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Преди да започнете да използвате устройството, 
прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за 
правилните процедури за настройка и инсталиране.

Обърнете листа.

Ръководство за бързо инсталиране
DCP-145C  DCP-163C  DCP-165C

DCP-167C  DCP-185C  

d.  Натиснете a или b продължително, за да въведете 
последните две цифри на годината и натиснете OK (Ок).

Година:2008
(Например, въведете 08 за 2008.)

e.  Повторете за Месец и Ден, както и за Час и Минути във 
формат 24 часа.

f. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

 Забележка
Ако сте направили грешка и желаете да 
започнете отначало, натиснете Stop/Exit 
(Стоп/Излез), за да се върнете към стъпка a.

a.  Когато процесът на подготовка 
приключи, дисплеят показва 
следното съобщение.

Нагласи хартия и

Натисни Start
Натиснете Colour Start 
(Старт Цветно).

a.  Когато на дисплея се покаже това 
съобщение, натиснете OK (Ок).

Select Language

Press OK Key
b.  Натиснете a или b, за да 

изберете вашия език и 
натиснете OK (Ок).

Български        e

Select ab & OK

Поставете пълнителите с мастило

5 d.  Разопаковайте пълнителя. 
Завъртете зеления лост на жълтата защитна капачка по посока на часовниковата стрелка, 
докато щракне и освободи вакуумното уплътнение, след това махнете капачката a.

Ако всички линии са ясни и видими, 
натиснете a (Да), за да завършите 
проверката на качеството. 

Ако виждате липсващи къси линии, 
натиснете b (Не) и следвайте стъпките, 
които се показват на дисплея.

o

o

Настройте LCD Контраст (ако е необходимо)

76
Проверка на качеството на печат

c.  Махнете зелената защитна част a.

OK

Лошо

Настройка на дата и час

8a.  Натиснете Menu (Меню).

b.  Натиснете a или b, за да изберете
0.Инициал. настр и след това натиснете 
OK (Ок).

c.  Натиснете a или b, за да изберете
2.LCD Контраст и след това натиснете 
OK (Ок).

d.  Натиснете a или b, за да изберете 
Тъмен или Светъл.

e.  Натиснете OK (Ок) и след това Stop/Exit 
(Стоп/Излез).

a.  Натиснете Menu (Меню).

b.  Натиснете a или b, за да изберете 
0.Инициал. настр и след това натиснете 
OK (Ок).

c.  Натиснете a или b, за да изберете 
1.Дата&Час и след това натиснете 
OK (Ок).

b.  Проверете качеството на четирите 
цветни квадратчета a на страницата.
(черно/жълто/циан/магента)

Разопаковане на устройството и проверка на компонентите

1 c. Уверете се, че няма липсващи компоненти.

1
Мастилена 
кутия 
Пълнители [x4]1

Черно
Жълто
Циан
Магента

Захранващ 
кабел CD-ROM

Ръководство 
за бързо 
инсталиране

Ръководство 
на Потребителя

 1 Прибл. 65% от капацитета на сменяемия пълнител. За повече 
информация, вижте Консумативи в Ръководството на Потребителя.

В опаковката на вашето устройство са използвани найлонови 
пликове. За да избегнете опасност от задушаване, моля, 
съхранявайте тези пликове далеч от бебета и деца.

ВНИМАНИЕ

2 a. Издърпайте тавата за 
хартия.

b. Вдигнете капака на тавата за 
хартия a.

Заредете обикновена хартия, размер А4
c.  Натиснете и плъзнете 

страничните водачи 
за хартията a и 
водача за дължина 
на хартията b, за да 
съвпаднат с размера й.

Уверете се, че 
триъгълните знаци c 
на страничните водачи 
за хартията a и 
водача за дължина на 
хартията b съвпадат 
с обозначението за 
размера на хартията, 
която използвате. 

d.  Разгърнете добре 
хартията, във вид на 
ветрило.

e.  Внимателно сложете 
хартията в тавата. Проверете 
дали хартията е поставена 
равномерно в тавата.

f. Като използвате двете 
си ръце, внимателно 
регулирайте страничните 
водачи за хартия. Уверете 
се, че страничните водачи 
се допират до краищата 
на хартията.

g.  Затворете капака на 
тавата за хартията 
и бавно я натиснете 
обратно към 
устройството.

h.  Издърпайте подпората за 
хартията a докато щракне и 
разгънете капака на подпората b.

Важно 

Не натискайте 
хартията прекалено 
навътре.

a. Свържете захранващия кабел. 

Устройството трябва да бъде включено към 
заземен контакт.

ВНИМАНИЕ

Свързване на захранващия кабел

3
Избор на език

4

e.  Поставете всеки пълнител в посоката, която е обозначена 
със стрелка върху етикета. Уверете се, че цветът на лоста 
съвпада a с цвета на пълнителя b.

Започнете от тук 

Илюстрациите в това Ръководство за 
бързо инсталиране са на базата на модел 
DCP-145C.

 ВНИМАНИЕ
Предупрежденията ви казват 
какво трябва да правите, за 
да избегнете наранявания.

Важно

НЕ свързвайте все 
още USB кабела.

 Забележка
Компонентите, които се намират в кутията, могат 
да се различават, в зависимост от вашата страна.
Запазете всички опаковъчни материали и кутията 
в случай, че по някаква причина ви се наложи да 
транспортирате устройството.
USB кабелът не е включен. Необходимо е да закупите 
USB 2.0 кабел, с дължина не повече от 2 метра.

•

•

•

a.  Отстранете защитната лента и фолио.

b.  Извадете полиетиленовия плик a, в който са 
поставени пълнителите, от горната част на тавата за 
хартия.

c.  Натиснете a (Yes (Да)), за да 
потвърдите избрания език.

 Забележка
Ако изберете грешен език, 
можете да го промените 
отново, след като настроите 
датата и часа. 
(За повече информация, вижте 
Смяна на езика на дисплея в 
Глава 3 на Ръководството на 
Потребителя.)

f. Внимателно натиснете пълнителя докато щракне. След 
като поставите всички пълнители, поставете капака на 
отделението за пълнители.

 Забележка
Устройството ще подготви мастилената система 
за печат. Този процес ще отнеме около четири 
минути. Не изключвайте устройството.

Важно

НЕ свързвайте все още USB 
кабела.

 Забележка
Предупредителният LED 
индикатор на контролния 
панел свети по време на 
поставяне на пълнителите.

a.  Дисплеят показва:

Няма мастилница
b. Отворете капака на отделението 

за пълнители a. 
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За Windows®
За Mac OS® X

Какво е Innobella™?

a.  Поставете предоставения 
компактдиск в CD-ROM 
устройството. Изберете желания 
език.

b.  Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suite и 
щракнете върху Да, ако приемате лицензното 
споразумение.

a.  Вдигнете капака 
на скенера, докато 
застане стабилно в 
отворена позиция.

a.  Свържете 
захранващия кабел. 

b.  Когато се появи 
екранът за 
Pегистрация 
online 
направете 
своя избор 
и следвайте 
инструкциите 
на екрана.

a.  Натиснете Край, за да 
рестартирате компютъра. 

c.  Следвайте инструкциите на екрана, 
докато се появи следния екран:

c. Натиснете OK (Ок).

a.  Вдигнете капака 
на скенера, докато 
застане стабилно в 
отворена позиция.

c.  Внимателно насочвайте USB 
кабела в кабелния канал отзад на 
устройството.

d.  Свържете кабела към вашия 
компютър Macintosh®.

a.  Поставете предоставения компактдиск 
в CD-ROM устройството.

b.  Щракнете двукратно върху иконата Start Here OSX 
(Започни оттук OSX).

За потребители на Mac OS® X 10.3.х 
или следваща версия, отидете на 
стъпка 12.

12

a.  Отворете отново основното меню, 
като извадите и поставите отново 
компактдиска или щракнете 
двукратно върху програмата 
start.exe в главната папка.

b.  Появява се главното меню на 
компактдиска. Изберете желания 
език и след това щракнете върху 
Допълнителни приложения.

c.  Натиснете бутона 
FaceFilter Studio, 
за да инсталирате 
приложението.

 Забележка
От главното меню 
можете да инсталирате и 
BookScan&Whiteboard Suite.

Инсталиране на FaceFilter Studio Help 

15 a.  Отидете на 
старт/Всички 
програми/
Reallusion/
FaceFilter Studio 
в компютъра.

b.  Щракнете върху
бутона в горния десен 
ъгъл на екрана и след това 
щракнете върху Check 
for updates (Провери 
за актуализации), за да 
отидете на страницата за 
актуализации на Reallusion.

c.  Щракнете върху 
бутона Download 
(Изтегляне) и 
изберете папка, 
в която да 
запишете файла.

d.  Затворете FaceFilter 
Studio, щракнете 
двукратно върху файла 
в указаната преди това 
папка и следвайте 
инструкциите на екрана 
за инсталиране.

d.  Вдигнете капака на скенера, за 
да освободите 
предпазителя a. 
Внимателно 
натиснете 
надолу 
подпората 
на капака на 
скенера b 
и затворете 
капака c.

b. Изключете устройството.

d.  За потребители на 
Mac OS® X 10.2.4 до 
10.2.8, натиснете Add 
(Добави) и изберете 
USB.

e.  Изберете името 
на вашия модел 
и след това 
натиснете Add 
(Добави).

f.  Изxoд от Print 
Center (Център 
за печат).

Когато инсталирате Presto!® 
PageManager® вие добавяте към 
функциите на Brother ControlCenter2 
възможност за оптично разпознаване на 
символи. С Presto!® PageManager® вие 
можете лесно да сканирате, споделяте и 
организирате изображения и документи.

За потребители на Mac OS® X 10.2.4 
до 10.3.8, следвайте инструкциите 
на екрана и изтеглете софтуера от 
уебсайта на Brother Solutions Center.

13

b. Свържете USB кабела към USB 
изхода, обозначен със символа 

. USB изходът се намира 
вътре в устройството, както е 
показано по-долу.

a.  Щракнете двукратно върху иконата на Presto! 
PageManager и следвайте инструкциите на екрана.

Инсталацията ще продължи автоматично.
Екраните на инсталацията се редуват един след друг.

Преди да започнете инсталацията

9
Инсталиране на пакет програми MFL-Pro Suite 

10

Свържете USB кабела

11

b. Свържете USB кабела към USB 
изхода, обозначен със 
символа . USB изходът 
се намира вътре в 
устройството, както 
е показано.

c.  Внимателно насочвайте USB кабела в 
кабелния канал отзад на устройството. 
Свържете кабела към вашия компютър.

Важно

НЕ свързвайте 
устройството към USB 
изход от клавиатура или 
неработещ USB извод. 
Свържете устройството 
директно към компютъра.
Уверете се, че кабелът 
не пречи на капака да се 
затвори, защото може да 
възникне грешка.

•

•

Свързване на захранващия кабел

Важно

НЕ прекъсвайте 
никой от екраните. 
Може да минат 
няколко минути, 
докато инсталацията 
бъде завършена.

Край и рестартиране

Инсталацията е 
завършена.Край

Инсталиране на допълнителни приложения, поддържани от Reallusion, Inc

14

Преди да започнете инсталацията

9
Свържете USB кабела

10

Важно

НЕ свързвайте устройството 
към USB изход от 
клавиатура или неработещ 
USB извод. Свържете 
устройството директно към 
вашия компютър Macintosh®.
Уверете се, че кабелът 
не пречи на капака да се 
затвори, защото може да 
възникне грешка.

•

•

e.  Вдигнете капака на скенера, за да 
освободите предпазителя a. Внимателно 
натиснете надолу подпората на капака на 
скенера b и затворете капака c.

Инсталиране на пакет програми MFL-Pro Suite

11

Инсталирайте Presto!® PageManager® 

12
Инсталацията е 
завършена.

Край

a. Уверете се, че компютърът е ВКЛЮЧЕН и сте влезли с права на администратор.

Важно

НЕ свързвайте все още USB кабела.
Екранът може да се различава в зависимост от операционната система.
Предоставеният компактдиск включва ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
Този софтуер се поддържа от Windows® 2000 (SP4 или по-нова версия), 
XP (SP2 или по-нова версия), XP Professional x64 Edition и Windows Vista®. 
Актуализирайте до последната версия на Windows® Service Pack, преди да 
инсталирате MFL-Pro Suite.
За потребители на Windows Vista®, когато се появи екранът Управление на 
потребителските акаунти, щракнете върху Позволи.
За потребители на Windows® 2000 (версия на английски език), моля инсталирайте  
английския драйвер и софтуер от компактдиска полски/унгарски/чешки/английски език.

•
•
•
•

•

•

 Забележка
Ако екранът на Brother не се 
появи автоматично, отидете в 
Моят компютър (Компютър), 
щракнете двукратно върху 
иконата CD-ROM и след това 
щракнете двукратно start.exe.

 Забележка
Ако по време на 
инсталацията на софтуера 
се появи съобщение за грешка, 
направете Диагностика на 
Инсталацията от старт/
Всички програми/Brother/
DCP-XXXX (където DCP-XXXX 
е името на вашия модел).

FaceFilter Studio ви позволява да редактирате 
снимки и да прибавяте фото ефекти, като 
корекция на „червени очи” или подобряване 
на нюансите на цвета на кожата.

Важно

Компютърът трябва да бъде свързан с 
Интернет.
 Устройството трябва да бъде ВКЛЮЧЕНО 
и свързано към компютъра.

•

•

 Забележка
За да видите 
помощта FaceFilter 
Studio Help, 
отидете в старт/
Всички програми/
Reallusion/FaceFilter 
Studio/FaceFilter 
Studio Help във 
вашия компютър.

Уверете се, че устройството е свързано 
към захранването и Macintosh® компютъра 
е ВКЛЮЧЕН. Трябва да сте влезли с права 
на администратор.

Важно

Уверете се, че няма поставени карти 
с памет или USB флаш-памет.
 За потребители на Mac OS® X 10.2.0 
до 10.2.3, актуализирайте до Mac OS® 
X 10.2.4 или следваща версия. 
(За най-новата информация за Mac 
OS® X, посетете
http://solutions.brother.com/)

•

•

 Забележка
Може да минат няколко 
минути, докато инсталацията 
бъде завършена. След 
инсталацията, натиснете 
Restart (Рестартирай).

Innobella™ е гама от оригинални консумативи, предлагани от Brother. 
Името „Innobella™” идва от думата „Innovation” (иновация) и „Bella” 
(от италиански  - „красив”) и е символ на „иновативна” технология, 
предоставяща „красиви” и „дълготрайни” резултати при печат.
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http://solutions.brother.com/

