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Wydrukowano w Chinach

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać niniejszy Podręcznik 
szybkiej obsługi w celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji i instalacji.

Obróć stronę.

Podręcznik szybkiej obsługi
DCP-J125 

Zainstaluj wkłady atramentowe

6 d.  Rozpakuj wkład atramentowy.
Przekręć zielone pokrętło znajdujące się na żółtej części zabezpieczającej w prawo aż do 
charakterystycznego kliknięcia, aby zwolnić plombę próżniową, a następnie zdejmij nasadkę a.

Jeśli wszystkie linie są wyraźne i 
widoczne, naciśnij  (Tak), aby 
zakończyć kontrolę jakości.

Jeżeli brakuje krótkich linii, naciśnij 
 (Nie) i postępuj według kroków 

prezentowanych na ekranie LCD.

o

o

Ustaw kontrast wyświetlacza LCD 
(jeśli to konieczne)

87
Sprawdź jakość druku

c.  Zdejmij zieloną część zabezpieczającą a.

Poprawnie

Źle

Ustaw datę i godzinę

9a.  Naciśnij przycisk Menu.

b.  Naciśnij przycisk a lub b
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk OK.

c.  Naciśnij przycisk a lub b
Ustawienia LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.

d.  Naciśnij przycisk a lub b
Kontrast LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.

e.  Naciśnij przycisk d lub c, aby ustawić poziom 
kontrastu, a następnie naciśnij przycisk OK.

f.  Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

a.  Naciśnij przycisk Menu.

b.  Naciśnij przycisk a lub b
Wstępne ustaw., 
a następnie naciśnij 
przycisk OK.

c.  Naciśnij przycisk a lub b
Data i godzina, 
a następnie naciśnij 
przycisk OK.

Rozpakuj urządzenie i sprawdź elementy

1
1

Wkłady atramentowe [x4]1

Czarny
Żółty
Turkusowy
Karmazynowy

Przewód 
zasilający

Płyta instalacyjna 
CD-ROM
Płyta CD-ROM z 
dokumentacją

Panel sterowania

Zawartość opakowania i znajdujące się w nim elementy mogą się różnić 
zależnie od kraju.

 1 Ok. 65% wkładu zamiennego. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Materiały 
eksploatacyjne” w Podstawowym Podręczniku Użytkownika.

Urządzenie jest pakowane w plastikowe torebki. Aby uniknąć ryzyka 
uduszenia, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
niemowląt i dzieci.

OSTRZEŻENIE

3 a. Wyciągnij tacę papieru. b. Podnieś pokrywę wyjściowej tacy 
papieru a.

Załaduj zwykły papier o rozmiarze A4

c.  Naciśnij i przesuń 
prowadnice boczne 
papieru a oraz 
prowadnicę długości 
papieru b, by 
dopasować je do 
rozmiaru papieru.

Upewnij się, że trójkątne 
oznaczenia c na 
bocznych prowadnicach 
papieru a i prowadnicy 
długości papieru b 
są wyrównane z 
oznaczeniem używanego 
rozmiaru papieru. 

d.  Dokładnie przekartkuj stos 
papieru.

e.  Delikatnie ułóż papier na tacy. 
Upewnij się, że papier leży 
płasko na tacy.

f. Delikatnie dopasuj obiema 
rękami boczne prowadnice 
papieru do papieru. 
Upewnij się, że boczne 
prowadnice papieru dotykają 
krawędzi papieru.

g.  Zamknij pokrywę wyjściowej 
tacy papieru i powoli wsuń 
tacę papieru z powrotem do 
urządzenia.

h.  Pociągnij podporę papieru a 
do momentu, aż zablokuje się 
w odpowiednim położeniu, 
a następnie odegnij klapę 
podpory papieru b.

WAŻNE

NIE WSUWAJ papieru zbyt daleko.

a. Podłącz przewód zasilający. 

Urządzenie musi być wyposażone we wtyczkę z 
uziemieniem.

OSTRZEŻENIE

Podłącz przewód zasilający

4
Wybór języka

5a. Naciśnij przycisk a lub b, 
aby wybrać język, a następnie 
naciśnij przycisk OK.

b. Naciśnij przycisk a lub b, aby 
wybrać Yes (Tak) lub No (Nie), a 
następnie naciśnij przycisk OK.

 Informacja

W przypadku ustawienia niewłaściwego 
języka można dokonać jego zmiany po 
ustawieniu daty i godziny.
(Szczegółowe informacje znajdują się w 
części „Zmiana języka na wyświetlaczu 
LCD” w rozdziale 1 Rozszerzonego 
Podręcznika Użytkownika na płycie 
CD-ROM z dokumentacją.)

e. Zainstaluj każdy wkład atramentowy w kierunku wskazanym 
przez strzałkę na etykiecie.Należy pamiętać o dopasowaniu 
koloru dźwigni a do koloru kasety b.

Zacznij tutaj 
 OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje 
potencjalnie niebezpiecz-
ną sytuację, która może 
doprowadzić do śmierci 
lub poważnych obrażeń 
ciała.

a.  Wyświetlacz LCD pokazuje komunikat 
Brak kasety z tuszem.

b. Otwórz pokrywę kasety z tuszem a. 

a. Po zakończeniu procesu 
przygotowawczego na 
wyświetlaczu LCD wyświetlany 
jest komunikat Ustaw papier 
i wciśnij Start.
Naciśnij przycisk Start Kolor.

 Informacja
Elementy opakowania oraz karton należy zachować 
na wypadek konieczności zwrotu urządzenia.
Przewodu USB nie ma w zestawie. 
Należy zakupić przewód w standardzie USB 2.0 o 
długości nie większej niż 2 m.

•

•

a.  Zdejmij taśmę ochronną i folię osłaniającą 
urządzenie a również z wyświetlacza LCD.

b.  Zdejmij plastikową torebkę a zawierającą wkłady 
atramentowe z wierzchu tacy papieru.

c. Upewnij się, że dostarczone zostały wszystkie 
elementy.

f. Delikatnie wepchnij kasetę z tuszem, aż wskoczy na swoje miejsce. 
Po zainstalowaniu wszystkich kaset z tuszem zamknij pokrywę 
wkładu atramentowego.

d.  W celu wprowadzenia dwóch ostatnich 
cyfr roku naciśnij przycisk a, b, d lub c, aby 
wybrać cyfrę, a następnie naciśnij przycisk 
OK. Aby zapisać rok, naciśnij przycisk a, b, d 
lub c, aby wybrać OKOK , a następnie naciśnij 
przycisk OK.

OKOK0

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Rok:2010

(np. wpisz 10 dla roku 2010.)

WAŻNE

NIE NALEŻY jeszcze podłączać 
kabla USB.

 Informacja
Dioda ostrzegawcza na panelu 
sterowania będzie się świecić, 
dopóki nie zostaną zainstalowane 
wkłady atramentowe.

 Informacja
Należy pamiętać o tym, aby najpierw 
zainstalować kasety z tuszem dołączone do 
urządzenia.

e.  Powtórz te czynności w odniesieniu do miesiąca/
dnia/godziny w formacie 24-godzinnym.

f. Naciśnij przycisk Stop/Zakończ.

 Informacja

Jeśli popełnisz błąd i chcesz ponownie rozpocząć 
wprowadzanie, naciśnij przycisk Stop/Zakończ, 
aby wrócić do kroku a.

b.  Sprawdź jakość czterech bloków koloru a na 
kartce.
(czarny/żółty/turkusowy/karmazynowy)

 Informacja
Nie wyrzucaj zielonej części zabezpieczającej. 
Będzie niezbędna w przypadku konieczności 
przetransportowania urządzenia.

 Informacja
Urządzenie przygotuje system rozprowadzania tuszu do drukowania. 
Proces ten potrwa około czterech minut. 
Nie wyłączaj urządzenia.

a. Nałóż pokrywę panelu 
sterowania na urządzenie.

Nakładanie pokrywy panelu 
sterowania
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Użytkownicy systemu Windows®

Użytkownicy systemu Mac OS X

Co to jest Innobella™?

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. 
Nazwa „Innobella™” pochodzi od słów „Innowacja” i „Bella” (co w języku włoskim oznacza 
„piękna”) i jest przykładem innowacyjnej technologii zapewniającej piękne i trwałe efekty 
drukowania.

LX7146039

a.  Włóż załączoną płytę 
instalacyjną CD-ROM do 
napędu CD-ROM. 
Wybór języka.

b.  Kliknij przycisk Zainstaluj pakiet 
MFL-Pro, a następnie kliknij Tak, 
jeżeli zgadzasz się na warunki 
umów licencyjnych.

a.  Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie 
uruchomić komputer.

c.  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
na ekranie instrukcjami do 
momentu pojawienia się 
następującego ekranu:

d. Kliknij przycisk Next (Dalej).

e. Gdy zostanie wyświetlony ekran Brother Support 
(Pomoc techniczna Brother), kliknij przycisk Close 
(Zamknij), aby zakończyć instalację.

c. Wybierz urządzenie 
z listy i kliknij 
przycisk OK.

a.  Unieś pokrywę 
skanera aż do 
zablokowania 
w położeniu otwartym.

c.  Ostrożnie 
poprowadź przewód 
USB wewnątrz 
specjalnego rowka i 
wyprowadź go z tyłu 
urządzenia. Podłącz 
przewód do gniazda 
w komputerze 
Macintosh.

a.  Włóż załączony dysk 
instalacyjny CD-ROM 
do napędu CD-ROM.

b.  Kliknij dwukrotnie 
ikonę Start Here 
OSX (Rozpocznij 
tutaj OSX).

WAŻNE

Urządzenie musi być WŁĄCZONE i 
podłączone do komputera.
Komputer musi być podłączony do 
sieci Internet.
Upewnij się, że jesteś zalogowany z 
uprawnieniami administratora.

•

•

•

a.  Ponownie otwórz menu główne, wysuwając, a 
następnie wsuwając instalacyjną płytę CD-ROM 
lub klikając dwukrotnie plik start.exe w katalogu 
głównym.

b.  Zostanie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. 
Wybierz język, a następnie kliknij opcję Dodatkowe 
aplikacje.

c.  Kliknij przycisk aplikacji, którą chcesz zainstalować.

d. Wróć do ekranu Dodatkowe aplikacje, aby 
zainstalować kolejne aplikacje.

Zainstaluj pomoc dla programu FaceFilter Studio

15 Aby uzyskać instrukcje na 
temat użytkowania programu 
FaceFilter Studio, pobierz 
i zainstaluj pakiet pomocy 
FaceFilter Studio Help.

a.  Przejdź do menu Start/
Wszystkie programy/
Reallusion/FaceFilter 
Studio na komputerze.

b. Kliknij przycisk w prawym 
górnym rogu ekranu, a 
następnie kliknij polecenie 
Check for updates (Sprawdź 
aktualizacje), aby przejść do 
strony WWW firmy Reallusion z 
aktualizacjami.

c.  Kliknij przycisk Download 
(Pobierz) i wybierz katalog, w 
którym plik ma zostać zapisany.

d.  Zamknij program FaceFilter Studio, kliknij dwa 
razy pobrany plik znajdujący się w wybranym 
folderze, a następnie postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by 
zainstalować program.

 Informacja
Aby wyświetlić FaceFilter Studio Help, 
przejdź do menu Start/Wszystkie programy/
Reallusion/ FaceFilter Studio/FaceFilter 
Studio Help na komputerze.

d. Unieś pokrywę skanera, aby zwolnić 
blokadę a. Lekko naciśnij podporę pokrywy 
skanera b i zamknij pokrywę skanera c. 13

b. Podłącz przewód 
USB do gniazda 
USB oznaczonego 
symbolem . 
Gniazdo USB znajduje 
się we wnętrzu 
urządzenia, tak jak 
pokazano.

e.  Instalacja będzie kontynuowana 
automatycznie.
Będą pojawiały się kolejne ekrany 
instalowania.

Przed rozpoczęciem instalacji

10
Zainstaluj pakiet MFL-Pro 

11 b. Podłącz przewód USB do 
gniazda USB oznaczonego 
symbolem . Gniazdo 
USB znajduje się we wnętrzu 
urządzenia, tak jak pokazano.

c.  Ostrożnie poprowadź przewód USB 
wewnątrz specjalnego rowka i wyprowadź 
go z tyłu urządzenia. Podłącz kabel do 
gniazda w komputerze.

WAŻNE

Upewnij się, że kabel nie utrudnia zamykania 
pokrywy, ponieważ może to spowodować 
wystąpienie błędu.

WAŻNE

NIE ANULUJ żadnych ekranów. 
Proces instalacji może zająć kilka minut.

Zakończ i uruchom ponownie
Instalacja została 
zakończona.

Zainstaluj aplikacje opcjonalne fi rmy Reallusion, Inc

14

Przed rozpoczęciem instalacji

10
Podłącz przewód USB

11 WAŻNE

NIE podłączaj urządzenia do portu 
USB w klawiaturze lub niezasilanym 
koncentratorze USB. Podłącz urządzenie 
bezpośrednio do komputera Macintosh.
Upewnij się, że kabel nie utrudnia 
zamykania pokrywy, ponieważ może to 
spowodować wystąpienie błędu.

•

•

d. Unieś pokrywę skanera, 
aby zwolnić blokadę a.
Lekko dociśnij podporę 
pokrywy skanera b 
i zamknij pokrywę 
skanera c obiema 
rękami.

Zainstaluj pakiet MFL-Pro

12
Instalacja została 
zakończona.

a. Upewnij się, że komputer jest 
WŁĄCZONY i zalogowany jest użytkownik 
z uprawnieniami administratora.

 Informacja
Jeżeli ekran Brother nie pojawi 
się automatycznie, przejdź 
do folderu Mój komputer 
(Komputer), dwukrotnie kliknij 
ikonę napędu CD-ROM, a 
następnie dwukrotnie kliknij 
plik start.exe.

 Informacja
Jeśli podczas instalacji oprogramowania wystąpi 
błąd, uruchom opcję Instalowanie diagnostyki 
znajdującą się w menu Start/Wszystkie programy/
Brother/DCP-JXXX (gdzie DCP-JXXX to nazwa 
posiadanego modelu).
W zależności od ustawień bezpieczeństwa podczas 
używania urządzenia lub jego oprogramowania 
może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń 
systemu Windows lub programu antywirusowego. 
Zezwól na dalsze działanie okna.

•

•

Program FaceFilter Studio to łatwa w użyciu 
aplikacja służąca do bezmarginesowego 
wydruku zdjęć. Program FaceFilter Studio 
umożliwia także edycję zdjęć oraz dodawanie 
efektów, takich jak np. usuwanie efektu 
czerwonych oczu lub korekta odcieni skóry.
Oprogramowanie BookScan Enhancer 
potrafi dokonać automatycznej korekty 
zeskanowanych obrazów stron książki.
Oprogramowanie Whiteboard Enhancer 
oczyszcza i poprawia jakość tekstu i obrazów 
na zdjęciach wykonanych na białej tablicy.

Upewnij się, że urządzenie 
jest podłączone do zasilania 
i komputer Macintosh jest 
WŁĄCZONY. Zalogowany 
użytkownik musi posiadać 
uprawnienia administratora.

 Informacja
Proces instalacji może 
zająć kilka minut. Po 
zakończeniu instalacji 
oprogramowanie Brother 
rozpocznie wyszukiwanie 
urządzenia Brother.

Zakończ

Zakończ

b.  Na ekranie Sprawdź dostępność 
aktualizacji firmware wybierz wymagane 
ustawienia aktualizacji firmware, a 
następnie kliknij przycisk OK.  Informacja

Sterownik drukarki XML Paper Specifi cation
Sterownik drukarki XML Paper Specifi cation 
jest najlepszym wyborem przy drukowaniu 
z aplikacji, które używają dokumentów typu 
XML Paper Specifi cation. Najnowszą wersję 
sterownika można pobrać ze strony Centrum 
rozwiązań Brother pod adresem 
http://solutions.brother.com/

 Informacja
Wykonanie aktualizacji 
oprogramowania wbudowanego 
wymaga dostępu do Internetu.

f. Po wyświetleniu ekranu Podręczniki 
użytkownika kliknij przycisk Wyświetl 
instrukcje w sieci Web, aby pobrać 
instrukcje, a następnie postępuj zgodnie 
z instrukcjami na ekranie. Instrukcje są 
również dostępne na płycie CD-ROM z 
dokumentacją.

g.  Gdy zostanie wyświetlony ekran Rejestracja 
On-Line, wybierz odpowiednie opcje i 
postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

h. Jeżeli urządzenie nie ma być drukarką 
domyślną, usuń zaznaczenie pola Ustaw 
jako drukarkę domyślną.

a.  Unieś pokrywę skanera 
aż do zablokowania w 
położeniu otwartym.

Podłącz przewód USB

12
WAŻNE

NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla 
USB.
W celu uzyskania najnowszych 
sterowników i informacji odwiedź stronę 
http://solutions.brother.com/
Wygląd ekranu może się różnić w 
zależności od systemu operacyjnego.
W systemie Windows Vista® i Windows® 7, 
gdy zostanie wyświetlony ekran Kontrola 
konta użytkownika, kliknij opcję 
Zezwalaj lub Tak.

•

•

•

•

WAŻNE

 Aby uzyskać najnowsze sterowniki 
i informacje dotyczące używanego 
systemu Mac OS X, wejdź na stronę 
http://solutions.brother.com/
Użytkownicy systemów Mac OS X 10.4.0 
do 10.4.10: należy dokonać aktualizacji 
do systemów Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

•

•

Znajdź inspirację. Dwukrotnie kliknij ikonę Brother CreativeCenter na pulpicie, aby uzyskać dostęp do 
DARMOWEJ strony internetowej zawierającej wiele pomysłów i zasobów do użytku osobistego i zawodowego. http://www.brother.com/creativecenter/
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