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Přístup k nastavení ovladače tiskárny 1

a Klepněte na Soubor a potom na Tisk v aplikaci.

b Zvolte Brother MFC-XXXX USB Printer nebo Brother MFC-XXXX Printer (kde XXXX je název vašeho 
modelu) a potom klepněte na Vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno vlastností tiskárny.

Složka Základní 1

 

Typ papíru 1

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků tisku, je třeba v ovladači vybrat vložený typ papíru. Toto zařízení 
mění způsob tisku podle vybraného typu papíru.

Standardní papír
Inkjet papír
Brother Premium Glossy fotopapír
Další fotopapír
Průsvitný papír

Tisk 1



Tisk
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1
Kvalita 1

Nejvyšší 
Až 1200 × 6000 dpi.

Foto 

Až 1200 × 2400 dpi.

Vysoká
1200 × 1200 dpi.

Normální
600 × 600 dpi.

Rychlý normální
600 × 300 dpi.

Rychlý
600 × 150 dpi.

Úprava stránky 1

Pořadí stránek (pouze Windows® 2000/XP) 1

Je-li vybrána možnost N na 1, lze v rozevíracím seznamu vybrat položku Pořadí stran.

Okraj 1

Při tisku více stránek na jeden list pomocí funkce Soutisk můžete zvolit plný okraj, čárkovaný okraj nebo 
žádný okraj okolo každé stránky na listu.
 

Typ média Barvy/Stupně šedé Výběr kvality tisku
Standardní papír Barvy/Stupně šedé Rychlý, Rychlý normální, Normální, Vysoká
Inkjet papír Barvy/Stupně šedé Vysoká, Foto
Brother Premium Glossy fotopapír 
nebo Další fotopapír

Barvy/Stupně šedé Vysoká, Foto, Nejvyšší

Průsvitný papír Barvy/Stupně šedé Normální, Vysoká
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Složka Podpora 1

 

Brother Solutions Center
Webový server Brother Solutions Center nabízí informace o výrobku Brother, včetně častých dotazů, 
uživatelských příruček, aktualizací ovladačů a tipů na používání zařízení.

Aktualizace z webu
Na webu Brother je k dispozici automatické stahování pro aktualizaci ovladače tiskárny v počítači.

Kontrola nastavení
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2
Postupy skenování a ovladače se liší v závislosti na operačním systému. Ve výchozí konfiguraci přístroj 
používá pro skenování dokumentů pro vaše aplikace ovladač kompatibilní se TWAIN. 

Operační systém Windows® XP

Jsou nainstalovány dva ovladače skeneru. Ovladač skeneru kompatibilní se standardem TWAIN a 
ovladač Windows® Imaging Acquisition (WIA). 
Uživatelé operačního systému Windows® XP si mohou vybrat pro skenování dokumentů libovolný 
ovladač.

Poznámka
Pokud je počítač chráněn bránou firewall a nemůže skenovat, pravděpodobně bude třeba nakonfigurovat 
nastavení brány firewall tak, aby bylo možné komunikovat prostřednictvím portů 137 a 54925. Další 
informace získáte ve středisku Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).

 

Skenování 2

http://solutions.brother.com


Skenování

5

2

Skenování dokumentu pomocí ovladače TWAIN 2

Přístup ke skeneru 2

a Chcete-li naskenovat dokument, spust’te program ScanSoft® PaperPort® SE, který byl nainstalován při 
instalaci MFL-Pro Suite.

b Klepněte na File a potom na Scan. Nebo klepněte na tlačítko Scan. 
Na levé straně obrazovky se zobrazí panel Scan.

c V rozevíracím seznamu Scanner zvolte používaný skener. 

d Klepěnte na položku Scan.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení skeneru:
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Použití tlačítka skenování 
(pro uživatele kabelu rozhraní USB) 2

Poznámka
Používáte-li tlačítko Scan (Sken) v síti, viz Používání tlačítka skenování na straně 14.

 

 

Aby bylo možné používat tlačítko (Scan (Sken)) na ovládacím panelu, musíte nejdříve nainstalovat 
sadu programů Brother MFL-Pro a připojit zařízení k počítači. Pokud jste nainstalovali sadu MFL-Pro Suite z 
dodaného disku CD-ROM, byly nainstalovány správné ovladače a program ControlCenter3. Při skenování 
pomocí tlačítka (Scan (Sken)) se používá konfigurace na kartě Tlačítko zařízení v programu 
ControlCenter3. Podrobné pokyny pro konfigurování nastavení skenování a spuštění zvolené aplikace 
pomocí tlačítka (Scan (Sken)) viz Používání nástroje ControlCenter3 na straně 10.

Skenování do e-mailu 2

a Vložte dokument.

b Stiskněte tlačítko (Scan (Sken)).

c Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte možnost Scan to E-mail (Sken do mailu).
Stiskněte tlačítko OK.

d Stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
Zařízení naskenuje dokument, vytvoří přílohu souboru a spustí e-mailovou aplikaci, ve které bude 
zobrazena nová zpráva, pro kterou máte vybrat adresu.

Skenování do obrázku 2

a Vložte dokument.

b Stiskněte tlačítko (Scan (Sken)).

c Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte možnost Scan to Image (Sken do Grafiky).
Stiskněte tlačítko OK. 

d Stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
Zařízení začne skenovat.
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Skenování do OCR 2

Pokud je originální dokument text, můžete jej pomocí aplikace ScanSoft® PaperPort® SE naskenovat a 
převést na textový soubor, který potom lze upravit v oblíbeném programu pro úpravy textu. Můžete změnit 
konfiguraci tlačítka (Scan (Sken)).

a Vložte dokument.

b Stiskněte tlačítko (Scan (Sken)).

c Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte možnost Scan to OCR (Sken do OCR).
Stiskněte tlačítko OK. 

d Stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
Zařízení začne skenovat.

Skenování do souboru 2

Můžete naskenovat černobílý nebo barevný dokument do počítače a uložit jej jako soubor do složky podle 
vlastního výběru. Nastavení typu souboru a konkrétní složky se provádí na obrazovce konfigurace Skenování 
do souboru nástroje ControlCenter3.

a Vložte dokument.

b Stiskněte tlačítko (Scan (Sken)).

c Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte možnost Scan to File (Sken do soub).
Stiskněte tlačítko OK. 

d Stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
Zařízení začne skenovat.

Poznámka
Ve volbě typu skenování na kartě Tlačítko zařízení na obrazovce konfigurace nástroje ControlCenter3 
můžete zvolit barevné nebo černobílé skenování.
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Skenování do karty (není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C) 2

Můžete skenovat černobílé a barevné dokumenty přímo do pamět’ové karty. Černobílé dokumenty budou 
uloženy jako soubory formátu PDF (*.PDF) nebo TIFF (*.TIF). Barevné dokumenty lze uložit jako soubory 
formátu PDF (*.PDF) nebo JPEG (*.JPG). Názvy souborů vycházejí z aktuálního datumu. Například pátý 
obrázek naskenovaný 1. července 2006 by měl název 01070605.PDF. Můžete měnit barvu, kvalitu a název 
souboru.

a Vložte do zařízení pamět’ovou kartu CompactFlash® 1, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, 
MultiMediaCard™, SecureDigital™ nebo xD-Picture Card™ 2.
1 Toto zařízení podporuje pamět’ovou kartu CompactFlash® typ 1.
2 Toto zařízení podporuje kartu xD-Picture Card™ type M/type H (velkokapacitní).

UPOZORNĚNÍ
 

Když zařízení načítá kartu, NEODPOJUJTE napájecí kabel ani navyjímejte pamět’ovou kartu 
CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ nebo xD-Picture 
Card™ ze zařízení (bliká tlačítko PhotoCapture (Fotocapture)). Může dojít ke ztrátě dat nebo poškození 
karty.

Vyjmete-li pamět’ovou kartu, když bliká tlačítko PhotoCapture (Fotocapture), musíte před vložením karty 
zpět restartovat počítač. Pokud před restatováním počítače vložíte jinou pamět’ovou kartu, může dojít ke 
zničení dat na kartě.

 

b Vložte dokument.

c Stiskněte tlačítko (Scan (Sken)).

d Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte možnost Scan to Card (Sken do karty).
Stiskněte tlačítko OK. 
Postupujte jedním z následujících způsobů:

Chcete-li změnit kvalitu, přejděte na e.

Chcete-li zahájit skenování bez změny nastavení, stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo 
Colour Start (Start Barva).

Rozlišení
(pro monochromatické 
modely monitorů)

Rozlišení
(pro barevné modely 
monitorů)

Možnosti formátu 
souboru

Výchozí formát souboru

C/B 200x100 dpi 200x100dpi C/B TIFF / PDF TIFF
C/B 200 dpi 200dpi C/B TIFF / PDF TIFF
Barva 150 dpi 150dpi Barva JPEG / PDF PDF
Barva 300 dpi 300dpi Barva JPEG / PDF PDF
Barva 600 dpi 600dpi Barva JPEG / PDF PDF
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e Pomocí tlačítek a nebo b zvolte požadovanou kvalitu.
Stiskněte tlačítko OK. 
Postupujte jedním z následujících způsobů:

Chcete-li změnit typ souboru, přejděte na f.

Chcete-li zahájit skenování bez změny nastavení, stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo 
Colour Start (Start Barva).

f Pomocí tlačítek a nebo b zvolte požadovaný typ souboru.
Stiskněte tlačítko OK. 
Postupujte jedním z následujících způsobů:

Chcete-li změnit název souboru, přejděte na g.

Chcete-li zahájit skenování bez změny nastavení, stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo 
Colour Start (Start Barva).

Poznámka
• Zvolíte-li barevné nastavení rozlišení, nelze zvolit TIFF.

• Zvolíte-li monochromatické nastavení rozlišení, nelze zvolit JPEG.
 

g Název souboru se nastaví automaticky. Nicméně můžete vytvořit vlastní název prostřednictvím číselné 
klávesnice. Můžete změnit pouze 6 prvních číslic názvu souboru. (Pouze modely MFC)
Stiskněte tlačítko OK. 

Poznámka
Stisknutím tlačítka Stop/Exit (Stop/Konec) nebo Clear/Back (Zrušit/Zpět) odstraňte zadaná písmena.

 

h Stisknutím tlačítka Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva) zahajte skenování.
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Používání nástroje ControlCenter3 3

SKENOVÁNÍ 3

K dispozici jsou čtyři možnosti skenování: Skenovat do obrázku, Skenovat do OCR, Skenovat do e-mailu 
a Skenovat do souboru.

Obrázek (Výchozí: Microsoft® Paint)

Umožňuje naskenovat stránku přímo do libovolného prohlížeče/editoru obrázků.

OCR (Výchozí: Microsoft® NotePad)

Umožňuje naskenovat stránku nebo dokument, automaticky spustit aplikaci OCR a vložit text (nikoli 
obrázek) do aplikace pro úpravy textu.

E-mail (Výchozí: výchozí e-mailový software)

Umožňuje naskenovat stánku nebo dokument přímo do e-mailové aplikace jako standardní přílohu.

Soubor
Umožňuje skenovat přímo do souboru na disku. Typ souboru a cílovou složku můžete podle potřeby 
změnit.

Nástroj ControlCenter3 umožňuje nakonfigurovat panelové tlačítko Sken na zařízení a programové tlačítko 
nástroje ControlCenter3 pro jednotlivé funkce skenování. Chcete-li nakonfigurovat panelové tlačítko Sken na 
zařízení, zvolte složku Tlačítko zařízení v nabídce konfigurace pro každé z tlačítek SKENOVÁNÍ. Chcete-li 
nakonfigurovat programové tlačítko v aplikaci ControlCenter3, zvolte složku Tlačítko softwaru v nabídce 
konfigurace pro každé z tlačítek SKENOVÁNÍ.

VLASTNÍ SKENOVÁNÍ 3

Můžete konfigurovat název tlačítka a nastavení každého z těchto tlačítek podle vlastních požadavků. 
Klepněte na tlačítko pravým tlačítkem myši a postupujte podle konfiguračních nabídek.

FOTOCAPTURE (pouze USB) (Není k dispozici pro MFC-3360C) 3

Otevřít soubor PCC
Umožňuje zobrazit soubory a složky, které se nacházejí na pamět’ové kartě. (Viz Uživatelé kabelu 
USB na straně 24).

Kopírovat z PCC
Umožňuje kopírovat soubory z pamět’ové karty do specifické složky v počítači. Můžete zvolit cílovou 
složku.

Kopírovat do aplikace
Umožňuje kopírovat soubory z pamět’ové karty přímo do specifické aplikace. 

ControlCenter3 3
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KOPÍROVAT 3

Umožňuje používat počítač a libovolný ovladač tiskárny pro rozšířené kopírování.

PC-FAX (pouze modely MFC) 3

Posílat
Umožňuje naskenovat stránku nebo dokument a automaticky odeslat obrázek jako fax z počítače pomocí 
aplikace PC-FAX Brother. (Viz Zasílání faxů z počítače na straně 17).

Přijímat (Není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C) 

Klepnutím na toto tlačítko se aktivuje program pro příjem faxů do počítače a počítač začne přijímat data 
faxu ze zařízení Brother. Po aktivaci funkce počítačového faxu se název ikony změní na Zobrazení 
přijatých dokumentů; klepnutím na tuto ikonu se zobrazí přijaté faxy v aplikaci prohlížeče počítačových 
faxů. Před použitím funkce pro příjem faxů do počítače musíte zvolit možnost PC-FAX prijem v nabídce 
ovládacího panelu zařízení Brother. (Viz Příjem faxu do počítače (není k dispozici pro MFC-240C a MFC-
3360C) na straně 20).

Adresář
Instalace

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ 3

Vzdálená instalace (Není k dispozici pro modely DCP a MFC-240C)

Viz Vzdálené nastavení na straně 16.

Rychlé vytáčení (Není k dispozici pro modely DCP a MFC-240C)

Viz Vzdálené nastavení na straně 16.

Hladina inkoustu
Příručka uživatele
Umožňuje zobrazit Příručku uživatele programů a Příručku sít’ových aplikací.
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Před používáním sít’ového skenování 4

Konfigurace sít’ového skenování 4

Používáte-li jiné zařízení, než bylo zaregistrováno do počítače během instalace programu MFL-Pro Suite (viz 
Stručný návod k obsluze), postupujte podle následujících pokynů.

a V případě operačního systému Windows® XP klepněte na tlačítko Start, Ovládací panely, 
Tiskárny a jiný hardware, potom Skenery a fotoaparáty (nebo Ovládací panely, 
Skenery a fotoaparáty).
V případě operačního systému Windows® 98/Me/2000 klepněte na tlačítko Start, Ovládací panely a 
potom Skenery a fotoaparáty.
 

b Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Zařízení typu skener a zvolte možnost Vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti sít’ového skeneru.

c Klepněte na kartu Síñová nastavení a zvolte vhodný způsob připojení.
 

Specifikujte váš přístroj zadáním adresy
Zadejte adresu IP zařízení do pole IP adresa a potom klepněte na tlačítko Použít.

Sít’ové skenování 
(pro modely s integrovanou sít’ovou 
podporou) 4



Sít’ové skenování (pro modely s integrovanou sít’ovou podporou)

13

4

Specifikujte váš přístroj zadáním jména 4

1 Zadejte název uzlu zařízení do pole Jméno uzlu nebo klepněte na tlačítko Procházet a zvolte 
zařízení, které chcete použít.

2 Klepěnte na položku Použít.
 

d Klepněte na kartu Tlačítko Scan To a zadejte název počítače do pole Jméno pro displej. Zadaný 
název se zobrazí na displeji LC zařízení. Výchozím názvem je název počítače. Můžete zadat libovolná 
název.
 

e Chcete-li zabránit přijímání nežádoucích dokumentů, zadejte 4číselný kód PIN do pole Pin a 
Opakujte zápis Pin. Aby bylo možné naskenovat a odeslat dokument do počítače chráněného kódem 
PIN, na displeji LCD se zobrazí výzva k zadání kódu PIN. (Viz Používání tlačítka 
skenování na straně 14).
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Používání tlačítka skenování 4

Poznámka
Používáte-li tlačítko Scan (Sken) s připojením USB, viz Použití tlačítka skenování (pro uživatele kabelu 
rozhraní USB) na straně 6.

 

Skenování do e-mailu (PC) 4

Můžete změnit konfiguraci tlačítka (Scan (Sken)).

a Vložte dokument.

b Stiskněte tlačítko (Scan (Sken)).

c Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte možnost Scan to E-mail (Sken do mailu).
Stiskněte tlačítko OK. 

d Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte cílový počítač, který chcete použít pro odeslání dokumentu 
e-mailem.
Stiskněte tlačítko OK. 
Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte 
4číselný kód PIN cílového počítače.
Stiskněte tlačítko OK. 

e Stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
Zařízení začne skenovat.

Skenování do obrázku 4

a Vložte dokument.

b Stiskněte tlačítko (Scan (Sken)).

c Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte možnost Scan to Image (Sken do Grafiky).
Stiskněte tlačítko OK. 

d Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte cílový počítač, do kterého chcete obrázek odeslat.
Stiskněte tlačítko OK. 
Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte 
4číselný kód PIN cílového počítače.
Stiskněte tlačítko OK. 

e Stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
Zařízení začne skenovat.
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4

Skenování do OCR 4

a Vložte dokument.

b Stiskněte tlačítko (Scan (Sken)).

c Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte možnost Scan to OCR (Sken do OCR).
Stiskněte tlačítko OK. 

d Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte cílový počítač, do kterého chcete obrázek odeslat.
Stiskněte tlačítko OK. 
Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte 
4číselný kód PIN cílového počítače.
Stiskněte tlačítko OK. 

e Stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
Zařízení začne skenovat.

Skenování do souboru 4

a Vložte dokument.

b Stiskněte tlačítko (Scan (Sken)).

c Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte možnost Scan to File (Sken do soub).
Stiskněte tlačítko OK. 

d Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte cílový počítač, do kterého chcete obrázek odeslat.
Stiskněte tlačítko OK. 
Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte 
4číselný kód PIN cílového počítače.
Stiskněte tlačítko OK. 

e Stiskněte Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva).
Zařízení začne skenovat.
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5

Vzdálené nastavení 5

Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, Brother, MFC-XXXX a Vzdálená instalace.

Poznámka
• Používáte-li MFC-5460CN nebo MFC-5860CN se sít’ovým připojením, budete vyzváni k zadání hesla.

Výchozí heslo je “access”.

• Pokud používáte jiný model nebo jste připojeni prostřednictvím USB, není ve výchozí konfiguraci 
požadováno žádné heslo.

 

 

OK
Pokud se objeví chybová zpráva, zadejte znovu správná data a potom klepněte na tlačítko OK.

Zrušit
Použít
Umožňuje odeslat data do zařízení bez ukončení aplikace Vzdáleného nastavení.

Tisk
Data lze vytisknout po odeslání do zařízení. Klepnutím na tlačítko Použít odešlete nová data a potom 
klepněte na tlačítko Tisk.

Export
Umožňuje uložit nastavení aktuální konfigurace do souboru.

Import
Umožňuje načíst nastavení ze souboru.

Vzdálené nastavení (Není k dispozici pro 
modely DCP a MFC-240C) 5
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6

Zasílání faxů z počítače 6

Nastavení informací o uživateli 6

a Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, Brother, MFC-XXXX (kde XXXX je název modelu), 
PC-FAX vysílání a potom PC-FAX - vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno PC-FAX - vlastnosti:
 

b Zadejte tyto informace, které budou tvořit hlavičku faxu a titulní stránku.

c Klepnutím na tlačítko OK uložte Informace o uživateli.

Nastavení odesílání 6

 

Přístup na linku
Zde zadejte přístupové číslo k vnější lince. Toto číslo bývá vyžadováno u místních pobočkových systémů 
(PBX) (například pro volání na vnější linku musíte z kanceláře nejdříve vytočit 0).

Včetně záhlaví
Chcete-li, aby se v horní části stránek faxu zobrazovaly informace hlavičky, zaškrtněte možnost 
Včetně záhlaví.
Uživatelský vzhled

Program Brother PC-FAX 
(pouze modely MFC) 6
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6

Adresář 6

Klepnutím na tlačítko Procházet zvolte soubor databáze.
 

Zvolíte-li aplikaci Outlook nebo Outlook Express, můžete použít adresář aplikace Outlook nebo Outlook 
Express klepnutím na tlačítko Adresář v dialogovém okně Odesílání faxů.

Adresář aplikace Outlook Express 6
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6

Odeslání souboru jako PC-FAX pomocí uživatelského rozhraní stylu faxu 6

a V některé aplikaci v počítači vytvořte soubor.

b Klepněte na Soubor a potom na Tisk. 
Zobrazí se dialogové okno Tisk:
 

c Jako tiskárnu zvolte Brother PC-FAX a potom klepněte na Tisk. 
Zobrazí se uživatelské rozhraní stylu faxu:
 

d Podle některého z následujících postupů zadejte faxové číslo:

Zadejte číslo pomocí číselné klávesnice.

Klepněte na libovolné z 10 tlačítek Krátká volba.

Klepněte na tlačítko Adresář a v adresáři zvolte člena nebo skupinu.

Uděláte-li chybu, klepnutím na tlačítko Odstranit odstraníte všechny položky.

e Chcete-li zahrnout titulní stránku, klepněte na  Titulní list zapnut.

Poznámka

Chcete-li vytvořit nebo upravit titulní stránku, můžete rovněž klepnout na ikonu titulní stránky .
 

f Klepnutím na tlačítko Start odešlete fax.
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6

Příjem faxu do počítače 
(není k dispozici pro MFC-240C a MFC-3360C) 6

Program pro přijímání faxů do počítače Brother umožňuje zobrazovat a ukládat faxy v počítači. Je 
nainstalován automaticky při instalaci sady MFL-Pro Suite a funguje na lokálních nebo sít’ových zařízení.

Je-li tato funkce aktivována, bude zařízení přijímat faxy do své paměti. Po přijetí bude fax automaticky 
odeslán do vašeho počítače.

Jestliže počítač vypnete, zařízení bude nadále přijímat a ukládat faxy do paměti. Na displeji LCD zařízení 
bude zobrazen počet přijatých a uložených faxů, například:

PC fax zpr.:001

Po zapnutí počítače program Příjem PC-FAX automaticky přenese faxy do počítače.

Chcete-li aktivovat program pro přijímání faxů do počítače, postupujte podle následujících pokynů:

Před použitím funkce přijímání faxů do počítače musíte zvolit PC-FAX prijem v menu zařízení. 

Spust’te Brother Příjem PC-FAX v počítači. (Doporučujeme zaškrtnout políčko Přidat do složky Po 
spuštění, aby se program automaticky spustil při spuštění počítače a mohl přenést faxy.)

Aktivace programu pro zasílání faxů z počítače v zařízení 6

Můžete volitelně aktivovat funkci Záložní tisk. Je-li tato funkce aktivní, před odesláním faxu do počítače nebo 
když je počítač vypnutý zařízení vytiskne kopii faxu.

a Stiskněte tlačítko Menu, 2, 5, 1.

b Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte PC Fax Prijem.
Stiskněte tlačítko OK.

c Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte USB nebo název počítače (je-li připojen k síti).
Stiskněte tlačítko OK.

d Stisknutím tlačítka a nebo b zvolte Zalozni tisk:Zap nebo Zaloznitisk:Vyp.
Stiskněte tlačítko OK.

e Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec).
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6

Spuštění programu pro přijímání faxů do počítače 6

Klepněte na tlačítko Start, Všechny programy, Brother, MFC-XXXX, Příjem PC-FAX a Přijímat.
Ikona PC-FAX se zobrazí na hlavním panelu.
 

Nastavení počítače 6

a Klepněte pravým tlačítkem myši na ikoně PC-FAX  na hlavním panelu 

počítače a potom klepněte na Nastavení PC-Fax - příjem.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení PC-Fax - příjem:
 

b Chcete-li změnit místo, na kterém se v počítači ukládají soubory PC-FAX, v Uložení souboru do 
klepněte na tlačítko Procházet.

c V Formát souboru zvolte jako formát přijatého dokumentu .tif nebo .max. Výchozí formát je .tif.

d Chcete-li, aby se při přijímání faxů přehrál soubor Wave (zvukové soubory .wav), zaškrtněte políčko 
Přehrání souboru wave při příjmu faxu a zadejte umístění souboru Wave.

e Chcete-li, aby se program pro příjímání faxů do počítače spouštěl automaticky při spuštění operačního 
systému Windows®, zaškrtněte políčko Přidat do složky Start.

f Chcete-li použít program pro příjem faxu do počítače, viz Konfigurace nastavení příjímání sít’ového faxu 
do počítače na straně 22.
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6

Konfigurace nastavení příjímání sít’ového faxu do počítače 6

Nastavení odesílání přijatých faxů do počítače byla automaticky nakonfigurována během instalace programu 
MFL-Pro Suite (viz Stručný návod k obsluze).
Používáte-li jiné zařízení, než bylo zaregistrováno do počítače během instalace programu MFL-Pro Suite, 
postupujte podle následujících pokynů.

a V dialogovém okně Nastavení PC-Fax - příjem klepněte na tlačítko Síñová nastavení. Zobrazí se 
dialogové okno Síñová nastavení.

b Musíte zadat adresu IP nebo název zařízení.
Zvolte vhodný způsob připojení.
 

Specifikujte váš přístroj zadáním adresy
Zadejte adresu IP zařízení do IP adresa.

Specifikujte váš přístroj zadáním jména
Zadejte název uzlu zařízení do Jméno uzlu nebo klepněte na tlačítko Procházet a v seznamu zvolte 
správné zařízení Brother, které chcete použít.
 

Specifikace názvu počítače
Můžete specifikovat název počítače, který bude zobrazen na displeji počítače. Chcete-li změnit název, 
zadejte nový název do Název vašeho počítače. 
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6

Prohlížení nových PC-FAX zpráv 6

Během každého přijímání faxové zprávy v počítači ikona přepíná mezi  a . Po přijetí faxové zprávy 

se ikona změní na . Po zobrazení přijaté faxové zprávy se ikona  změní na .

a Spuštění aplikace PaperPort®.

b Otevřete složku Přijaté faxy.

c Poklepáním otevřete a zobrazte nové faxy.

Poznámka
Dokud nepřečtenou zprávu počítačového faxu neuložíte pod vlastním názvem, bude označena podle 
datumu a času přijetí. Například ‘Fax 2-20-2006 16:40:21.tif’. 
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7

UPOZORNĚNÍ
 

NESPOUŠTĚJTE počítač s vloženou pamět’ovou kartou. Může dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty.

 

Uživatelé kabelu USB 7

a Vložte do zařízení pamět’ovou kartu CompactFlash® 1, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, 
MultiMediaCard™, SecureDigital™ nebo xD-Picture Card™ 2.
1 Toto zařízení podporuje pamět’ovou kartu CompactFlash® typ 1.
2 Toto zařízení podporuje kartu xD-Picture Card™ type M/type H (velkokapacitní).

b V Průvodci Windows® klepněte na ikonu Místní disk 1. Na monitoru počítače se zobrazí soubory a 
složky na pamět’ové kartě.
Soubory můžete upravovat a ukládat na jinou jednotku v počítači.
 

1 Používáte-li operační systém Windows® XP a vytvoříte název svazku pamět’ové karty, tento název se zobrazí místo ‘Místní disk’.

Aby se zabránilo poškození pamět’ové karty, při vyjímání dodržujte následující pokyny: 7

a V Průzkumníkovi Windows® klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu vyjímatelného disku a zvolte 
Vysunout.

b Před vyjmutím pamět’ové karty počkejte, až přestane blikat tlačítko  
(PhotoCapture (Fotocapture)).

PhotoCapture Center™ 
(Není k dispozici pro MFC-3360C) 7
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7

Uživatelé sítě 
(pro modely s integrovanou sít’ovou podporou) 7

a Vložte do zařízení pamět’ovou kartu CompactFlash® 1, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, 
MultiMediaCard™, SecureDigital™ nebo xD-Picture Card™ 2.
1 Toto zařízení podporuje pamět’ovou kartu CompactFlash® typ 1.
2 Toto zařízení podporuje kartu xD-Picture Card™ type M/type H (velkokapacitní).

b Poklepejte na ikonu Sít’ové PhotoCapture Centrum.
 

V prohlížeči se zobrazí seznam názvů souborů na pamět’ové kartě.

c Klepněte na název souboru, který chcete zobrazit.

Aby se zabránilo poškození pamět’ové karty, při vyjímání dodržujte následující zásady: 7

a Ukončete prohlížeč.

b Před vyjmutím pamět’ové karty počkejte, až přestane blikat tlačítko  
(PhotoCapture (Fotocapture)).
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Navštivte naše internetové stránky
http://www.brother.com

Používání tohoto zařízení bylo schváleno pouze v zemi, ve které bylo zakoupeno. Místní 
distributoři společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro zařízení, která 
byla zakoupena v jejich zemích.

CZE

http://www.brother.com
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