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Разопаковайте устройството и проверете компонентите
 Забележка
Компонентите в кашона може да са различни в зависимост от 
Вашата страна.
Препоръчваме Ви да запазите оригиналната опаковка.
Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, 
опаковайте го внимателно в оригиналната му опаковка, за 
да избегнете евентуални повреди при транспортирането. 
Устройството трябва да има съответната застраховка към 
превозвача. За това как се разопакова устройството вижте 
Транспортиране на устройството в Ръководство за 
потребителя.
Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. 
Трябва да купите подходящия за вас интерфейсен кабел в 
зависимост от използвания интерфейс (USB или мрежов).

USB кабел
Препоръчва се да използвате не по-дълъг от 2 метра 
интерфейсен кабел за USB 2.0 (Тип A/B).

Мрежов кабел
Използвайте двойно усукан кабел от категория 5 (или по-висока) 
при 10BASE-T или 100BASE-TX Fast Ethernet мрежи.

•

•
•

•

Ръководство за бързо 
инсталиране

брошура “Безопасност и 
правни клаузи”

Захранващ кабел CD-ROM диск(ове) с 
документация/инсталации

Барабан 
(предварително монтиран)

Кутия за отпадъчен 
тонер 

(предварително 
монтирана)

Колан 
(предварително монтиран)

Първоначални тонер-касети 
(предварително монтирани) 

(черна, синя, червена и жълта)

 ВНИМАНИЕ
В опаковката на устройството се използват найлонови 
торбички. Найлоновите торбички не са играчки. За да избегнете 
опасността от задушаване, моля, съхранявайте тези торбички 
далече от бебета и деца, и ги изхвърляйте по съответния ред.
Устройството е тежко с приблизително тегло 21,0 кг. За 
предотвратяване на наранявания, най-малко двама души трябва 
да вдигат устройството. Внимавайте да не притиснете пръстите 
си, когато оставяте устройството.
Ако използвате долна тава, носете я отделно от устройството.

•

•

•

 Забележка
Оставете минимално разстояние около устройството, както е показано на илюстрацията.

100 мм 250 мм100 мм

200 мм

Сваляне на опаковъчния материал от устройството

 ВАЖНО
НЕ включвайте захранващия кабел все още.

a. Отстранете опаковъчната лента от външната 
страна на устройството.

b. Отворете мултифункционалната тава a и 
махнете пластмасовия лист b от опората на 
мултифункционалната тава, след което затворете 
мултифункционалната тава.

Заредете хартия в тавата за хартия
a. Извадете напълно тавата за 

хартия от устройството.

b. Натискайки зеления лост за 
освобождаване на водача 
за хартията a, плъзнете 
водачите така, че да се 
подравнят с хартията, която 
зареждате в тавата. Уверете 
се, че ограничителите 
са поставени стабилно в 
слотовете.

c. Разлистете купчината хартия 
добре, за да се избегне 
задръстване и неправилно 
поемане на хартията.

Опции
Това устройство има следните допълнителни принадлежности. Можете да 
увеличите възможностите на устройството чрез добавяне на тези принадлежности. 
За повече информация относно допълнителната долна тава и съвместимата памет 
SO-DIMM, посетете ни на адрес http://solutions.brother.com/.

 За инсталиране на памет SO-DIMM вижте Инсталиране на допълнителна памет в 
Ръководство за потребителя.

Долна тава за хартия (LT-300CL) Памет SO-DIMM
Втората долна тава за хартия може да побере 
500 листа хартия. Когато се монтира тавата, 
устройството разширява общия си входен 
капацитет до 800 листа.

Можете да увеличите паметта 
чрез инсталиране на един 
SO-DIMM (модул на памет 
с малък корпус и двуредно 
разположение на изводите).

Отпечатване на пробна страница

 ВАЖНО
НЕ свързвайте интерфейсния кабел все още.

a. Свържете захранващия кабел с устройството, а 
след това го свържете с изхода за променлив ток.

b. Махнете етикета, който покрива превключвателя 
на захранването на устройството, а след това 
включете устройството.

Настройване на език
a. Натиснете + или −, за да изберете 

General Setup.
Натиснете OK.

b. Натиснете OK, за да изберете 
Local Language.

c. Натиснете + или −, за да изберете езика.
Натиснете OK.

Сега отидете

Започнете от тук

Консумативи
Когато е необходимо да смените консумативи, се указва състояние на грешка на 
течнокристалния дисплей на контролния панел. За повече информация относно 
консумативите на устройството вижте http://www.brother.com/original/ или се 
свържете с местния доставчик на Brother.

Тонер-касети Барабан

Колан (BU-300CL) Кутия за отпадъчен тонер 
(WT-300CL)

 За смяна на консумативите вижте Смяна на консумативите в Ръководство за 
потребителя.

За потребители на мрежа
Уеб-базирано управление (уеб браузър)
Сървърът за печат Brother е снабден с Уеб сървър, който 
позволява да следите неговото състояние или да променяте 
някои от настройките на конфигурацията му с помощта на 
HTTP (Протокол за пренос на хипер текст).

 Забележка
Името за вход на администратора е “admin” (чувствително 
по отношение на малките и главни букви), а паролата по 
подразбиране е “access”.
Препоръчваме Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (или по-нов) или 
Firefox 3.0 (или по-нов) за Windows® и Safari 3.0 (или по-нов) за 
Macintosh. Уверете се също, че JavaScript и Cookies са винаги 
активирани, в който и браузър да използвате. За да използвате 
уеб браузър, ще трябва да знаете IP адреса на сървъра за печат. 
IP адресът на сървъра за печат е посочен на страницата за 
настройки на печата.

•

•

a. Напишете http://machine_ip_address/ в браузъра 
(където machine_ip_address е IP адресът или името на 
сървъра за печат).

Например: http://192.168.1.2/

 Вижте Уеб‑базирано управление в Ръководство за мрежовия 
потребител.



Върнете настройките на 
мрежата към фабричните 
настройки по подразбиране
За да върнете всички настройки на мрежата на 
сървъра за печат към фабричните настройки по 
подразбиране, направете следните неща:

a. Натиснете + или −, за да изберете Мрежа.
Натиснете OK.

b. Натиснете + или −, за да изберете 
Нулир. мрежа.
Натиснете OK.

c. Натиснете +, за да изберете Reset.

d. Натиснете +, за да изберете Да за 
рестартиране.
Устройството се рестартира.

Преди да използвате това устройство за първи път, прочетете 
настоящото Ръководство за бързо инсталиране, за да 
настроите и монтирате устройството.
За да прочетете Ръководство за бързо инсталиране на други 
езици, посетете http://solutions.brother.com/.
Забележка: Не всички модели се предлагат във всички страни.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ показва потенциално 
опасна ситуация, която ако не бъде 
избегната, може да доведе до смърт 
или сериозни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва 
потенциално опасна ситуация, 
която ако не бъде избегната, може 
да доведе до малки или средни 
наранявания.

f. Махнете 4-те оранжеви 
опаковъчни парчета.

g. Натиснете здраво 
барабана, за да 
влезе обратно в 
устройството.

h. Затворете предния 
капак на устройството.

c. Отворете предния капак, 
като натиснете бутона за 
освобождаване. Махнете 
пакетчето силикагел a.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ слагайте в устата пакетчето със 
силикагел. Изхвърлете го веднага.

d. Хванете зелената дръжка на 
барабана и дърпайте, докато 
спре.

e. Хванете оранжевия 
опаковъчен материал и го 
махнете.

d. Поставете хартия в тавата и се 
уверете, че:

Хартията е под маркера 
за максимално количество 
хартия (▼▼▼) a.
Препълването на тавата 
за хартия ще предизвика 
засядане на хартия.
Страницата, върху която ще се 
печата, трябва да е обърната 
надолу.
Водачите за хартията се 
докосват до страните на 
листовете, така че да могат да 
бъдат правилно подавани.







c. След като устройството приключи да загрява, на 
течнокристалния дисплей ще се появи Ready.

 Забележка
Можете да регулирате ъгъла на дисплея чрез вдигане.

Обърнете от другата страна за инсталиране 
на драйвера за принтер.

d. Натиснете Go. Принтерът ще отпечата тестова 
страница. Уверете се, че пробната страница е 
отпечатана коректно.

 Забележка
Функцията престава да бъде активна след изпращане на 
първото печатно задание от компютъра.

e. Поставете стабилно 
тавата за хартия обратно 
в устройството. Убедете 
се, че е изцяло вкарана в 
устройството.

 За повече информация 
относно препоръчителната 
хартия вижте 
Препоръчителна 
хартия носители за 
печат в Ръководство за 
потребителя.

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://solutions.brother.com/
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Преди инсталиране
Уверете се, че компютърът е включен и 
Вие сте влезли в системата с права на 
администратор.

 ВАЖНО
Ако има работещи програми, 
затворете ги.
Екраните може да са различни в 
зависимост от Вашата операционна 
система.

•

•

 Забележка
За потребителите на Windows Vista® и 
Windows® 7, когато се появи екранът 
Управление на потребителските 
акаунти, щракнете върху Позволи или 
Да.
Ако желаете да инсталирате PS драйвер 
(драйвер за принтер BR-Script3), 
изберете Частна Инсталация и 
следвайте инструкциите на екрана.
В зависимост от настройките Ви за 
защита, може да се появи прозорец 
на Windows Security или антивирусна 
програма, когато използвате 
устройството или неговия софтуер. 
Дайте възможност да се изпълнят 
действията от прозореца.
Принтерен драйвер XML Paper 
Specification Printer Driver
Принтерният драйвер XML Paper 
Specification Printer Driver е най-
подходящия драйвер, когато отпечатвате 
от приложения, които използват 
документи за XML Paper Specification. 
Изтеглете най-новата версия на 
драйвера от Brother Solutions Center на 
адрес http://solutions.brother.com/.

•

•

•

•

Преди инсталиране
Уверете се, че устройството е свързано 
със захранването и Вашият Macintosh 
е включен. Трябва да сте влезли в 
системата с права на администратор.

 ВАЖНО
За потребителите на Mac OS X 
10.4.10, актуализирайте до 
Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (За най-
новите драйвери и информация за 
Mac OS X, която използвате, посетете 
http://solutions.brother.com/.)

 Забележка
Ако желаете да инсталирате PS драйвера 
(драйвер за принтер BR-Script3), 
идете на Brother Solutions Center на 
адрес http://solutions.brother.com/ и 
щракнете върху Файлове за сваляне 
на страницата на Вашия модел, за да 
изтеглите драйвера, и посетете “Най-
често задавани въпроси” за указания за 
инсталиране.

За потребители с USB интерфейсен кабел
a. Изключете устройството и се уверете, че 

интерфейсният кабел за USB НЕ е свързан 
с устройството и след това започнете да 
инсталирате драйвера за принтер. Ако вече 
сте свързали кабела, 
откачете го.

Инсталирайте драйвера на принтера c. Щракнете върху Инсталиране дрaйвеp 
нa пpинтep, и щракнете върху Да, ако 
приемате лицензионното споразумение.

d. Следвайте указанията на екрана, 
докато този екран се появи.

e. Свържете USB кабела към USB конектора, 
маркиран със символа , след което 
свържете кабела с компютъра.

С това 
инсталирането 
завършва.

f. Включете 
устройството 
и следвайте 
указанията 
на екрана, за 
да извършите 
настройката.

За потребители на 
фиксиран мрежови 
интерфейсен 
кабел
 Забележка

В случай, че желаете да свържете 
устройството към мрежата, 
препоръчваме да се обърнете към 
системния администратор преди 
инсталирането.

За потребители на принтери в мрежа Peer-to-Peer (Равноправен достъп)

TCP/IPTCP/IP

a	Рутер
b	Устройство

a. Махнете предпазното 
капаче от LAN 
конектора.

b. Свържете мрежовия интерфейсен 
кабел към LAN конектор, маркиран 
със символ , след това го 
свържете към свободен порт на 
вашия хъб.

c. Уверете се, че превключвателят 
на захранването на устройството е 
включен.

Инсталирайте драйвера на принтера

d. Поставете инсталационния CD-ROM диск в 
CD-ROM устройството. Ако бъде поискано, 
изберете Вашия модел и езика.

 Забележка
Ако екранът Brother не се появява автоматично, 
идете на Моят компютър (Компютър), щракнете 
два пъти върху иконата CD-ROM, а след това 
щракнете върху start.exe.

e. Щракнете върху Инсталиране 
дрaйвеp нa пpинтep, и 
щракнете върху Да, ако 
приемате лицензионното 
споразумение.

f. Следвайте указанията на екрана, 
за да извършите настройката.

 Забележка
Може да намерите IP адреса на 
устройството и името на възела, като 
отпечатате страница с настройки 
на принтера. Вижте Отпечатайте 
страницата с настройки на 
принтера по-долу.

С това 
инсталирането 
завършва.

За потребители на споделена мрежа

TCP/IP

a	Клиентски компютър
b	Известен още като “сървър” или “сървър за печат”
c	TCP/IP или USB
d	Устройство

Инсталирайте драйвера на принтера

a. Поставете инсталационния CD-ROM диск в 
CD-ROM устройството. Ако бъде поискано, 
изберете Вашия модел и езика.

 Забележка
Ако екранът Brother не се появява автоматично, идете на 
Моят компютър (Компютър), щракнете два пъти върху 
иконата CD-ROM, а след това щракнете върху start.exe.

b. Щракнете върху Инсталиране дрaйвеp 
нa пpинтep, и щракнете върху Да, ако 
приемате лицензионното споразумение.

c. Следвайте указанията на екрана, докато този екран се появи. 
Изберете опашка за устройството и щракнете върху ОК.

d. Следвайте 
указанията 
на екрана, за 
да извършите 
настройката.

С това 
инсталирането 
завършва.

 Забележка
Ако използвате определен IP 
адрес за устройството, трябва да 
настроите начина за първоначално 
зареждане на компютъра на Static 
(Статичен) с помощта на контролния 
панел. За повече информация вижте 
Меню на мрежата в Ръководство 
за мрежовия потребител.

За потребители с USB интерфейсен кабел
a. Свържете USB кабела към USB конектора, маркиран със символ 

, след което свържете кабела с вашия Macintosh.

b. Уверете се, че превключвателят 
на захранването на устройството е 
включен.

d. Щракнете два пъти върху иконата Start Here OSX (Начало 
OSX). Следвайте инструкциите на екрана.

 Забележка
Инсталирането може да отнеме няколко 
минути.

Инсталирайте 
драйвера на принтера

c. Поставете 
инсталационния 
CD-ROM диск в CD-ROM 
устройството.

e. Следвайте указанията на екрана, докато този 
екран се появи. Изберете 
Вашето устройство от 
списъка и щракнете върху 
OK.

f. Щракнете върху 
Next (Напред).  Забележка

Когато се появи екранът Brother 
Support (Поддръжка от Brother), 
направете своя избор и следвайте 
инструкциите на екрана.

С това 
инсталирането 
завършва.

За потребители на фиксиран мрежови интерфейсен кабел
a. Махнете 

предпазното 
капаче от LAN 
конектора.

b. Свържете мрежовия интерфейсен 
кабел към LAN конектор, маркиран 
със символ , след това го 
свържете към свободен порт на 
вашия хъб.

c. Уверете се, че превключвателят 
на захранването на устройството е 
включен.

С това 
инсталирането 
завършва.

 Забележка
Ако използвате определен IP 
адрес за устройството, трябва да 
настроите начина за първоначално 
зареждане на компютъра на Static 
(Статичен) с помощта на контролния 
панел. За повече информация вижте 
Меню на мрежата в Ръководство 
за мрежовия потребител.

e. Щракнете два пъти върху иконата Start Here 
OSX (Начало OSX). Следвайте инструкциите 
на екрана.

 Забележка
Инсталирането може да 
отнеме няколко минути.

f. Следвайте указанията на екрана, докато този екран се появи. Изберете Вашето 
устройство от списъка и щракнете върху OK.

 Забележка
Ако във вашата мрежа са свързани повече от едно 
устройство от един и същ модел, MAC адресът (Ethernet 
адрес) ще се изведе след името на модела.
Може да намерите MAC адреса (Ethernet адрес) на вашето 
устройство и IP адреса, като отпечатате страницата с 
настройки на принтера. Вижте Отпечатайте страницата с 
настройки на принтера по-долу.

•

•

g. Щракнете върху Next 
(Напред).

 Забележка
Когато се появи екранът Brother 
Support (Поддръжка от Brother), 
направете своя избор и следвайте 
инструкциите на екрана.

Инсталирайте 
драйвера на принтера

d. Поставете 
инсталационния 
CD-ROM диск в CD-ROM 
устройството.

Корекция на цвят (ако е необходима) Отпечатайте страницата с 
настройки на принтера

На страницата с настройки на принтера 
са посочени всички текущи настройки на 
принтера, в това число настройките на 
мрежата.

a. Натиснете + или −, за да изберете 
Инфор.за маш..
Натиснете OK.

b. Натиснете OK, за да изберете 
Настройки печат.

 Забележка
За потребители на мрежа
Ако IP Адрес на страницата с настройки на 
принтера показва 0.0.0.0, изчакайте една 
минута и опитайте отново.

Калибриране на цвят
Изходната плътност на всеки цвят може да е различна в зависимост от 
средата, в която се намира устройството, напр. температура и влажност. 
Калибрирането спомага за подобряване на плътността на цвета.

 Забележка
Ако печатате с помощта на функцията за директен печат или драйвера за 
принтер BR-Script, необходимо е да извършите калибрирането от контролния 
панел. Вижте Как се използва контролния панел.
Ако печатате с помощта на драйвера за принтер на Windows®, драйверът 
ще получи данните за калибриране автоматично, ако и Използване 
на калибрационни данни, и Автоматично получаване на данни за 
устройството са включени. Вижте Раздел Разширени в Ръководство за 
потребителя.
Ако печатате с помощта на драйвера за принтер на Macintosh, необходимо 
е да извършите калибрирането с помощта на Status Monitor. След като 
включите Status Monitor, изберете Color Calibration (Калибриране 
на цветовете) от меню Control (Контрол). Вижте Цвят Калибриране в 
Ръководство за потребителя.

•

•

•

Как се използва контролния панел

a. Натиснете + или −, за да изберете 
Корекция цветове.
Натиснете OK.

b. Натиснете + или −, за да изберете 
Калибр. цветове.
Натиснете OK.

c. Натиснете OK, за да изберете Калибрирай.

d. Натиснете +, за да изберете Да.

Регистриране на цветa
Автоматично регистриране
Можете автоматично да регулирате позицията за печат на всеки цвят.

a. Натиснете + или −, за да изберете Корекция цветове.
Натиснете OK.

b. Натиснете + или −, за да изберете Авто Регистрация.
Натиснете OK.

c. Натиснете OK, за да изберете Регистрация.

d. Натиснете +, за да изберете Да.

 За ръчно регулиране на позицията за печат на всеки цвят вижте Ръчна 
регистрация в Ръководство за потребителя.

Можете да върнете параметрите на калибрирането към 
тези фабричните по подразбиране.

a. Натиснете + или −, за да изберете 
Корекция цветове.
Натиснете OK.

b. Натиснете + или −, за да изберете 
Калибр. цветове.
Натиснете OK.

c. Натиснете + или −, за да изберете Reset.
Натиснете OK.

d. Натиснете +, за да изберете Reset.

За Windows®

За Mac OS X

 Забележка
Свържете се с администратора, 
ако не знаете разположението и 
наименованието на опашката на 
устройството в мрежата.

Икона Brother 
CreativeCenter

Вдъхновявайте се. Щракнете 
два пъти върху иконата Brother 
CreativeCenter на Вашия десктоп, за 
да получите достъп до БЕЗПЛАТЕН 
уеб сайт с много идеи и ресурси за 
лични и професионални нужди.

http://www.brother.com/creativecenter/

Можете да изтеглите най-новите драйвери и програми за Вашето 
устройство от Brother Solutions Center на адрес http://solutions.brother.com/.

 Забележка
Ако екранът Brother не се появява 
автоматично, идете на Моят 
компютър (Компютър), щракнете 
два пъти върху иконата CD-ROM, а 
след това щракнете върху start.exe.

b. Поставете 
инсталационния 
CD-ROM диск в CD-ROM 
устройството. Ако бъде 
поискано, изберете 
Вашия модел и езика.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/creativecenter/
http://solutions.brother.com/

