZĪME
Nav nepieciešams pielāgot rullīša turētāju, līdzko tas ir pareizi pielāgots 
rullīša platumam.

1 Rullīša atkabes svira

1

1 2

Jostas klipša pielikšana

1 Jostas klipsis
2 Phillips skrūve

Pagrieziet klipsi, kā parādīts 
attēlā, lai to noslēgtu.

Pagrieziet klipsi pa kreisi vai
pa labi, lai to atslēgtu.

SVARĪGI
Pārliecinieties, ka droši pievienojat jostas klipsi printerim un jostai.
Pastāv ievainojuma vai bojājuma risks, ja jostas klipsis nav droši 
piestiprināts jostai un printeris nokrīt. 

2
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Traucējummeklēšana

Problēma Iespējamie risinājumi
Jūsu printeris nespēj
pieslēgties saimniekierīcei,
izmantojot Wi-Fi vai
Bluetooth

Wi-Fi iestatījumu konfigurācijas veikšanas 
laikā novietojiet printeri metra attālumā no 
mobilās ierīces.

Nolieciet printeri no traucēkļiem bŗīvā vietā.
Ja bezvadu dators, ar Bluetooth aprīkota 
ierīce, mikroviļņu krāsns, digitālais bezvadu
telefons vai cita ierīce atrodas Jūsu printera
vai bezvadu piekļuves punkta/rūtera tuvumā, 
novietojiet šo ierīci tālāk no sava printera vai 
bezvadu piekļuves punkta/rūtera.

Jūsu printeris nespēj
drukāt, izmantojot Wi-Fi
vai Bluetooth

Jūsu printeris nepadod
papīru

Vai uz rullīša atrodas gruži vai putekļi, kas 
kavē tā brīvu kustību?
Iztīriet rullīti. (Skatīt Apkope.)
Pārbaudiet, vai papīra izejas vieta nav 
bloķēta.
Pārbaudiet, vai rullītis ir pareizi iestatīts 
pēc tā izņemšanas. (Skatīt Kvīšu/etiķešu 
rullīša izņemšana un papīra vai etiķešu 
rullīša uzstādīšana.)
Nodrošiniet, lai rullīša nodalījuma pārsegs 
ir kārtīgi aizvērts.

Printeris turpina padot
papīru

Atveriet rullīša nodalījuma pārsegu.
Nospiediet  (Strāvas) pogu, lai atveltu 
drukāšanu.
Izslēdziet printeri.

Neapstājas starp etiķešu
izdruku

Pārbaudiet, vai  esat ievadījis informāciju 
pareizi. Jūs varat iestatīt informāciju, 
izmantojot papīra izmēra uzstādīšanas 
opciju printera uzstādīšanas rīkā.
Pārbaudiet, lai sensors ir tīrs. Ja tas ir 
netīrs, noslaukiet to ar sausu kokvilnas
tamponu.

Pārbaudiet, lai nekas nebloķē sensoru.

Jūsu printeris nav pareizi
pievienots tīklam

Pārbaudiet WLAN ikonu LCD ekrānā.

: Tīkls ir pareizi pievienots. 

: Jūsu printeris meklē tīklu.

Nav ikonas: Bezvadu tīkla iestatījumi ir 
atspējoti.

1 Sensors

1

1

Problēma Iespējamie risinājumi
Drukas galviņa, motors 
vai baterija ir pārāk karsti.

Termālā drukas galviņa, motors vai baterija ir
pārāk karsti.

Galviņa: 
Ja termālā galviņa kļūst pārāk karsta, tā uz 
papīra var producēt attēlveidošanu vietās, 
ko nav paredzēts drukāt. Tas ir normāls 
stāvoklis, drukājot dokumentus ar lielu 
daudzumu “melnā” satura.
Jūsu printeris apturēs darbību un atsāks to 
tikai pēc tam, kad drukas galviņa būs 
atdzisusi. Lai izvairītos no šāda stāvokļa, 
drukājiet, izmantojot gaišākas krāsas 
iestatījumu, samazinot melno zonu izdruku 
(piemēram, noņemt fona ēnojumu un krāsa
grafikos un prezentāciju dokumentos) un 
pārliecinātos, ka printerim ir pienācīga 
ventilācija un tas neatrodas slēgtā vietā.

Motors vai baterija:
Ilgstoši neizmantojiet printeri, pretējā 
gadījumā printera motors vai baterija kļūs 
pārāk karsta. Tad printeris apturēs darbību 
un turminās drukāšanu pēc tam, kad 
motors vai baterija būs atdzisusi.

Printeris atrodas
sāknēšanas režīmā

Ja Jūs izņemat litija jonu bateriju no sava datora, 
kamēr tiek atjaunota aparātprogrammatūra, 
Jūsu printeris pārstartēsies sāknēšanas režīmā.

PIEZĪME
Šāds stāvoklis var rasties biežāk, kad 
printeri izmanto lielā augstumā (vairāk par 
3,000 m) zemāka gaisa blīvuma dēļ, 
kas pieejams printerim.



Jūsu printera apkopi var veikt pēc nepieciešamības. Tomēr dažos 
noteiktos apstākļos apkope var būt biežāk nepieciešama (piemēram, 
putekļainā vidē). 

Drukas galviņas apkope
Noslaukiet drukas galviņu ar sausu, tīru drāniņu bez putekļiem, kas ir 
samitrināta ar izopropilsipirtu vai etanolu. Veiciet apkopi bieži.

Rullīša apkope
Noslaukiet drukas galviņu ar sausu, tīru drāniņu bez putekļiem, kas ir 
samitrināta ar izopropilsipirtu vai etanolu. Pēc rullīša iztīrīšanas 
pārliecinieties, ka rullītī nav palikuši putekļi vai kas cits.

Papīra izejas slota apkope
Ja papīra izejas slotā uzkrājas līme un rodas sastrēgums, iztīriet papīra
izejas slotu ar drāniņu, kas ir nedaudz samitrināta ar izopropilsipirtu. 

Apkope

1 Drukas galviņa

2 Rullītis

3 Papīra izejas slots

1

2
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Produkta specifikācijas

Modeļa nosaukums RJ-2030/2050/2140/2150
Dimensijas RJ-2030/2050

Aptuveni 100 (D) x 122 (W) x 57 (H) mm
RJ-2140/2150
Aptuveni 100 (D) x 151 (W) x 73 (H) mm

Svars RJ-2030/2050
Aptuveni 465 g (ieskaitot bateriju)
RJ-2140/2150
Aptuveni 545 g (ieskaitot bateriju)

Drukāšana
Izmērs RJ-2030/2050

58 mm
RJ-2140/2150
25.4 – 58 mm

Metode Tiešā termālā drukāšana
Interfeiss

(Pilns ātrums) (mini-B) 0.2 .reV BSUBSU
Bluetooth 
(tikai RJ-2030/2050/2150)

RJ-2030
Ver 2.1 + EDR
Atbalstītie profili: SPP, OPP, BIP, HCRP

RJ-2050/2150
Ver 2.1 + EDR
Atbalstītie profili: SPP, OPP, BIP, HCRP
Atbalstītie protokoli: iAP

Wi-Fi 
(tikai RJ-2050/2140/2150)

• Bezvadu tiešs: IEEE 802.11g/n
• Ad-hoc režīms: IEEE 802.11b/g/n
• Infrastruktūras režīms: IEEE 802.11b/g/n

Vide
Darbības temperatūra Drukāšana: -10 – 50°C

Lādēšana: 5 – 35°C
Darbības mitruma līmenis 10 – 90% (Bez kondensācijas, maksimālā  

mitrā termometra temperatūra: 27 °C)
Uzglabāšanas temperatūra -20 – 60°C
Uzglabāšanas mitruma
līmenis

10 – 90% (Bez kondensācijas, maksimālā  
mitrā termometra temperatūra: 45 °C)



Jūs varat izmantot  (Padeves) pogu, lai izdrukātu ziņojumu, kas sniedz 
sekojošu printera informāciju:

Programmas versija
Printera lietošanas vēsture
Trūkstošs punktu testa raksts
Printera uzstādījumu informācija
Pārsūtīto datu saraksts
Tīkla iestatījumu informācija

1. Pārliecinieties, ka kvīšu rullīša papīts ir ievietots un līdzekļa rullīša 
nodalījums ir aizvērts.

2. Ieslēdziet printeri.

3. Nospiediet un turiet  (Padeves) pogu, kamēr LCD ekrānā parādās
uzraksts “Printing” (“Drukā”). Tiks izdrukāta printera informācija.

Papildu informācijai skatīt Lietotāja rokasgrāmatu.

Brother Global tīmekļa vietne: www.brother.com
Brother Attīstības centrs: www.brother.com/product/dev
Biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ), produktu atbalstam un tehniskajiem
jautājumiem, kā arī draiveru atjaunināšanai un utilītām:
support.brother.com

Printera informācijas izdruka

PIEZĪME
• Jūs varat izmantot printera uzstādījumu rīku, lai iepriekš uzstādītu 

drukājamo informāciju.
• Printera uzstādījumos (Printer Settings) parādās centrmezgla 

nosaukums. Noklusējuma centrmezgla nosaukums ir 
“BRWxxxxxxxxxxxx”. (“xxxxxxxxxxxx” ir balstīts uz Jūsu printera MAC
adresi/ tīkla Ethernet adresi

• Šo darbību var veikt, izmantojot printera uzstādījumu rīku.

Noderīgas mājaslapas


