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IEKĀRTAS INSTALĀCIJA
DCP-1610W(E) / DCP-1612W

Iepakojumā esošās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no jūsu valsts.

Tonera kasete
instalācija

A5 lapas vertikālās ievietošanas 
atbalsts

instrukcijas latviešu valodā

BRĪDINĀJUMS
 

 Plastikāta iepakojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

 

Saglabājiet iepakojumu gadījumam, ja jums iekārta ir jāpārved.
Iegādājieties pareizo interfeisa vadu.

USB vads
Jums ir jāiegādājas pareizs USB vads. Iesakām izmantot USB 2.0 vadu (A/B tipu), kas nav 
garāks par 2 m.

PIEZĪME

1  
Izpakojiet iekārtu un pārbaudiet sastāvdaļas

2  
Noņemiet iepakojuma materiālus un instalējiet tonera 
kaseti



2

Pielāgojiet papīra atbalsta malas izmantotajam 
papīra izmēram.

Lai izmantotu A5 ar šauro malu.

3  
Ievietojiet papīru

4  
Pievienojiet strāvas vadu un ieslēdziet iekārtu

Aizmugure Priekšpuse
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7  
Pievienojiet iekārtu datoram/ mobilajai ierīcei

5  
Izvēlieties valsti /valodu (tīkai sākotnējs iestatījums)

• Windows® PC ar CD lasītāju
• Windows® PC bez CD lasītāja
• Macintosh
• Mobilās ierīces lietotājiem ar WPS/AOSSTM - atbalstīts pieejas punkts/ rūteris.

6  
Izmainiet valodu (ja nepieciešams)
Tikai noteiktiem modeļiem

1   Spiediet Menu, 0, 0.

2   Spiediet  vai  , lai izvēlētos valodu, tad spiediet OK.

7A  
Konfigurācija izmantojot CD lasītāju (Windows®)

Atkarībā no jūsu iekārtas, jums var lūgt iestatīt valodu. Ja nepieciešams, sekojiet norādēm ekrānā.

3   Spiediet Stop/Exit.

PIEZĪME:
Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, ejiet uz Computer 
(My Computer). (Windows®8: uzdevumjoslā spiediet  (File 
Explorer) ikonu, tad ejiet uz Computer.) Dubultklikšķis uz CD 
ikonas, tad dubultklikšķis uz start.exe.

Sekojiet norādēm 
ekrānā līdz parā-
dās Connection 
Type ekrāns.

USB savienojums

Bezvadu tīkla savienojums
Ieteicams sagatavot USB 
vadu īslaicīgai izmantošanai 
bezvadu iestatīšanas laikā.
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 Lai turpinātu instalāciju, sekojiet 
norādēm ekrānā. Pabeigts
PIEZĪME:
Ja savienojums nav izdevies, atkārtojiet šo soli.

Bezvadu tīkla savienojums

[Ieteicams]
Izvēlieties šo iespēju, ja jums ir USB 
vads, ko īslaicīgi izmantot bezvadu 
iestatīšanai

Izvēlieties šo iespēju, ja jums nav USB 
vada.

 Lai turpinātu instalāciju, sekojiet 
norādēm ekrānā. Pabeigts
PIEZĪME:
Ja savienojums nav izdevies, atkārtojiet šo soli.

7B  
Konfigurācija neizmantojot CD lasītāju 
(Windows® bez CD lasītāja vai Macintosh)

No Brother Solutions Center lejuplādējiet pilno draivera un programmatūras paketi.
(Windows®) solutions.brother.com/windows
(Macintosh) solutions.brother.com/mac

Kad esat lejuplādējis visu paketi, sekojiet norādēm ekrānā līdz parādās Connection Type ekrāns.
Tālāk skat. 7A.

7C  
One-push bezvadu iestatīšana mobilajās ierīcēs 
(tikai bezvadu modeļi)

Ja jūsu bezvadu LAN pieejas punkts/ rūteris atbalsta automātisku bezvadu (one-push) iestatīšanu 
(WPS/AOSSTM), jūs varat savu iekārtu iestatīt neizmantojot datoru.

Uz jūsu LAN pieejas punkta/ 
rūtera spiediet WPS vai 
AOSSTM taustiņu.

Uz iekārtas spiediet WiFi 
taustiņu.

Bezvadu iestatījums ir pabeigts.

PIEZĪME:
Pirms jūs varat izmantot 
savu iekārtu kopā ar mobilo 
ierīci, lejuplādējiet “Brother 
iPrint&Scan”.
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Drukājiet un skanējiet, izmantojot savu mobilo ierīci
Lai sāktu izmantot jūsu iekārtu kopā ar mobilo ierīci, lejuplādējiet “Brother 
iPrint&Scan”.

solutions.brother.com/ips

Apciemojiet mūs 
http://www.brother.lv

Autorizēts Brother serviss: 
Rīga, Augusta Deglava iela 28 

Tālr. 67291301 
 

serviss@sonika.lv


