
Laite on valmisteltava ennen sen käyttöä.
Lue tämän Pikaoppaan määritysohjeet huolellisesti.

Pidä tämä Pikaopas ja Käyttöopas tallessa, jotta voit aina tarvittaessa katsoa ohjeita.

Laitteen valmistelu

Asennus on valmis!
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Laatikon sisältö vaihtelee maasta riippuen.
Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko.

Laatikon sisältö

Pikaopas

Käyttöopas

Rumpu ja värikasettiyksikkö
(sisältää värikasetin)

Arkinsyöttölaitteen 
asiakirjan tuki

Puhelinjohto Sähköjohto

Varoitus Sopimaton asetus Vinkki Käyttöopas

Varoitus, jota on 
noudatettava henkilö- ja 
laitevahinkojen 
välttämiseksi.

Sopimaton asetus 
varoittaa sellaisista 
laitteista ja toiminnoista, 
joita ei voikäyttää tämän 
laitteen kanssa.

Vinkki kertoo miten toimia 
tietyissä tilanteissa tai 
antaa vinkin siitä miten 
valittu toiminto toimii 
yhdessä muiden 
toimintojen kanssa.

Viittaa ohjeisiin 
Käyttöoppaassa tai 
Verkkokäyttäjän 
oppaassa. 
Löydät näitä laitteen 
mukana toimitetulta 
CD-ROM-levyltä.

1. Ohjauspaneelin kansi
2. Arkinsyöttölaitteen asiakirjan tuki
3. Käsinsyöttöaukko
4. Paperilokero
5. Virtakytkin
6. Etukansi

7. Ulostuloalustan (tulostepuoli 
alaspäin) tukiläppä ja sen jatke.

8. Ohjauspaneeli
9. Arkinsyöttölaite
10. Arkinsyöttölaitteen asiakirjatuki
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■ Aloittaminen
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FAX-2820

FAX-2920

Ohjauspaneeli

1. Pikavalintanäppäimet 2. Faksi- ja puhelinnäppäimet 3. Navigointinäppäimet

4. Valintanäppäimet 5. Start (Käynnistä) -näppäin 6. Stop/Exit (Lopeta/poistu) -näppäin

7. Reports (Raportit) -näppäin 8. Tilanäppäimet 9. Nestekidenäyttö

10. Copy Options (Kopiointiasetukset) - 
näppäin

11. Shift (Vaihto) - näppäin

Lisätietoja ohjauspaneelista on Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

01/03 15:25  Fax

1 2 3 4 5

11 10 9 8 7 6

01/03 15:25  Fax

1 2 3 4 5

11 10 9 8 7 6
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Laitteen valmistelu

1 Vedä ulos arkinsyöttölaitteen asiakirjatuki.

2 Avaa ohjauspaneelin kansi nostamalla se 
kohti takaosaa.

3 Aseta arkinsyöttölaitteen ulostuloalustan 
tuki paikalleen.

4 Sulje ohjauspaneelin kansi.

1 Avaa laitteen etukansi.

2 Ota rumpu ja värikasettiyksikkö 
pakkauksestaan.

3 Heiluta rumpu ja värikasettiyksikkö monta 
kertaa sivulta sivulle, jotta väriaine 
jakaantuu tasaisesti sen sisällä.

1
Aseta arkinsyöttölaitteen 
ulostuloalustan tuki 
paikalleen

Ohjauspaneelin kansi

Arkinsyöttölaitteen arkinsyöttölaitteen 
ulostuloalustan tuki

2 Asenna rumpu ja 
värikasettiyksikkö

Etukansi
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4 Laita rumpu ja värikasettiyksikkö takaisin 
laitteen sisään.

5 Sulje laitteen etukansi.

1 Vedä paperilokero kokonaan ulos laitteesta.

2 Paina paperiohjaimen vapautusvipua ja 
säädä samalla sivuohjaimet paperin koon 
mukaan. Tarkista, että ohjaimet ovat 
tukevasti lokeron aukoissa.

3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet 
leyhyttelemällä paperit.

3 Aseta paperia  
paperilokeroon

Jatkuu...
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4 Aseta paperit lokeroon.
Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja 
etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä.

5 Työnnä paperilokero kokonaan takaisin 
laitteeseen ja nosta tulostelokeron 
asiakirjan tukiläppä ylös ennen laitteen 
käyttöä.

1 Varmista, että virta on katkaistu 
virtakytkimestä.
Kytke sähköjohto laitteeseen.

2 Kytke sähköjohto pistorasiaan.
Kytke virta virtakytkimestä.

3 Liitä puhelinjohdon toinen pää laitteen 
LINE-liitäntään ja toinen pää 
puhelinpistorasiaan.

Lisätietoja tuetuista paperimäärityksistä on 
Käyttöoppaan luvussa 1 kohdassa Tietoja 
paperista.

Paperin yläreunan 
merkki

Tulostelokeron 
asiakirjan pysäytin

4 Kytke puhelin- ja 
virtajohto

Laitteen valmistelu
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Varoitus
■ Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
■ Koska laite on maadoitettu pistorasian kautta, voit 

suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta 
sähköiskuilta pitämällä laitteen sähköjohto 
kytkettynä puhelinjohdon yhdistämisen ajaksi. Kun 
laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla 
irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

MFC:hen on asetettava sen käyttömaa, jotta 
laite toimisi oikein paikallisessa puhelinverkossa.

1 Kytke verkkojohto seinäpistorasiaan ja 
kytke laitteen virta päälle virtakytkimestä.
Paina Menu/Set.

2 Valitse maa (Norway, Sweden, Finland tai 
Denmark) painamalla  tai . 
(Varmista, että kyseessä on maan eikä 
kielen asetus)

3 Paina Menu/Set, kun näyttöön tulee oma 
maasi.

4 Laite kehottaa vahvistamaan maavalinnan.

5 Jos näytössä näkyy oikea maa, siirry 
vaiheeseen 6 painamalla 1.
—TAI—
Siirry takaisin vaiheeseen 1 painamalla 2 
ja valitse maa uudelleen.

6 Näytössä näkyy Accepted kahden 
sekunnin ajan ja sitten Odota hetki.

7 Kun nestekidenäyttö näyttää päivämäärän 
ja kellonajan, sammuta laite 
virtakatkaisijasta ja käynnistä se uudestaan.

Voit valita näytön kieleksi norja, ruotsi, tanska, 
suomi tai Englanti.

1 Paina Menu/Set, 0, 0.

2 Valitse kieli painamalla  tai  ja 
paina sen jälkeen Menu/Set.

Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen 
puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

Jos linjaan on kytketty ulkoinen 
puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla 
tavalla.

Valitse vastaanottotilaksi Ulkoinen 
puhelinvastaaja.
Katso lisätietoja Käyttöoppaan liitteessä 
olevasta luvusta “Ulkoisen 
puhelinvastaajan kytkeminen”.

Puhelinvastaaja

Puhelinvastaaja

5 Aseta maa (ei kieltä)

Set Country

Press Set Key

Finland

Finland?

1.Yes 2.No

Accepted

Jos valitset vaiheessa 4 maaksi Finland, 
näytön viestit muuttuvat suomenkielisiksi.

6 Aseta kieli
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Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan ja tulostaa ne 
lähetettäviin fakseihin.

1 Paina Menu/Set.

2 Paina 0.

3 Paina 2.

4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa 
valintanäppäimillä ja paina sitten Menu/Set-
näppäintä.

(Esim. valitse vuosi 2005 näppäilemällä 0, 5.)

5 Syötä kuukausi kaksinumeroisena ja paina 
sitten Menu/Set-näppäintä.

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä 0, 3)

6 Syötä päivä kaksinumeroisena ja paina 
sitten Menu/Set-näppäintä.

(Esim. valitse 0, 1.)

7 Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina 
sitten Menu/Set-näppäintä.

(Esim. näppäile 1, 5, 2, 5, jos kello on 25 
minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

8 Paina Stop/Exit.

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne 
tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

1 Paina Menu/Set.

2 Paina 0.

3 Paina 3.

4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 
numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten 
Menu/Set.

5 Syötä puhelinnumero (enintään 20 
numeroa) ja paina sitten Menu/Set.
(Jos puhelin- ja faksinumerosi on sama, 
syötä sama numero uudelleen.)

6 Syötä nimesi (korkeintaan 20 merkkiä) ja 
paina sitten Menu/Set.

7 Paina Stop/Exit.

7 Päivämäärän ja 
kellonajan asettaminen

Vuosi:2005

Kuukausi:03

Päivä:01

Kello:15:25

Jos teit virheen, paina Stop/Exit, niin voit 
aloittaa kohdasta 1. 

8 Laitteen nimitunnuksen 
ohjelmointi

Fax:_

Puh:_

Nimi:_

■ Näppäile nimen kirjaimet alla olevan 
taulukon mukaan.

■ Kun haluat syöttää kirjaimen, joka on 
samassa näppäimessä kuin edellinen 
kirjain, siirrä kohdistinta oikealle 
painamalla .

Paina 
näppäintä

Yhden
kerran

Kaksi 
kertaa

Kolme 
kertaa

Neljä 
kertaa

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

Paina 0 kun haluat Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0

Lisätietoja on Käyttöoppaan liitteessä B: 
Tekstin syöttäminen.

Laitteen valmistelu



9

Vastaanottotiloja on neljä; Vain fax, Fax/Puh, 
Manuaalinen ja Ulkoinen/Puh.va..

Valitse käyttötarkoitusta parhaiten vastaava 
Vastaustila.

1 Paina Menu/Set.

2 Paina 0.

3 Paina 1.

4 Valitse tila näppäimillä  ja .
Paina Menu/Set.

5 Paina Stop/Exit.

Voit muuttaa näyttöä vaaleammaksi tai 
tummemmaksi säätämällä kontrastia.

1 Paina Menu/Set.

2 Paina 1.

3 Paina 7.

4 Valitse Vaalea tai Tumma painamalla 
 tai .

Paina Menu/Set.

5 Paina Stop/Exit.

Voit ladata FAX-2920-laitteeseen Brother-
tulostinohjaimen ja PC-Fax-lähetyksen ohjaimen 
Brother Solutions Centeristä.

9 Vastaanottotilan 
asettaminen

Kytketkö laitteeseen ulkoisen puhelimen tai ulkoisen 
puhelinvastaajan?

Käytätkö ulkoisen 
puhelinvastaajan 
viestitoimintoa?

Vain fax
Laite ottaa kaikki 
puhelut vastaan 
fakseina.

Haluatko laitteen 
vastaavan fakseihin ja 
puheluihin 
automaattisesti?

Fax/Puh
Laite ohjaa linjaa ja 
vastaa automaattisesti 
kaikkiin puheluihin. Jos 
puhelu ei ole faksi, 
puhelin soi ja voit 
vastata siihen.

Manuaalinen
Ohjaat puhelinlinjaa 
itse, ja sinun on 
vastattava jokaiseen 
puheluun.

Ulkoinen/Puh.va.
Ulkoinen 
puhelinvastaaja vastaa 
automaattisesti kaikkiin 
soittoihin. Viestit 
tallennetaan ulkoiseen 
puhelinvastaajaan. 
Faksiviestit tulostetaan.

Lisätietoja on Käyttöoppaan luvussa 4: 
Vastaanottoasetukset.

Kyllä Ei

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

10 Nestekidenäytön 
kontrastin asettaminen

11
Faksin käyttö tulostimena 
tai PC-Fax-lähetykseen 
(ainoastaan FAX-2920)

■ Lataa ja asenna ohjelmisto ennen kuin 
kytket laitteen tietokoneeseen USB-
kaapelilla.

■ Käytä tarkoitukseen sopivaa USB-
kaapelia. Jos sinulla ei ole sopivaa 
kaapelia, hanki USB-kaapeli, jonka pituus 
ei ole yli 2 metriä.

http://solutions.brother.com

http://solutions.brother.com
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■ Tarvikkeet

Näyttöön ilmestyy virheviesti, kun on aika vaihtaa kulutustavarat.
Katso lisätietoja tulostimesi värikaseteista osoitteesta http://solutions.brother.com tai ota 
yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.

Tarvikkeet

Rumpuyksikkö Väriaine

DR-2000 TN-2000

http://solutions.brother.com


Tavaramerkit
Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote
Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät 
tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.
Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.
Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin 
ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat 
luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkaan 
niihin rajoittumatta.
Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

© 2005 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.



FIN


	Pikaopas
	Aloittaminen
	Laatikon sisältö
	Ohjauspaneeli

	Laitteen valmistelu
	1 Aseta arkinsyöttölaitteen ulostuloalustan tuki paikalleen
	2 Asenna rumpu ja värikasettiyksikkö
	3 Aseta paperia paperilokeroon
	4 Kytke puhelin- ja virtajohto
	5 Aseta maa (ei kieltä)
	6 Aseta kieli
	7 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
	8 Laitteen nimitunnuksen ohjelmointi
	9 Vastaanottotilan asettaminen
	10 Nestekidenäytön kontrastin asettaminen
	11 Faksin käyttö tulostimena tai PC-Fax-lähetykseen (ainoastaan FAX-2920)

	Tarvikkeet
	Tarvikkeet


