
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
FAX-2820
FAX-2920



Lūdzam ierakstīt sekojošu 

Modeļa Numurs: FAX-2820 vai FAX-2920
(Apvelciet to kāds ir jums)

Serijas Numurs:*

Iegādes datums:

Iegādes vieta:

* Sērijas numurs ir redzams LCD ekrānā nospiežot 
Menu/Set, 4, 1  
Saglabājiet pirkuma čeku, lai varētu apliecināt pirkuma 
esamību, zādzības, ugunsgrēka vai garantijas gadījumā.

Jūs varat reģistrējiet savu Brother iekārtu on-line :

Tas jums noderēs, ja gadījumā būsiet pazaudējuši pirkuma čeku, vai arī kā apstriprinājums
 apdrošināšanas izmaksu saņemšanai.

EC atbilstība.

http://www.brother.com/registration

 

http://www.brother.com/registration
http://www.brother.com/registration


Drošības noteikumi
Šajā intrukcijā atradīsiet sekojošas ikonas.

Iekārtas drošai lietošanai

Lūdzu saglabājiet šo informāciju arī turpmākai lietošanai.

Informē, kā rīkoties lai izvairītos no traumām.

Brīdina par iespējamo elektriskās strāvas triecienu.

Brīdina par iespējamo apdeguma traumu.

Nosaka procedūras, kuras jāievēro vai no kurām ir jaizvairās, lai nesabojātu iekārtu
vai citus priekšmetus.

Brīdina par ierīcēm vai darbībām, kas nav savietojamas ar iekārtu. 

Ziņo, kā rīkoties, ja rodas atbilstoša situācija

UZMANĪBU

Iekārta ir pakļauta augstspriegumam. 
Pirms uzsākat iekārtas iekšpuses tīrīšanu, vispirms atslēdziet
to no strāvas.  

Nepieskarieties elektriskajai kontaktdakšai ar mitrām rokām.
Tā jūs varat saņemt elektrisko triecienu.

Pēc iekārtas lietošanas dažas no tās
daļām vēl kādu laiku paliek ļoti 
KARSTAS! Lai izvairītos no apdeguma
traumām nepieskarieties vietām, kas
ir šādi apzīmētas.
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Iekârtas termobloks ir apzîmçts ar brîdinâjuma zîmi.
Nebojâjiet un saglabâjiet to.

Lai izvairîtos no traumâm nelieciet 
rokas uz sekojoðâm vietâm.

( tikai uz DCP-7025 )
Lai izvairîtos no traumâm 
nelieciet rokas uz sekojoðâm
vietâm.

Pârvietojot iekârtu,  turiet to aiz sânu 
rokturiem. Nedariet to, turot tâs 
aizmugures daïu. 

Neizmantojiet putekïu sûcçju iekârtas tîrîðanai, jo tonera sîkâs daïiòas var aizdegties tâ 
iekðpusç, kâ rezultâtâ var izcelties ugunsgrçks.   

Iekârta ir jânovieto tâ, lai nepiecieðamîbas gadîjumâ to varçtu atslçgt no elektriskâ tîkla
atvienojot kontaktdakðu.  

BRÎDINÂJUMS

!!! UZMANÎBU !!!

Lai korekti tiktu instalçta programmatûra - iekârtu datoram drîkst pieslçgt
(ar USB kabeli) TIKAI PÇC instalâcijas pabeigðanas!

Angïu valodas izvçle LCD displejâ
 

 
 

 Displejâ redzams Darbîba

SET COUNTRY
PRESS SET KEY Nospiediet "SET" un ar bultâm izvçlieties Finland

Nospiediet "SET" un "1"

Gaidiet, notiek process

Nospiediet: MENU, divas reizes "0" un ar bultâm 
izvçlieties "ENGLANTI"

Nospiediet: "SET" un "STOP"

Iekârtas valodas (angïu valoda) izvçle ir 
pabeigta

FINLAND

Odota hetki, 
 Puhdistus

Datums un laiks
01/01/00...FAX
Erot.kyky:..

Kieli: ENGLANTI

Accepted
(ENGLISH)
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1
Instrukcijas lietošana
Šajā instrukcijā ir izmantoti dažādi fonti, lai izceltu un apzīmētu konkrētas darbības vai
informētu par ekrānā redzamo.  

Piezīme
Šis apzīmējums attiecas tikai un DCP-7025

Ievads

Bold Taustiņu apzīmējumiem uz vadības paneļa
Italics Tiek izmantots svarīgas informācijas nodošanai vai atsaucei uz to.
Courier Attēlo LCD ekrānā redzamo informāciju.

Informē par to, kā ir jārīkojas, lai izvairītos no iepējamām traumām.

Brīdina par elektriskās strāvas trieciena iespējamību.

Brīdina par iespējamām apdeguma traumām.

Norāda uz procedūrām, kas ir jāveic vai no kurām ir jāizvairās, lai nesabojātu
iekārtu vai citus priekšmetus.
Brīdina par iekārtām un darbībām, kas nav savietojamas ar iekārtu.

Informē, kā rīkoties attiecīgā situācija vai arī brīdina par to, kā konkrētā darbība
var iespaidot citus raksturlielumus.

Vietas izvēle
Novietojiet iekārtu uz taisnas, līdzenas virsmas, kuru neiespaido triecieni un vibrācijas, 
piemēram uz darba galda. Iekārtai ir jābūt iezemētai ar standarta elektrisko ligzdu. 
Telpas temperatūrai ir jābūt robežās no 10°C līdz 32.5°C.

BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no vietas, kur pastāvīgi uzturas daudz cilvēku.
Nenovietojiet to blakus sildierīcēm, gaisa kondicionētājiem, ūdenim, ķīmikālijām 
un saldētavām.
Izvairieties no tiešo saules staru, paaugstinātas temperatūras, mitruma un putekļu
iedarbības uz iekārtu.
Nepieslēdziet iekārtu caur apgaismojuma slēdžiem vai taimeriem. 
Iekārtas atslēgšanās gadījumā no elektriskā tīkla, var tikt izdzēsta ieprogrammēta
informācija.
Nepieslēdziet iekārtu vienā elektriskā ķēdē ar citām jaudīgām elektroiekārtām
Izvairieties novietot iekārtu blakus jaudīgiem skaļruņiem vai radiotelefonu bāzes stacijai.
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Vadības panelis ( FAX-2820 un FAX-2920 ir vienāds taustiņu izvietojums. )

01/01 00:00 Fax

1 One-Touch taustiņi 
Dod iespēju veikt iepriekš ieprogrammētu numuru
izsaukšanu nospiežot tikai vienu taustiņu.
 

2 Faksa un tālruņa taustiņi:
Redial/Pause
Lai atkārtotu pēdējo zvanu un, lai ieliktu pauzi
ieprogrammējot numuru. 
Tel/R
Izmantojams, lai sarunātos pēc ārejā(External)
tel. aparāta klausules pacelšanas F/T režīmā. 

Izmantojams arī, lai izietu uz ārējo līniju, ja iekārta
ir pieslēgta iekšējai tel. centrālei PABX (PBX)
Resolution (Izšķirtspēja)
Lai izvēlētos nosūtāmā faksa izškirtspēju

3 Navigācijas taustiņi:
Menu/Set
Lai apstiprinātu izvēlni un veiktu programmēšanu. 

Gaidīšanas režīmā izmantojams, lai izvēlētos
zvana skaļuma līmeni.

Search/Speed Dial (Meklēšana/”Ātrie”numuri)
Lai caurskatītu atmiņā ieprogrammētos numurus 
un arī, lai izsauktu jau ieprogrammētos, nospiežot
# un trīsciparu skaitli.  

Lai pārvietotos uz priekšu vai atpakaļ pa izvēlni. 

 vai 
Lai pārietu uz citu izvēlni vai izvēlētos opciju. 

4 Ciparu taustiņi
Lai sastādītu faksa vai tālruņa numuru, kā 
arī, lai ievadītu kodu informācijas saņemšanai.

Taustiņš # ļauj zvana laikā īslaicīgi pārslēgt
izsaukuma režīmu no Pulse uz Tone. 

5 Start
Lai uzsāktu faksa sūtīšanu vai kopiju izgatavošanu

6 Stop/Exit
Lai apturētu operāciju vai izietu no izvēlnes.

7 Reports (Atskaites)
Lai izdrukātu nosūtīto faksu atskaiti, 
„palīdzības” lapu, „Ātro” numuru  sarakstu, 
faksu žurnālu un lietotāja iestādnes.

8 Režīma taustiņi:
Fax

Lai ieietu Faksu režīmā

Copy

9 Šķidro Kristālu Ekrāns (LCD)
Ekrānā redzamā informācija palīdz lietotājam
izmantot iekārtu. 

10 Kopēšanas taustiņi (Īslaicīgās iestādnes):
Options (Iespējas)
 Dažādas papildiespējas kopējot.

11 Shift (Pārslēgšana)
Nospiežot šo taustiņu, iegūstat pieeju 
One Touch taustiņu numuriem no 11 - 20

Lai ieietu Kopēšanas režīmā



Pamata iestādnes

Datuma un laika ierakstīšana

Kad iekārta netiek darbināta, tās ekrānā ir 
redzams datums un laiks.                                         Apstiprinot bāzes
informāciju datums un laiks tiks drukāts uz
visiem jūsu nosūtītajiem faksiem. Pārtraucot
strāvas padevi saglabātā informācija tiks 
dzēsta. Tas neiespaidos citas iestādnes 

                                                        
 
 

Piezīme
Pēc strāvas padeves pārtraukšanas Jūsu 
iekārta saglabās indormāciju vēl 2 stundas
(MFC-7420) vai 4 stundas (MFC-7820N)

1

2 Ierakstiet divus ciparus- gada skaitli.

Nospiediet Menu/Set.

3 Ierakstiet divus ciparus- mēnesi.

(Piemēram, ierakstiet 09 kā Septembri, 
vai 10 kā Oktobri.)

4 Ierakstiet divus ciparus- datumu.

.

(Piemēram, ierakstiet 06 kā 6.datumu.)

5 Ierakstiet laiku, 24 stundu formātā .

(Piemēram, nospiest 15:25 vai 3:25 P.M.)

6
Ekrānā tagad vienmēr būs redzams 
laiks un datums, ja iekārta būs ieslēgta
FAX režīmā. 
 

Ja iekārta būs atpūtas režīmā, tad ekrānā
 būs redzams Sleep   

Tone un Pulse rezīma izvēle 

1

2 Nospiediet vai     lai izvēlētos Tone (vai Pulse)  

3

Uzsākot darbu

Initial Setup
2.Date/Time

Initial Setup
4.Tone/Pulse

Nospiest Menu/Set, 0, 2.

Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Menu/Set.

 Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Stop/Exit.

Nospiest Menu/Set, 0, 4.

Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Stop/Exit.

ID pamatdatu ierakstīšana
Jūs varat ierakstīt savu vārdu vai firmas nosaukumu, 
tālruņa numuru un faksa numuru, kas būs redzami 
Jūsu nosūtītajos faksos.
 

Ir svarīgi ierakstīt faksa numuru ņemot 
vērā starptaustiskos kodus un formātus. 
  “+” (pluss) simbols (nospiežot      )  

1

2 Ierakstiet Jūsu faksa numuru 
(līdz 20 zīmēm).

.

 3 Ierakstiet Jūsu tālruņa numuru (līdz 20 zīmēm).
Nospiediet Menu/Set.
(Ja tālruņa un faksa numurs ir viens,
 tad arī ierakstiet abus) 

Piezīme
Lai ievietotu atstarpi starp zīmēm 
nospiediet  vienu reizi    
Tālruņa numurs, ko Jūs ierakstīsiet 
parādīsies tikai Cover Page (Titullapā)

4 Ierakstiet Jūsu vārdu vai firmas nosaukumu
izmantojot taustiņus-ciparu. 
(Skatīt „Teksta ierakstīšana”)
 

Initial Setup
3.Station ID

Ja jūs tālruņa numurs ir 7291301,
tad jums ir jāraksta +371 7291301 

Nospiediet Menu/Set, 0, 3.

Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Menu/Set.
5

Piezīme
Ja ID pamatdati jau ir ierakstīti, tad iekārta
Jums jautās vai izmainīt tos nospiežot 1, 
vai iziet no režīma bez izmaiņām nospiežot  2 

Nospiediet Stop/Exit.
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Teksta ierakstîðana

Kïûdu laboðana

Ja Jûs ierakstat nepareizu zîmi, tad novietojiet 
kursoru zem tâs, un nospiediet Stop/Exit. 
Zîme tiks dzçsta. Jûs varat arî uzreiz pârrakstît
kïûdaino, ja kursors atrodas zem tâs.

Speciâlâs zîmes un simboli

  vai  „ 0 ” un tad      vai   ,
   

Spiest vienu
reizi

divas 
  reizes

trîs 
reizes

èetras 
 reizes

2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S
8 T U V 8
9 W X Y Z

Nospiediet           priekš       ! " # $ % & ’ ( ) 
vai + , - . /

: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

Nospiediet     , # 
 lai pârvietotu kursoru zem speciâlajâm zîmçm 
vai simboliem, kuri Jums ir vajadzîgi. 
Tad nospiediet Menu/Set

Nospiediet  #    priekš
Nospiediet  „0”  priekš    

Telefona lînijas tipa izvçle

Ja aparâts, faksu nosûtîðanai vai saòemðanai 
tiek savienots ar lîniju, ko apkalpo PABX(PBX),
ISDN iekârtas, tad ir nepiecieðams izmainît
telefona lînijas tipu. Sekojoði:

1 Nospiediet Menu/Set , 0, 5.

2

3
PABX (PBX) -iekðçjâ telefoncentrâle
vai PÂRVIENOÐANA

Sâkotnçji aparâts ir ieslçgts pieslçgðanai PSTN 
(parastâ telefona lînija). Tomçr daudzos birojos
tiek lietotas iekðçjâs telefoncentrâles jeb PABX. 
Jûsu faksa aparâts var tikt pieslçgts gandrîz pie
jebkura PABX. Aparâta atsaukðanas iespçja 
nodroðina tikai TBR (timed break recall). 
TBR darbojas ar gandrîz jebkuru PABX sistçmu,
 ïaujot jums iegût pieeju ârçjai lînijai vai 
pârvietojot zvanus uz citu paplaðinâjumu.
Pakalpojums darbojas, ja Tel/R taustiòð ir nospiests.

Initial Setup
5.Phone Line Set

Nospiediet        vai       , lai izvçlçtos
PBX, ISDN (vai Normal)
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Stop/Exit.

Jûs varat saglabât Tel/R taustiòsitienu, kâ
daïu no kodçtâs numuru izvçles taustiòos
(Speed Dia l) saglabâtâ numura. Saglabâjot
numuru kodçto numuru uzgrieðanas taustiòâ
(Menu/Set 2-3-1 vai 2-3-2), vispirms 
nospiediet Tel/R taustiòu
(uz ekrâna parâdâs "!"), tad ievadiet telefona
numuru. Ja jûs tâ izdarîsiet, tad vçlâk Jums
nevajadzçs spiest Tel/R taustiòu katru reizi,
kad vajadz;es uzgriezt numuru no kodçto
numuru uzgrieðanas taustiòiem.

Angïu valodas izvçle LCD displejâ
 

 
 

 Displejâ redzams Darbîba

SET COUNTRY
PRESS SET KEY

Nospiediet "SET" un ar
bultâm izvçlieties Finland

Nospiediet "SET" un "1"

Gaidiet, notiek process

Nospiediet: MENU, divas 
reizes "0" un ar bultâm 
izvçlieties "ENGLANTI"

Nospiediet: "SET" un 
"STOP"
Iekârtas valodas (angïu 
valoda) izvçle ir pabeigta

FINLAND

Odota hetki, 
 Puhdistus

Datums un laiks
01/01/00...FAX
Erot.kyky:..

Kieli: ENGLANTI

Accepted
(ENGLISH)



Pamatiestādnes
Taimera režīma izvēle

Uz iekārtas vadības paneļa ir četri taustiņi:
FAX, SCAN, un COPY. Jūs varat izmainīt 
laiku (sekundes vai minūtes) kas paiet pēc 
pēdējās skenēšanas vai kopēšanas, pirms 
iekārta atkal ieslēdzas faksa režīmā. Ja Jūs
izvēlaties Off, iekārta paliek tajā režīmā, 
kurš ir ticis izmantots pēdējais.

                                     

 
 
 

 

1

2

 

.

3 .

General Setup
1.Mode Timer

Nospiediet Menu/Set , 1, 1.

Nospiediet        vai       , lai izvēlētos
0 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min vai Off

Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Stop/Exit.

Papīra tipa izvēle

Lai iegūtu augstāku izdrukas kvalitāti, ir jāizvēlas 
atbilstošs papīra tips. Rīkojieties sekojoši:

1 Nospiediet Menu/Set , 1, 2.

2

3

General Setup
2.Paper Type

Nospiediet        vai       , lai izvēlētos
Plain, Thin, Thick, Thicker, Transparency(Plēve)
vai Recycled Paper.
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Stop/Exit.

Papīra izmēra izvēle

Jūs varat izvēlēties sekojoša formāta papīru:
 Letter, A4, B5, A5, B6, A6 un  
Executive un divus formātus faksu izdrukai : 
Letter un A4. Ikreiz, mainot papīra tipu ir 
jāizvēlas arī papīra formāts.

Zvana skaļuma izvēle

Jūs varat pilnībā izslēgt zvanu (Off) vai izvēlēties
zvana skaļuma līmeni. 

—vai —

Jūs arī varat pieregulēt zvana skaļumu laikā, 
kad iekārta netiek izmantota. Faksa režīmā
         nospiediet                vai           , lai izvēlētos
 atbilstošāko zvana skaļumu. 

 

General Setup
3.Paper Size

Volume
1.Ring

1 Nospiediet Menu/Set , 1, 3.

2

3

Nospiediet        vai       , lai izvēlētos
Letter, A4, A5, A6, B5, B6 vai Executive
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Stop/Exit.

1 Nospiediet Menu/Set , 1, 4, 1.

2

3

Nospiediet        vai       , lai izvēlētos
Low, Med, High vai Off
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Stop/Exit.
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Pīkstuļa skaļuma izvēle

Jūs varat mainīt pīkstuļa skaļumu. No rūpnīcas 
tas ir kā Low (zems), Ja pīkstulis ir ieslēgts, 
iekārta katru reizi dos signālu, ja nospiedīsiet 
kādu taustiņu, izdarīsiet kādu kļūdu, kā arī faksa
sūtīšanas vai saņemšanas beigās. 

1 Nospiest Menu/Set, 1, 4, 2. 

2

3

Skaļruņa skaļuma izvēle
Jūs varat izmainīt iekārtas skaļruņa skaļumu.

1

2

3

Automātiskā diennakts laika 
izvēle 
Jūs varat ieslēgt automātisko pulksteņa 
Ziemas/Vasaras laika maiņu. Tas automātiski
pārslēgsies pavasarī 1 stundu uz priekšu un
rudenī 1 stundu atpakaļ. Pārliecinieties vai esat
pareizi ievadījis dienu un laiku Date/Time izvēlnē.

1

2

3

Tonera ekonomija

Jūs varat izmantot tonera ekonomijas režīmu. 
Ja ieslēgsiet to On režīmā, tad izdrukas būs
gaišākas.                  No rūpnīcas tas ir izslēgts (Off ) 

1

2

3

Volume
2.Beeper

Volume
3.Speaker

General Setup
5.Auto Daylight

Ecology
1.Toner Save

Nospiest      vai    , lai iegūtu Low, Med
High vai Off  
Nospiest Menu/Set.

Nospiest Stop/Exit.

Nospiest Menu/Set, 1, 4, 3. 

Nospiest      vai    , lai iegūtu Low, Med
High vai Off  
Nospiest Menu/Set.

Nospiest Stop/Exit.

Nospiest Stop/Exit.

Nospiest Stop/Exit.

Nospiest Menu/Set, 1, 5. 

Nospiest Menu/Set, 1, 6. 

Nospiest      vai    , lai iegūtu On vai Off
Nospiest Menu/Set.

Nospiest      vai    , lai iegūtu On vai Off
Nospiest Menu/Set.
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Gaidīšanas režīms

1

2 Ar ciparu taustiņiem ierakstiet jums 
pieņemamo laika periodu, kad iekārtai ir
jāpārslēdzas                       (no 00 līdz 99).

3
Note

Ja jums ir nepieciešams izslēgt šo funkciju
vispār, tad vienlaikus pie 3.soļa nospiediet
Start un Option

LCD ekrāna spilgtuma regulēšana

Jūs varat regulēt ekrāna apgaismojumu

1

2 Ar           vai     izvēlēties                vai    Light Dark

3 Nospiest Stop/Exit. 

Ecology
2.Sleep Time

General Setup
7.LCD Contrast

Nospiest Menu/Set, 1, 6, 2. 

Nospiest Menu/Set, 1, 7. 

Šī funkcija ļauj ieekonomēt patērējamo
elektroenerģiju laikā, kad iekārta ir ieslēgta,
bet netiek izmantota. Jūs varat izvēlēties laika 
periodu (no 00 līdz 99 min.), kad iekārta pati 
ieslēgsies „gaidīšanas režīmā”. Rūpnīcas
iestādne ir 5 minūtes. Kad iekārta ir 
ieslēgusies šajā režīmā, tad ekrānā ir redzams
Sleep. Nospiežot Start taustiņu, iekārta atkal
ieslēgsies darba režīmā.

Nospiest Menu/Set.

Nospiest Stop/Exit.

Nospiest Menu/Set.



Aizsardzība
Jūs varat izvēlēties dažādus iekārtas 
aizsardzības līmeņus TX Lock (tikai MFC-7420)
un Setting Lock (tikai MFC-7820N)

TX Lock (MFC-7420)

TX Lock novērš neautorizētu pieeju iekārtai.
Ja TX Lock ir ieslēgts, tad IR pieejamas sekojošas
operācijas 

 

Faksu saņemšana
Faksu pārsūtīšana
(ja ir ieslēgts Fax Forwarding funkcija) 
Faksu Tālvadība(atgūšana)
(ja ir ieslēgta Fax Storage funkcija) 
PC Fakss saņemšana
(ja ir ieslēgta PC Fax Receive funkcija)

Ja TX Lock ir ieslēgts, tad NAV pieejamas 
sekojošas operācijas 

Faksu nosūtīšana
Kopēšana
Drukāšana(kā printeris) 
Skenēšana 

Paroles ierakstīšana

Piezīme

Ja parole jau ir apstiprināta, tad tā nav 
jāapstiprina atkārtoti.
Ja jūs esat aizmirsis savu paroli, tad 
griezieties tuvākajā Brother servisā. . 

1

2 Ierakstiet četr-ciparu paroli

Ja jūs to darat pirmo reizi, tad ekrānā būs 
redzams Verify

3 Atkārtoti ierakstiet to pašu paroli.

4

Security
1.TX Lock

Nospiest Menu/Set, 1, 8, 1. 

Nospiest Menu/Set.

Nospiest Menu/Set.

Nospiest Stop/Exit.
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Lai nomainītu TX Lock paroli

1
2 .

3 Ierakstiet veco paroli (četr-ciparu skaitli).

4

5 Ja ekrānā redzams           , atkārtoti 
ierakstiet jauno paroli.
Nospiest Menu/Set.            

Verify

6

Nospiediet Menu/Set, 1, 8, 1. 

Nospiest      vai    , lai iegūtu Set Pasword
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet  Menu/Set.

Ierakstiet jauno paroli (četr-ciparu skaitli).
Nospiediet Menu/Set.

Nospiest Stop/Exit.

Lai ieslēgtu TX Lock režīmu

1

2 .

3 Ierakstiet paroli.

Iekārta ieslēgsies ofline režīmā un ekrānā
būs redzams TX Lock Mode

Lai izslēgtu TX Lock režīmu

1

2
TX Lock automātiski izslēgsies.

Note
Ja jūs esat ierakstījis nepareizu paroli, tad 
ekrānā ir redzams                              un iekārta 
paliks ofline un TX Lock režīmā, kamēr netiks
ierakstīta pareizā parole. 

Wrong Password 

Security
1.TX Lock

Nospiediet Menu/Set, 1, 8, 1. 

Nospiest      vai    , lai iegūtu Set TX Lock
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Menu/Set.
Ierakstiet paroli.

Nospiediet Menu/Set.



Aizsardzība (Memory security) 
(tikai MFC-7820N)

Saņemto faksu izdruka

Piezīme
Lai izdrukātu atmiņā saņemtos faksus ir 
jāizslēdz
Lai aktivizētu                           režīmu ir ‘
jāizslēdz PC Fax RECEIVE režīms

Memory Security režīms.
     Memory Security

Memory Security novērš neautorizētu pieeju iekārtai.
Ja Memory Security ir ieslēgts, tad IR pieejamas 
sekojošas operācijas 

 

Faksu saņemšana
Faksu pārsūtīšana
(ja ir ieslēgts Fax Forwarding funkcija) 
Faksu Tālvadība(atgūšana)
(ja ir ieslēgta Fax Storage funkcija) 
PC Fakss saņemšana
(ja ir ieslēgta PC Fax Receive funkcija)

Ja Memory Security ir ieslēgts, tad NAV pieejamas 
sekojošas operācijas 

Faksu nosūtīšana
Kopēšana
Drukāšana (kā printeris) 
Skenēšana 

Security
1.Mem Security

Paroles ierakstīšana

Piezīme
Ja parole jau ir apstiprināta, tad tā nav 
jāapstiprina atkārtoti.
Ja jūs esat aizmirsis savu paroli, tad 
griezieties tuvākajā Brother servisā. . 

1

2 Ierakstiet četr-ciparu paroli

Ja jūs to darat pirmo reizi, tad ekrānā būs 
redzams Verify

3 Atkārtoti ierakstiet to pašu paroli.

4

Nospiest Menu/Set, 1, 8, 1. 

Nospiest Menu/Set.

Nospiest Menu/Set.

Nospiest Stop/Exit.
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Piezīme
Ja tiks atslēgta strāvas padeves, tad ierakstītā
informācija saglabāsies 4 dienas. 

Security
1.Mem Security

Lai nomainītu Memory Security paroli

1
2 .

3 Ierakstiet veco paroli (četr-ciparu skaitli).

4

5 Ja ekrānā redzams           , atkārtoti 
ierakstiet jauno paroli.
Nospiest Menu/Set.            

Verify

6

Nospiediet Menu/Set, 1, 8, 1. 

Nospiest      vai    , lai iegūtu Set Pasword
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet  Menu/Set.

Ierakstiet jauno paroli (četr-ciparu skaitli).
Nospiediet Menu/Set.

Nospiest Stop/Exit.

Lai ieslēgtu Memory Security režīmu

1

2 .

3 Ierakstiet paroli.

Iekārta ieslēgsies ofline režīmā un ekrānā
būs redzams Secure Mode

Lai izslēgtu Memory Security režīmu

1

2 Memory Security ieslēgsies automātiski un
ekrānā būs redzams datums un laiks.

Note
Ja jūs esat ierakstījis nepareizu paroli, tad 
ekrānā ir redzams                              un iekārta 
paliks ofline un Secure Mode režīmā, kamēr netiks
ierakstīta pareizā parole. 

Wrong Password 

Nospiediet Menu/Set, 1, 8, 1. 

Nospiest      vai    , lai iegūtu Set TX Lock
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Menu/Set.
Ierakstiet paroli.



Note
Ja jūs esat ierakstījis nepareizu paroli, tad 
ekrānā ir redzams                              un
iekārta paliks ofline un Setting Lock režīmā, 
kamēr netiks ierakstīta pareizā parole. 

Wrong Password 

Pamatiestādņu aizsardzība

Setting Lock liegs neautorizētu pieeju iekārtas 
pamatiestādnēm.

Ja  Setting Lock ir         , tad bez paroles  NAV 
pieejamas sekojošas operācijas.           

On

Datums & Laiks
ID Pamatdati
Set Quick-Dial (Biežāk izsaucami numuru taustiņi 
Tālruņu grāmata and Grupu numuri)
Taimera režīms
Papīra Tips 
Papīra Izmērs 
Skaļums 
Autoātiskais dienakts laiks
Ecology
LCD ekrāna spilgtums
Aizsardzība (TX Lock vai Memory Security and 
Setting Lock)

Lai ierakstītu paroli

1
Security
2.Setting Lock

Nospiediet Menu/Set, 1, 8, 2. 

2 Ierakstiet četr-ciparu paroli

Ja jūs to darat pirmo reizi, tad ekrānā būs 
redzams Verify

3 Atkārtoti ierakstiet to pašu paroli.

4

Nospiest Menu/Set.

Nospiest Menu/Set.

Nospiest Stop/Exit.
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Security
2.Setting Lock

Security
2.Setting Lock

Lai nomainītu Setting Lock paroli

1
2 .

3 Ierakstiet veco paroli (četr-ciparu skaitli).

4

5 Ja ekrānā redzams           , atkārtoti 
ierakstiet jauno paroli.
Nospiest Menu/Set.            

Verify

6

Nospiediet Menu/Set, 1, 8, 2. 

Nospiest      vai    , lai iegūtu Set Pasword
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet  Menu/Set.

Ierakstiet jauno paroli (četr-ciparu skaitli).
Nospiediet Menu/Set.

Nospiest Stop/Exit.

Lai ieslēgtu Setting Lock režīmu

1

2 .

3 Ierakstiet paroli.

Lai izslēgtu Setting Lock režīmu

1

2

Nospiediet Menu/Set, 1, 8, 2. 

Nospiest      vai    , lai iegūtu On
Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Menu/Set.

Nospiediet Menu/Set.
Ierakstiet paroli.

6   Nospiest Stop/Exit.

Ierakstiet paroli.
Nospiediet Menu/Set divas reizes.
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Dokumentu padeve
Jūs varat izmantot automātisko dokumentu 
padevi (ADF) vai rokas padevi no skenera
stikla.  

Piezīme 
ADF nav pieejams DCP-7010.

Automātiskā dokumentu padeve 
(ADF)  
(tikai DCP-7025 )

ADF ietilpība ir 35 lapas (80 g/m  )2

Pārliecinieties, ka dokumenti, kas rakstīti
ar tinti ir pilnībā sausi.

Skenējamā dokumenta izmēriem ir jābūt
no 147.3 līdz 215.9 mm platiem un no 
147.3 līdz 356 mm gariem.

1 Kārtīgi izlīdziniet lapas. 
Ievietojiet dokumentu ADF ar seju uz augšu, 
līdz tā augšējā daļa atduras pret padeves 
ruļļiem.
 

2 Noregulējiet sānu ierobežotājus tā, lai tie 
atbilstu jūsu papīra platumam.

3 Atlokiet papīra aiztures ierobežotāju.

Nepareiza darbība

NE izmantojiet papīru, kas ir saburzīts,
salīmēts, saplēsts vai sastiprināts ar
skavām.
NE izmantojiet kartonu, avīžu papīru
vai audumu.

BRĪDINĀJUMS

NE velkiet izejošo dokumentu.  

Uz skenera stikla atstātie biezie
dokumenti, var traucēt ADF darbību. 



Skenēšana (rokas padeve)

Lai nokopētu vai noskenētu lapu no grāmatas,
pases, u.c., izmantojiet dokumentu padevi no
rokas. Izmatojamo dokumentu izmēri :

 
A4/Letter 

(no 215.9 līdz 297.4 mm).

Piezīme
Tikai DCP-7025:
ADFā nedrīgst atrasties dokuments, ja tiek 
izmantota rokas padeve.

1 Paceliet dokumentu vāku.

2 Iecentrējiet dokumentu, pēc kreisajā
pusē redzamajā iezīmēm. 

3 Aizveriet dokumentu vāku.

Dokuments ir jāievieto ar seju uz leju.

BRĪDINĀJUMS

NE spiediet kopējamo dokumentu
(piem.grāmatu) pret skenera stiklu. 

Papīra izvēle

Ieteicamais papīrs

Mēs iesakām sekojošu standarta papīru, lai 
iegūtu visaugstāko drukas kvalitāti. 

Izmantojiet kopēšanai paredzēto papīru
Izmantojiet 75 līdz 90 g/m   biezu papīru 2 .
Neizmantojiet skābu vai sārmainu papīru.
Izmantojiet papīru kura mitruma daudzums
ir ap 5%

Papīra izvēle

Iesakām veikt izmēģinājuma izdrukas, ja ir 
paredzēts iepirkt lielu daudzumu papīra
(sevišķi, ja iet runa par īpašiem papīra tipiem 
un formātiem) 
 

 Izmantojiet tikai tās plēves un uzlīmes,
kas ir paredzētas lāzerprinteriem
Ja izmantojot īpašu papīru rodas problēmas
ar padevi no papīra lādes, tad mēģiniet to 
darīt padodot papīru caur rokas padevi.
Jūs varat lietot papīru kurš ir iegūts no 
otreizējo izejvielu pārstrādes.

Papīra tips                   Specifikācija
Parastais papīrs      Xerox Premier 80 g/m2

Xerox Business 80 g/m2

Mode DATACOPY 80 g/m2

IGEPA X-Press 80 g/m2

Pārstrādāts papīrs  Xerox Recycled Supreme
Plēves  3M CG 3300
Uzlīmes                   Avery laser label L7163

9
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Papīra padeves kasetes ietilpība

BRĪDINĀJUMS

NE  lietojiet tādus papīra veidus un aploksnes, kas var iesprūst iekārtā un radīt 
tās bojājumus. 

      NE lietojiet:

• Papīru, kas paredzēts tintes printeriem;
• Papīru ar dažādiem pārklājumiem, piem ar vinila pārklājumu;
• Tipogrāfijā apdrukātu papīru, papīru ar sevišķi izceltu tekstūru;
• Uzlīmju papīru ar jau atlīmētām uzlīmēm;
• Jau apdrukātu papīru;
• Papīru, ar  nelīdzenām malām;
• Smalkšķiedru papīru;
• Bojātu, saburzītu vai neregulāras formas papīru.

NE lietojiet:

• Aploksnes ar speciālu biezu oderi;
• Iespiestas aploksnes (ar izceltiem uzrakstiem);
• Aploksnes ar saspraudnēm;
• Vāji sastiprinātas aploksnes;
• Aploksnes ar PVC „lodziņiem”.

Papīra izmērs                              Papīra tips                                   Daudzums
Papīra kasete              A4, Letter, Executive, A5, A6, 

B5 and B6
Parastais papīrs, 
Pārstrādāts papīrs      

līdz 250
(80 g/m 2)

Plēves            līdz 10
No rokas                           Platums: 69.9 - 215.9 mm 

Garums: 116 - 406.4 mm
Parastais papīrs, Pārstrādāts
papīrs, Aploksnes, Plēves un
uzlīmju papīrs.
 

1

4 mm vai 
garāku

4 mm vai
garāku
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Kā ievietot papīru
(Izmantojot papīra padeves kaseti)

1 Pilnībā izvelciet papīra padeves
kaseti. 

2 Uzspiežot uz papīra sānu ierobežotāja
sviras noregulējiet to atbilstoši jūsu
izvēlētajam papīra formātam. 
 

3 Kārtīgi izlīdziniet papīra paku, lai izvairītos
no iesprūšanas vai šķības padeves. 

4 Ievietojiet papīru padeves kasetē.

5 Ievietojiet papīra padeves kaseti līdz atdurei 
un atlokiet atbalsta vairogu.  
 

Piezīme
Kad ievietojat papīru kasetē, vienmēr pievērsiet
uzmanību: 

Pārbaudiet vai papīrs ir līdzeni novietots, vai
netiek pārsniegta maksimuma atzīme vai sānu
ierobežotāji ir līdz papīra malām.

Apdrukājamajai papīra pusei ir jābūt ar 
seju uz leju

Maksimuma atzīme

Atbalsta vairogs 
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Papīra vai citu apdrukājamo materiālu
padeve no rokas 
Šī padeve ir paredzēta papīra vai citu 
apdrukājamo materiālu padevei no rokas pa
vienam eksemplāram.
 
 
 

1 Noregulējiet sānu ierobežotājus 
atbilstoši jūsu izvēlētalam formātam. 

2 Ievietojiet vienu papīra sloksni(turot to ar 
abām rokām) padeves spraugā līdz brīdim,
kad iekārta to pati pārtvers un ievilks
nedaudz iekšā. 
 

Piezīme
Ievietojot papīru no rokas ievērojiet 
sekojošo:

Apdrukājamajai pusei ir jābūt ar seju
uz augšu.

Apdrukājamo materiālu nedrīgst ievadīt 
šķībi, citādi tas tiks kļūdaini apdrukāts 
vai arī iesprūdīs. 
 

 Pie katras padeves no rokas var tikt 
ievadīts tikai viens apdrukājamais 
materiāls. 

Nelielu izmēru apdrukātus materiālus
ir vieglāk izņemt no uztvērējlādes ar 
abām rokām paceļot skenera vāku, 
kā parādīts zīmējumā.

 
 

Iekārta var strādāt arī ar paceltu skenera
vāku. Nolaižot zemē skenera vāku, vēlams
to turēt ar abām rokām. 
 
 



Faksa režīma ieslēgšana
Pirms faksu nosūtīšanas vai faksu iestādņu
maiņas, pārliecinieties, ka Fax

ir izgaismots zaļā krāsā. Ja nav, tad nospiediet
taustiņu 

Numura sastādīšana
Jūs varat izvēlēties kādu no sekojošiem veidiem.

Pašrocīga numura uzgriešana

Nospiediet vajadzīgo numuru ar roku .

Izmantojot kodētos numurus

Nospiediet One-Touch taustiņu izvēlētos vajadzīgo
abonentu

Note
Lai izvēletos no 5 - 8, tad turot nospiestu 
Shift  nospiediet attiecīgo One-Touch taustiņu.

Numuru meklēšana

               Search/Speed Dial              ,              #  

 

Piezīme
Ja nospiežot                                            numurus 
ekrānā ir redzams                          , tad tas nozīmē,
ka zem šiem taustiņiem nav ieprogrammēti telefona
numuri. Tie nav aizņemti.                         

Not Registered
One-Touch vai Speed-Dial 

Sūtīšanas iestādnes

Three-digit number

Nospiediet
un trīs-ciparu skaitli (ieprogrammēto numuru)
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Meklēšana

Jūs varat meklēt kodēto numuru atmiņā
saglabātos vārdus. Izmantojiet sekojošus
taustiņus.

 

 

* Lai meklētu alfabētiskā secībā, lietojiet
ciparu taustiņus ,lai ievadītu pirmo meklējamo
vārda burtu.

Faksu atkārtošana

Ja jūs pašrocīgi sūtat faksu un telefona līnija 
ir aizņemta, tad nospiediet Redial/Pause
un tad nospiediet  Start, lai mēģinātu vēlreiz.

Redial/Pause darbojas tikai gadījumā, ja
numuru esat ievadījis izmantojot darbību
paneli.
Ja jūs sūtat faksu automātiski un telefona līnija 
ir aizņemta, tad iekārta pati automātiski atkārtos
šo darbību.

Lai meklētu alfabētiski *

Lai meklētu skaitliski

Kā nosūtīt faksu 

No automātiskā dokumentu 
padevēja ADF

1 Ja tas nav izgaismots zaļā krāsā, nospiediet

 (Fax).

2 Ievietojiet dokumentu ADF.

3 Uzgrieziet numuru.

Nospiediet Start

No skenera stikla

Jūs varat izmantot skenera, lai nosūtītu pa 
faksu, piem. grāmatas lapu. Novietojiet 
dokumentu uz stikla ar seju uz leju.  

1

2 Novietojiet dokumentu uz stikla. 

3 Uzgrieziet numuru.
Nospiediet Start
Iekārta noskenēs pirmo lapu.

4 Lai nosūtītu vairākas lapas nospiediet 1
un ejiet uz 5.soli

—vai —

Lai nosūtītu vienu lapu nospiediet 2 vai
vēlreiz  taustiņu  Start 
Iekārta sāks nosūtīšanu. 

5

Novietojiet nākošo lapu uz stikla. 

Nospiediet Menu/Set
Iekārta sāks lapas skenēšanu
(Atkārtojiet 4. un 5. soli pie katras lapas) 

Next Page?
1.Yes 2.No(Send)

Set Next Page
Then Press Set

Ja tas nav izgaismots zaļā krāsā, nospiediet

 (Fax).
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Setup Send

3 - 4

3

Automātiska nosūtīšana

This is the easiest way to send a fax.

Do not pick up the handset of the external 
phone. Press Start  immediately after dialling. 
(For an example of automatic faxing, follow 
the steps in Faxing from the ADF on page 
3-3.)

Manual transmission (with an 
external telephone only)

Manual transmission lets you hear the 
dialling, ringing and fax-receiving tones while 
sending a fax.

1 If it is not illuminated in green, press 

(Fax).

2 Load your document.

3 Pick up the handset of the external 
phone and listen for a dial tone.

4 On the external phone, dial the fax 
number you want to call.

5 When you hear the fax tone, press 
Start .

6 Replace the handset of the external 
phone.

Out of Memory message

If you get an Out of Memory  message while 
scanning the first page of a fax, press 
Stop/Exit  to cancel the fax. 

If you get an Out of Memory  message while 
scanning a subsequent page, you will have 
the option to press Start  to send the pages 
scanned so far, or to press Stop/Exit  to 
cancel the operation.

Note
If you get an Out of Memory  message while 
faxing and you do not want to delete your 
stored faxes to clear the memory, you can 
send the fax in real time. (See Real Time 
Transmission on page 3-7.)
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2
Sākuma iestādnes

Papīra tipa izvēle

Lai iegūtu augstāku izdrukas kvalitāti
izvēlieties atbilstošu papīra tipu.
 1 Nospiest Menu  un   vai  lai izvētos 

1.General Setup .
Nospiest   Set.

2 Nospiest     vai  lai izvēlētos 
1.Paper Type

Nospiest Set.

3
    Plain

,
Thin , Thick , Thicker ,
Transparency  or Recycled Paper .

Nospiest       Set.

4 Nospiest       Stop/Exit    .

Piezīmes
Apdrukātais materiāls ar seju uz leju tiek
izstumts uz uztvērējlādi iekārtas augšpusē.
Lai izvairītos no iesprūšanas, izmantojot 
plēves vai uzlīmes, nekavējoties noņemiet 
katru lapu tiklīdz tā ir nonākusi uztvērējlādē.  

 
 
 

Papīra izmēra izvēle

Iekārtā ir pielietojami septiņu standartu 
papīru veidi Letter, A4, A5, A6, B5, B6 un
Executive.
Ja gatavojaties izdrukāt vai kopēt uz mazāka
izmēra papīra nekā oriģināls, tad 
nepieciešams izmainīt arī iekārtas iestādnes
atbilstoši izvēlētajam izmēram.

 
 

Piezīmes
Izvēloties                             pie     soļa jūs 
varēsiet paņemt tikai Letter vai A4 izmēru. 

Transparency
 
 

3 .

1 Nospiest Menu un   vai  lai izvēlētos 
1.General Setup .

Nospiest   Set.

2 Nospiest  vai  lai izvēlētos 
2.Paper Size .

Nospiest     Set.

3 Nospiest   vai  lai izvēlētos Letter , A4,
A5, A6, B5, B6 vai Executive.

 Set.

4 Nospiest  Stop/Exit .

  

Sagatavošana

General Setup
1.Paper Type

General Setup
2.Paper Size

Nospiest vai  lai izvēlētos 

Nospiest 

.
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2

Skaņas signāli

Jūs varat mainīt ieprogrammēto signālpīkstienu
skaļuma līmeni. Pēc noklusēšanas tas ir Med(vid)
Ja šī funkcija ir aktivizēta, tad pie katra taustiņa
nospiešanas būs dzirdams pīkstiens.
 

 

Nspiest Menu   un  vai  lai izvēlētos 
1.General Setup.

Nspiest Set.

Nospiest        vai          lai izvēlētos 3.Beeper.

Low, Med,
High vai  Off.

Nspiest Set. 

Nspiest Stp/Exit

Tonera ekonomija

   Pateicoties šai funkcijai jūs varat ekonomēt
   toneri. To aktivizē ar       . 
   Pēc noklusēšanas tā ir izslēgta
  On  
 Off.

 Nospiest     Menu           vai       lai izvēlētos
1.General Setup.

4.Ecology.

1.Toner Save.

On (vai Off  ) .

General Setup
3.Beeper

General Setup
4.Ecology

Nospiest        vai          lai izvēlētos 

Nspiest Set. 

Nspiest Set. 

Nospiest        vai          lai izvēlētos 

Nspiest Set. 

Nspiest Set. 

Nspiest Set. 

Nospiest        vai          lai izvēlētos 

Nospiest        vai          lai izvēlētos 

Nspiest Stp/Exit
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Gaidīšanas režīms

Šī funkcija ļauj ieekonomēt patērējamo 
elektroenerģiju laikā, kad iekārta ir ieslēgta,
bet netiek izmantota. Jūs varat izvēlēties laika 
periodu (no 00 līdz 99minūtēm), kad iekārta 
pati ieslēgsies „gaidīšanas režīmā”. 
Rūpnīcas iestādne ir 5 minūtes. 
Kad iekārta ir ieslēgusies šajā režīmā ,tad 
ekrānā ir redzams                    
Nospiežot Start taustiņu, iekārta atkal
ieslēgsies darba režīmā.

 
 
 

 

 
Sleep

 

1.General Setup.

4.Ecology.

2.Sleep Time.

Izmantojiet      vai         lai izvēlētos laika 
periodu, kad iekārta ieslēgsies gaidīšanas
režīmā. 

Piezīme
Ja ir nepieciešams izslēgt šo funkciju vispār
tad pie 3.soļa nospiediet vienlaikus
un

Start
                                          Options

LCD ekrāna spilgtuma regulēšana

Ja nepieciešams,  jūs varat izmainīt ieregulēto
ekrāna spilgtumu.  

1.General Setup.

5.LCD Contrast.

Light vai 
Dark.

Izvēlēto iestādņu izdruka

Jūs varat izdrukāt ieprogrammētās iestādnes

1.General Setup.

6.User Settings.

General Setup
4.Ecology

Ecology
2.Sleep Time

General Setup
5.LCD Contrast

General Setup
6.User Settings

Nspiest Start. 

Nospiest     Menu           vai       lai izvēlētos

Nspiest Set. 

Nspiest Stp/Exit

Nospiest        vai          lai izvēlētos 

Nspiest Set. 
Nspiest Stp/Exit

Nospiest        vai          lai izvēlētos 

Nspiest Set. 

Nspiest Stp/Exit

Nospiest        vai          lai izvēlētos 

Nospiest     Menu           vai       lai izvēlētos

Nspiest Set. 

Nspiest Stp/Exit

Nospiest        vai          lai izvēlētos 

Nospiest     Menu           vai       lai izvēlētos

Nspiest Set. 

Nospiest        vai          lai izvēlētos 

Nspiest Set. 

Nspiest Set. 

Nspiest Set. 
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3

3
Šī iekārta ir izmantojama, kā kopētājs ar
vienlaikus maksimāli izgatavojamo kopiju 
skaitu līdz 99.
Apdrukājamā lapas daļa ir 2mm no lapas
malām.
 

 
 

Piezīmes

Parādītā apdrukas daļa ir attiecināta uz A4
izmēra lapu.

Vienas kopijas izgatavošana

1 Ievietot dokumentu.

2 Nospiest Start.

Vairāku kopiju izgatavošana

1 Ievietot dokumentu.

2 Number of Copies
 repeatedly 

 

—vai —

Number of Copies, 
     

Piezīme
Tikai DCP-7025 :
Kopiju šķirošanai nospiet                        un           vai
      lai izvēlētos                               

Options  
Stack/Sort

 

3

Kopēšanas pārtraukšana

Stop/Exit.

Kopēšana

2 mm

2mm Neapdrukājamā daļa

Nospiest Start.

Atkārtoti nospiest                                    , lai 
iegūtu jums nepieciešamo kopiju skaitu
(līdz 99) 

Nospiest                                        
un pēc tam ar      vai       izvēlaties
jums nepieciešamo kopiju skaitu.

Lai apturētu kopēšanu nospiest 
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Kopēšana izmantojot
īslaicīgās iestādnes
Ja ir nepieciešams ātri izmainīt parastos
kopēšanas režīmus, tad varat izmantot 
īslaicīgas iestādnes.
Ir izmantojamas dažādas kombinācijas.

       Piezīme
      
      Iekārta pati automātiski atgriezīsies parastajās
      iestādnēs pēc 60 sekundēm.

      Ir iespējams saglabāt biežāk izmantojamās
      iestādnes kā noklusētās.  
  
     
  

 

Kopēšana samazinot un 
palielinot 

Jūs varat izvēlēties procentuāli sekojošus
samazināšanas un palielināšanas režīmus.
           
            samazinās attiecīgi pret lapas izmēru.

                                ļauj veikt izmaiņas 
ar soli - 1%
  

Auto * 

Custom(25-400%)  

Piezīme
Tikai DCP-7025 :
         režīms darbosies tikai tad, ja dokuments 
tiks padots no automātiskās dokumentu padeves 
Auto  

1 Ielikt  dokumentu.

2 Nospiest Enlarge/Reduce.

Īslaicīgo iestādņu taustiņi

Nospiest
Enlarge/Reduce

100%
104% EXE→ LTR
141% A5 → A4
200%
Auto *
Custom(25-400%)
50%
70% A4→ A5
78%(LGL→ LTR)
83%(LGL→ A4)
85% LTR→ EXE
91% Full Page
94% A4→ LTR
97% LTR→ A4

* tikai DCP-7025 
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3

3

— vai —

 Custom(25-400%)  
 Set

25% 400%

.

Auto  

 
 

 vai .

4 Nospiest Start.

— vai —

veiciet citas jums arī nepieciešamās 
iestādnes

Piezīme.
Atsevišķas iespējas kā:

vai                             nestrādā
                          režīmā
Ar    . 

2 in 1 (P),
2 in 1 (L) , 4 in 1 (P) , 4 in 1 (L)

Poster(3 x 3)
Enlarge/Reduce .

(P)  ir domāts  Attēls un ar          ir domāta
Ainava

(L)

Kontrasta izvēle

      Jūs varat regulēt kontrastu, lai iegūtu
       asāku un spilgtāku kopiju

             Nospiest Menu un       vai        lai
          iegūtu  2.Copy
          Nospiest Set

          Nospiest        vai         lai iegūtu
          2.Contrast

          Izvēlieties jums nepieciešamo kontrasta 
          režīmu

           Nospiediet Set.

           Nospiest Start    
           --- vai --- 
           turpiniet veikt citas jums nepieciešamas 
           iestādnes.

    
 
       
           

        
            

                        
        

         
                

          

1

2

3

4

Contrast
 - +

 

Nospiest       vai          lai izvēlētos vajadzīgo  
samazinājuma vai palielinājuma procentu.

Var izvēlēties                                                  un 
nospiest

Nospiest        vai          lai ievadītu attiecīgo 
mērogu  no                  līdz

Nospiest Set.

Piezīme
        ir iespējams tikai pie dokumentu 
padeves no ADF

Tāpat nepieciešamās izmaiņas var veikt

 

 

 
Nospiest Set. 

.
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Īslaicīgo kopēšanas iestādņu izmaiņa.

Izmantojiet taustiņu                 , lai veiktu īslaicīgo kopēšanas iestādņu izmaiņas. Options

Piezīme
Rūpnīcas iestādnes ir iezīmētas ar izceltu fontu (BOLD).

Pēc iestādņu izvēles nospiežot             , ekrānā būs redzams
Nospiediet                 , ja esat pabeiguši darbu.

Set Set temporarily.
Start

Nspiest Menu Iestādnes Options Lapa

Quality Auto

Text

Photo

3-5

Stack/Sort

(tiai DCP-7025)

Stack

Sort

3-5

Page Layout Off(1 in 1)

2 in 1 (P)

2 in 1 (L)

4 in 1 (P)

4 in 1 (L)

Poster(3 x 3)

3-5

Select & Set Select & Set
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Kvalitāte
Jūs varat izvēlēties kopiju kvalitāti.
Pēc noklusētā tā ir  Auto.

Ielit det

Spiest Options        vai  lai iegūtu 
Quality.

Spiest   Set.

Spiest t    vai lai izvēlētos vajadzīgo
kopiju kvalitāti                ,                   vai
 

Auto Text

Photo

Spiest Set.

Spiest Start.

Kopiju šķirošana izmantojot ADF
(tikai DCP-025)

Jūs varat izvēlēties vairāku kopiju šķirošanu.Tās
būs šādā secībā:            (1,2,3)          (1,2,3)
u.t.t
  

Spiest                            ti reizes
cik jums ir vajadzīgas kopijas(līdz 99)

Number of Copies

Spiest                un       vai      lai iegūtuOptions
Stack/Sort.

Spiest Set.

Spiest    vai      lai iegūtu Sort.

Spiest Set.

Spiest Start.

Multikopēšana    (Page Layout)

Jūs varat iekopēt vairākas lapas vienā kopijā, 
piemēram 2 -vienā vai 4- vienā lapā. Šī funkcija 
ļauj ekonomēt papīru.

Piezīme
Lapu izmēram ir jābūt        vai A4 Letter

Ir iespējama tikai 100% izmēru kopiju
izgatavošana

Page Layout.

Set.

Spiest      vai      lai iegūtu 2 in 1 (P),
2 in 1 (L), 4 in 1 (P), vai
4 in 1 (L).

 Set.

Start

Auto Kopējot teksta dokumentus un 
fotogrāfijas

Kopējot tikai teksta dokumentus

Kopējot tikai fotogrāfijas

Text

Photo

Ielit det

Ielit det

Spiest                            ti reizes
cik jums ir vajadzīgas kopijas(līdz 99)

Number of Copies

Spiest Options        vai  lai iegūtu 

Spiest 

Spiest 

Spiest         lai noskenētu dokumentu. 
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      Skenera stikla izmantošana:

Kad iekārta būs beigusi skenēt, ekrānā
būs redzams:

Spiest       lai skenētu nākamo lapu.

Nolikt nākamo dokumentu uz skenera
stikla.

Spiest SET
Atkārtot 6. un 7.soli katrai lapai

Kad visas dokumenta lapas ir noskenētas
          nospiediet                 , lai pabeigtu
darbu.

Ielikt ADF dokumentu ar seju uz augšu,
kā parādīts zīmējumā.
         

  

                                        (tikai DCP-025)

2 in 1 (P)

4 in 1 (P)

Uzlikt dokumentu uz skenera stikla
ar seju uz leju. 

2 in 1 (P)

4 in 1 (P)

Next Page?
 Yes  No

Set Next Page
Then Press Set

2 in 1 (L)

4 in 1 (L)

2 in 1 (L)

4 in 1 (L)
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Plakāta izgatavošana (Page Layout)

Izvēloties šo funkciju iekārta sadalīs dokumentu
vairākās daļās un pēc tam palielinās tās,
kuras saliekot kopā var izveidot kā plakātu.
Plakāta izveidošanai izmantojiet skenera
stiklu.
 

Piezīme
Pārbaudiet vai papīra formāts ir               
vai  A4

Letter

Kopējot PLAKĀTA režīmā var izgatavot 
tikai vienu kopiju, un nav izmantojams
Sanazināšanas/Palielināšanas režīms. 

Ielikt dokumentu

Spiest                 un       vai       lai iegūtu

Spiest SET

Spiest       vai       lai iegutu

Spiest SET

Spiest             lai skenētu dokumentu

Options
Page Layout.

Poster(3 x 3).

Start

Poster (3x3)

„Noklusēto” kopēšanas
iestādņu izmaiņa.
Jūs varat saglabāt biežāk izmantojamās 
kopēšanas iestādnes fiksējot tās, kā „noklusētās”
iestādnes.  

Kvalitāte

Spiest             un      vai       lai iegūtu

Spiest SET

Spiest     vai       lai iegūtu

Spiest SET

Spiest     vai       lai iegūtu
vai
Spiest SET

Spiest STOP/EXIT

Menu
2.Copy.

1.Quality.

Auto, Text
Photo.

.

Copy
1.Quality

  Paziņojums ”Nepietiekoša atmiņa” 

            Ja veicot kopēšanu tiek pārsniegta
   iekārtas atmiņas ietilpība, tad displejā būs redzams 
   sekojošs paziņojums  Out of Memory, tad 
   rīkojieties šādi: 
   (Izmantojot modeli ir DCP-7025)
  -  ja paziņojums pie pirmās lapas, tad nospiediet
      Stop/Exit    un mēģiniet vēlreiz,
  -  ja paziņojums pie kādas no nākošās lapas, tad 
   nospiediet  Stop/Exit   lai atceltu darbību, vai 
      Start   lai nokopētu jau noskenētās lapas.

   (Izmantojot modeli DCP-7010)
  -  ja parādās šāds paziņojums, nospiediet
      Stop/Exit   un mēģiniet vēlreiz.
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6

6

Traucējumu novēršana

Paziņojumi par kļūdām

Kā jebkurā citā iekārtā, arī šajā var rasties darbības traucējumi, par kuriem iekārta paziņos ar 
ekrāna palīdzību. 

Traucējumu novēršana 
un iekārtas apkope 

PAZIŅOJUMS
TEKSTS EKRĀNĀ         IEMESLS                                                     KĀ RĪKOTIES 

Back Cover Open Aizmugures vāks nav pilnībā aizvērts Aizvērt aizmugurējo vāku.

Change Drum Soon Fotocilindra resurss tuvojas beigām.  Nomainīt fotocilindru 

See 

Cooling Down

Wait for a while

Fotocilindra vai tonera temperatūra ir 
pārāk augsta

Nogaidīt apmēram 20.minūtes

Cover is Open Priekšējais vāks nav pilnībā aizvērts           Aizvērt priekšējo vāku

Document Jam

(DCP-7025 ly)

Dokuments nav pareizi ielikts vai padots     Sakārtot dokumentu vai izvilkt to no ADF
uz ADF, vai arī tas ir iesprūdis tajā.

Data Remaining Izdrukājamā informācija ir palikusi              Atkārtot izdruku no datora. 
iekārtā.

Job Cancel.

Dust on Drum Fotocilindrs ir netīrs.    Notīrīt fotocilindru 

Fail to Warm up Fiksētājkrāsns ir pārkarsusi Izslēgt iekārtu, lai tā atdziest.

Unit is too Hot

Izdrukājamā informācija ir palikusi             Nospiest                            . Iekārta atcels darbību un   
iekārtā. USB kabelis ir bijis atslēgts           un izstums lapu kuru drukāja.
datu pārraides brīdī.

Pati iekārta ir pārkarsusi Izslēgt iekārtu, lai tā atdziest.

http://solutions.brother.com
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Machine too Hot  Iekārta ir pārkarsusi                                  Izslēgt iekārtu, lai tā atdziest.

No cartridge Tonera kasete nav pareizi ielikta.                 Ielieciet tonera kaseti pareizi 

No Paper Fed Papīra padeves kasetē ir izbeidzies             Ielieciet papīru vai izņemiet to un sakartojiet. 
papīrs vai arī tas nav pareizi ielikts.

Out of Memory Iekārtas atmiņa ir pārpildīta     . (ja notiek kopēšanas process)
Spiest                  un kad iesāktais proces ir 
beidzies atkārtot komandu. 

 Stop/Exit

(ja notiek drukāšanas process)

Samazināt drukas izšķirtspēju  

Paper jam Inside Ir iesprūdis papīrs iekārtas iekšpusē            Atvērt iekārtu un izņemt iesprūdušo papīru.

Paper Jam Rear Ir iesprūdis papīrs iekārtas aizmugurē        Atvērt aizmugurējo vāku un izņemt iesprūdušo papīru     

Paper Jam Tray Ir iesprūdis papīrs papīra padeves              Izņemt papīra padeves kaseti un izņemt papīru. 
kasetē.

Scanner Locked Skenera bloks neatgriežas sākuma            Izslēgt iekārtu, ieslēgt un mēģināt vēlreiz.
pozīcijā.

Toner Life End Tonera kasete un fotocilindrs nav ielikti
vai ir ielikti nepareizi
vai ir beidzies toneris 

Sakārtojiet toneri un fotocilindru, vai nomainiet 
izlietoto tonera kaseti pret jaunu.

Toner Low Toneris iet uz beigām                                   Pasūtiet vai iegādājieties jaunu tonera kaseti.

Order a ew ter cartridge w.

Unable to Init.

(Iitialize)

Unable to Print

Unable to Scan

Iekārtai ir kāds mehānisks bojājums           Izslēdziet iekārtu, uzgaidiet nedaudz un mēginiet 
                                                                     sākt darbu vēlreiz. Ja problēma atkārtojas vairākas 
                                                        reizes pēc kārtas zvaniet uz Brother servisa
                                                                    centru. 

TEKSTS EKRĀNĀ       IEMESLS                                                     KĀ RĪKOTIES
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6

Ja ir iesprūdis dokuments ADF
(tikai DCP-7025)

Ja dokuments ir iesprūdis ADF
augšpusē

1 Noņemiet no ADF visus tur esošos 
dokumentus

2 Atveriet ADF vāku kreisajā pusē.

3 Izņemiet iesprūdušo dokumentu 

4 Aizveriet vāku

5 Nospiediet Stop/Exit.

Ja dokuments ir iesprūdis ADF iekšpusē 

1 Noņemiet no ADF visus tur esošos 
dokumentus 

2 Paceļiet ADF vāku

3 Izvelciet iesprudušo dokumentu uz labo pusi 

4 Aizveriet vāku

5 Nospiediet Stop/Exit.

—vai —

1 Izvelciet dokumentu uz labo pusi 

2 Nospiediet          Stop/Exit.



Ja ir iesprūdis papīrs 

Ja papīrs ir iesprūdis iekārtas iekšpusē.

1 Izņemiet ārā papīra padeves kaseti. 

2 Pavelciet iesprūdušo papīru uz āru. 

3 Atveriet priekšējo vāku. 

4 Izņemiet fotocilindra bloku. 
Iesprūdušo papīru var izvikt kopā ar šo bloku
vai arī tādā veidā var atbrīvot papīru.

5 Ja papīra izvilkšana tomēr neizdodas tik viegli, 
tad nemēģiniet to darīt ar spēku.
Tā vietā paceliet skenera vāku un mēģiniet
izvilkt papīru no aušpuses. 

 

BĪSTAMI

Dažas no iekārtas daļām darba laikā
stipri uzkarst un paiet zināms laiks,
kamēr tās atdziest. 
Atverot vāku esiet uzmanīgi. 
Pastāv apdeguma risks.
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6 Ievietojiet fotocilindra bloku atpakaļ
iekārtā. 

7 Aizveriet priekšējo vāku.

8 Ievietojiet papīra padeves kaseti
iekārtā.

Ja papīrs ir iesprūdis iekārtas aizmugurējā
daļā.

1 Atveriet priekšējo vāku. 

2 Izņemiet fotocilindra bloku. 

3 Atveriet aizmugurējo vāku. 

BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no iekārtas bojājuma ar 
elektrostatisko strāvu, nepieskarieties
zīmējumā norādītajām daļām. 

27



4 Pavelciet zīmējumā norādīto
aizslēgu uz sevi.  

5 Izvelciet iesprūdušo papīru no termobloka. 
Ja tas neizdodas, ar vienu roku nospiediet
zilo sviru un ar otru roku velciet papīru. 

6 Aizveriet aizmugurējo vāku.

7 Ielieciet fotocilindru iekārtā. 

8 Aizveriet priekšējo vāku.

28
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Ja papīrs ir iesprūdis tonera-fotocilindra
blokā.

1 Atveriet priekšējo vāku.

2 Izņemiet tonera-fotocilindra bloku. 

3 Pieturot uz leju, kreisajā pusē esošo 
zilo sviru, izņemiet tonera kaseti.  

Izņemiet iesprūdušo papīru. 

4 Ievietojiet tonera kaseti fotocilindra blokā
tā, lai ir dzirdams klikšķis. Pie pareizas 
darbības zilā svira pacelsies automātiski.  

5 Ievietojiet tonera-fotocilindra bloku iekārtā. 

6 Aizveriet priekšējo vāku.



Kā nomainīt valodu LCD 
ekrānā.

1 Nospiest MENU un    vai       lai iegūtu  
1.General Setup

Nospiest SET

2 Spiest       vai      lai iegūtu 
0.Local Language

Nospiest SET .

3 Spiest      vai  lai izvēlētos vajadzīgo
valodu.

Nospiest SET 

4 Nospiest Stop/Exit

Iepakošana un 
transportēšana

Ja ir nepieciešama iekārtas transportēšana,
izmantojiet oriģinālos iepakojuma materiālus.
Transportējot neatbilstošā iepakojumā, var 
tikt anulēta iekārtas garantija.  

1 Izslēdziet iekārtu.

2 Atvienojiet iekārtu no elektriskā tīkla. 

3 Atvienojiet elektrisko vadu no iekārtas.

4 Atveriet priekšējo vāku.

5 Izņemiet tonera-fotocilindra bloku.

 
 

6 Ievietojiet tonera-fotocilindra bloku 
plastikas maisiņā.

7 Aizveriet priekšējo vāku. 

8 Ietiniet iekārtu plastikas maisā un 
ievietojiet to oriģinālajā kartona kastē,
iepakojot to iekārtas standarta iepakojuma 
materiālos.

 

9   Iepakojiet tonera-fotocilindra bloku, 
         elektrisko vadu un citus piederumus
        oriģinālajā kartona kastē tā, kā
        parādīts zīmējumā.

10  Aizveriet kartona kasti un aizlīmējiet to.
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2

Izmantojot mīkstu lupatu noslaukiet 
putekļus iekārtas ārpusē. 

3 Izņemiet visu, lieko, kas atrodas kasetē.

4 Izmantojot mīkstu lupatu noslaukiet 
putekļus kasetē.   

5 Ievietojiet kaseti atpakaļ iekārtā. 

Skenera stikla tīrīšana

Izslēdziet iekārtu un paceliet dokumentu vāku.
Izmantojot izopropilspirtu un materiālu, kas 
neatstāj šķiedras, notīriet skenera stiklu un 
balto plastikas materiālu. 

 
 
 

Ja izmantojat ADF, tad notīriet arī skenera 
stikla plāksnīti un balto plastikas sliedi, neatstājot
nekādas tīrāmā materiāla šķiedras uz tās.
 

 

Balts
plastikas
materiāls
 

 

Dokumentu
vāks 

Stikla plāksne

Balta plastikas
sliede 

Regulārā apkope

Iekārtas tīrīšana no ārpuses 

1

Izņemiet papīra padeves kaseti. 

BRĪDINĀJUMS

Rīkojieties uzmanīgi, jo tonera kasete satur 
sīkgraudu pulveri. Ja pulveris nokļūst jums
uz drēbēm vai rokām, tad nekavējoties
notīriet to vai nomazgājiet ar aukstu ūdeni.

 
 

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai neintrālus mazgāšanas 
šķidrumus. Izmantojot kodīgus šķidrumus
kā šķīdinātāju vai benzīnu, jūs varat 
sabojāt iekārtas korpusu. 

 

Neizmantojiet šķidrumus, kas satur 
amonjaku. 
Neizmantojiet izopropilspirtu tīrot iekārtas
vadības paneli. 
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Lāzerskenera loga tīrīšana

1 Vispirms izslēdziet iekārtu, izņemiet 
telefona līnijas vadu(Faks iekārtām) un 
elektro barošanas vadu no iekārtas.
 
 
  

2 Atveriet priekšējo vāku un izņemiet
fotocilindra bloku.

3 Uzmanīgi notīriet lāzerskenera logu
ar sausu, mīkstu, šķiedru neatstājošu
materiālu. Neizmantojiet izopropilspirtu !  
 

BRĪDINĀJUMS

NE izmantojiet izopropilspirtu, 
lāzerskenera loga tīrīšanai. 
NE pieskarieties ar pirkstiem 
lāzerskenera logam.

 

UZMANĪBU

Arī pēc iekārtas lietošanas pārtraukšanas
dažas no iekšējām daļām paliek loti
KARSTAS! 
Atverot priekšējo vāku nepieskarietis
zīmējumā norādītajām daļām.

BRĪDINĀJUMS

Lai nesabojātu iekārtu ar elektrostatiskās 
strāvas triecienu, NE pieskarieties 
zīmējumā norādītajām vietām.
 

Lāzerskenera logs

Ievietojiet fotocilindra bloku iekārtā.

Aizveriet priekšējo vāku.

Pievienojiet iekārtai elektrības vadu un pēc tam 
telefona līnijas vadu(faksa iekārtām) 

4

5
6
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Korona stieples tīrīšana

Vēlams novietot fotocilindra bloku uz kādu 
auduma gabalu vai nevajadzīga papīra loksnes
gadījumā, ja nejauši izbirst pulveris. 

1 Atveriet vāku un izņemiet fotocilindra bloku 

2 Notīriet korona stiepli, vairākas reizes bīdot 
zilo mēlīti no labās puses uz kreiso.  

3 Novietojiet zilo mēlīti sākuma pozīcijā 
tā, lai ir dzirdams klikšķis.      

 ( ). 

4 Ievietojiet fotocilindra bloku atpakaļ
iekārtā. 

5 Aizveriet vāku.

BRĪDINĀJUMS

Ja zilā mēlīte netiks novietota sākuma 
pozīcijā, tad uz izdrukātajām lapām būs
redzama melna, trekna svītra.

Tonera kasetes nomaiņa
(TN-2000 vai TN-2075)

Standarta tonera kasetes ietilpība ir paredzēta 
2500 lapu apdrukai. Kad tonera kasetē pulveris
iet uz beigām, tad LCD ekrānā ir redzams
paziņojums                    Faktiski apdrukājamo
lapu skaits ir atkarīgs no tā, kādu dokumentu
jūs drukāsiet, t.i. standarta vēstuli vai sarežģitu
grafiku.         

Toner Low.
 

 
 

Piezīme
Ieraugot ekrānā šādu paziņojumu                  
iesakam jau laicīgi iegādāties jaunu tonera 
kaseti.

Toner Low

Izlietotās tonera kasetes nedrīgst izmest kopā
ar citiem sadzīves atkritumiem, bet to utilizācija 
ir jāveic saskaņā ar esošo likumdošanu. 
Rūpīgi noslēdziet izlietoto tonera kasetni, lai 
tur atlikušais pulveris neizbirtu no tās.
Pie katras tonera kasetes nomaiņas iesakam
vienmēr veikt iekārtas lāzerskenera un
korona stieples tīrīšanu.
 

1 Atveriet priekšējo vāku un izņemiet
fotocilindra bloku 

BĪSTAMI

 

Arī pēc iekārtas lietošanas pārtraukšanas
dažas no iekšējām daļām paliek loti
KARSTAS! 
Atverot priekšējo vāku nepieskarietis
zīmējumā norādītajām daļām.
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2 Nospiediet kreisaja pusē zilo mēlīti 
un izņemiet tonera kaseti. 

3 Izpakojiet jauno tonera kaseti. Ievietojiet
veco kaseti alumīnija iepakojumā un 
izmetiet to attiecīgajā atkritumu savācējā,
kā to nosaka likumdošana.

BRĪDINĀJUMS

Novietojiet fotocilindra bloku uz sausas
drēbes gabala vai papīra, lai izvairītos
no tonera izsmērēšanas 
Esiet piesardzīgi. Ja gadījumā tomēr
sasmērējat rokas vai drēbes ar 
pulveri, tad nekavējoties nomazgājiet 
to vai noslaukiet. 

BRĪDINĀJUMS

Brother printeros ir paredzēts izmantot
speciāli izstrādātu pulveri, kas 
nodrošina augstu drukas kavalitāti un
uzticamu iekārtas darbību. Brother 
kompānija iesaka izmantot tikai 
oriģinālos izejmateriālus (toneri un
fotocilindru). Pielietojot atjaunotus,
uzpildītus vai kā citādi pielāgotus, jūs
riskējat iegūt zemas kvalitātes 
izdrukas, sabojāt iekārtu un zaudēt
rūpnīcas doto garantiju uz savu printeri. 

 

Jauna tonera kasetes izņemšanu
no iepakojuma veiciet tikai tad, ja ir 
nepieciešama tā nomaiņa. Ja tonera
 kasete tiek izpakota un netiek lietota
 ilgāku laiku, tad tās derīguma termiņš
 samazinās. 

 

BRĪDINĀJUMS

Lai nesabojātu iekārtu ar elektrostatiskās 
strāvas triecienu, NE pieskarieties 
zīmējumā norādītajām vietām.
 

4 Uzmanīgi pakratiet tonera kaseti uz vienu un
otru pusi (5-6 reizes), lai vienmērīgi tiktu izlīdzināts 
pulveris 

BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no izdruku kvalitātes 
pazemināšanos nepieskarieties zīmējumā
norādītajām daļām. 
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5 Noņemiet aizsargvāku. 

6 Ievietojiet jauno tonera kaseti 
fotocilindra blokā, līdz dzirdams klikšķis. 

7 Notīriet korona stiepli, vairākkārtēji bīdot
zilo mēlīti no labās uz kreiso pusi un pēc
tam novietojiet to sākuma pozīcijā. ( )

8 Ievietojiet fotocilindra bloku iekārtā. 

9 Aizveriet vāku.

Fotocilindra nomaiņa 
(DR-2000 vai DR-2075)

Lai iegūtu izdruku, iekārtā tiek izmantots fotocilindrs 
Ja LCD ekrānā ir redzams                                    ,
tad tas nozīmē, ka fotocilindra resurss beidzas.

Change Drum Soon

Tas gan nav jānomaina nekavējoties un darbus kādu
ierobežotu laiku vēl var turpināt. Ja tomēr ir 
novērojama izdruku kvalitātes pazemināšanās, 
fotocilindrs ir jānomaina.

Piezīme
Fotocilindrs ir periodiski maināms izejmateriāls, 
kura kalpošanas laiks ir atkarīgs no dažādiem 
faktoriem, piem. temperatūras, mitruma, putekļiem, 
papīra tipa un no izmantotā tonera daudzuma uz 
konkrētu lapu skaitu. Orientējoši viena fotocilindra
resurss pie normāla darba režīma ir ap 12000
izdrukas.

BRĪDINĀJUMS

Veicot fotocilindra maiņu uzmanieties, 
lai pulveris nenokļūst jums uz rokām. 
Ja tas tomēr ir noticis, notīriet vai 
nomazgājiet tās.

1

BRĪDINĀJUMS  

Atveriet priekšējo vāku un izņemiet
fotocilindra bloku.

Arī pēc iekārtas lietošanas pārtraukšanas
dažas no iekšējām daļām paliek loti
KARSTAS! Esiet uzmanīgi! 

BRĪDINĀJUMS

Lai nesabojātu iekārtu ar elektrostatiskās 
strāvas triecienu, NE pieskarieties 
zīmējumā norādītajām vietām.
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4 Ievietojiet fotocilindra bloku iekārtā. 

5 Nospiediet  Options.

Lai apstiprinātu fotocilindra maiņu
nospiediet .

6 Kad ekrāna ir redzams                  ,
aizveriet priekšējo vāku.

Accepted

Replace Drum?
 Yes  No

2 Nospiediet kreisaja pusē zilo mēlīti 
un izņemiet tonera kaseti. 

3 Izpakojiet jauno tonera kaseti. Ievietojiet
veco kaseti alumīnija iepakojumā un 
izmetiet to attiecīgajā atkritumu savācējā,
kā to nosaka likumdošana.

BRĪDINĀJUMS

Novietojiet fotocilindra bloku uz sausas
drēbes gabala vai papīra, lai izvairītos
no tonera izsmērēšanas 
Esiet piesardzīgi. Ja gadījumā tomēr
sasmērējat rokas vai drēbes ar 
pulveri, tad nekavējoties nomazgājiet 
to vai noslaukiet. 
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Informācija par iekārtu

Sērijas numura pārbaude

Jūs varat redzēt savas iekārtas sērijas numuru
LCD ekrānā

1 Nospiediet MENUun     vai      lai iegūtu 
3.Machine Info.  vai 
4.Machine Info.

Nospiediet SET

2 Spiest       vai      lai iegūtu           
1.Serial No.

Spiest Set.

3 Spiest Stop/Exit .

Izdruku skaita kontrole (skaitītājs)

Jūs varat apskatīt kopējo izdrukāto lapu skaitu,
un arī atseviški sarakstu par veiktajām kopijām 
un printera lapām. 

1 Spiest  Menu  un  vai  lai iegūtu 
3.Machine Info.  vai 
4.Machine Info.

Spiest Set.

2 Spiest vai      lai iegūtu 
2.Page Counter .

Spiest Set.

3 Spiest vai lai iegūtu                Total ,
List , Print vai Copy.

Spiest  Set.

4 Spiest Stop/Exit .

Fotocilindra resursa kontrole

Jūs varat apskatīt atlikušo fotocolindra resursu

1 Nospiest MENUun    vai       lai iegūtu 
3.Machine Info. vai
4.Machine Info.

Nospiest SET 

2 Spiest      vai           
3.Drum Life .

Nospiest SET

3 Nospiest Stop/Exit. 

Machine Info.
1.Serial No.

Machine Info.
2.Page Counter

Page Counter
Total:     XXXXX

Page Counter
List:      XXXXX

Page Counter
Print:     XXXXX

Page Counter
Copy:      XXXXX

Machine Info.
3.Drum Life
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