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Vybalte tiskárnu a zkontrolujte obsah balení
 Poznámka
Jednotlivé součásti v balení se mohou lišit podle vaší země.
Doporučujeme vám uschovat si veškerý původní obalový materiál.
Pokud musí být tiskárna z jakéhokoliv důvodu transportována, je 
nutné ji opětovně velmi pečlivě zabalit do originálního balení, aby 
se během přepravy nepoškodila. Přepravce by měl také zajistit 
odpovídající pojištění tiskárny. Jakým způsobem opětovně zabalit 
tiskárnu naleznete na Přeprava tiskárny v Příručce uživatele.
Kabel rozhraní není součástí standardního příslušenství. Pro 
připojení tiskárny k počítači je nutné zakoupit kabel odpovídajícího 
rozhraní (USB nebo síťový).

Kabel USB
Doporučujeme používat kabel rozhraní USB 2.0 (Type A/B), který je 
dlouhý max. 2 metry.

Síťový kabel
Použijte síťový kabel typu kategorie 5 (nebo vyšší kategorie) určený 
pro sítě 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet.

•
•
•

•

Stručný návod k obsluze Brožura Bezpečnostní 
předpisy a pokyny

Napájecí kabel Disky CD s  
dokumentací / instalací

Fotoválec 
(připraveno pro instalaci)

Nádobka na odpadní toner 
(připraveno pro instalaci)

Jednotka pásu 
(připraveno pro instalaci)

Inicializační tonerové kazety 
(připraveno pro instalaci) 

(černá, azurová, purpurová a žlutá)

 VAROVÁNÍ
Plastové obaly se používají k zabalení tiskárny. Plastové obaly 
nejsou hračky. Tyto obaly uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, 
abyste zabránili nebezpečí udušení a správně s nimi zacházejte.
Tato tiskárna je těžká a její hmotnost činí asi 21,0 kg. Zvedání a 
přemísťování přístroje provádějte za asistence nejméně dvou osob, 
abyste zabránili možným zraněním. Při pokládání přístroje buďte 
zvláště opatrní, abyste si neskřípli prsty.
Používáte-li spodní zásobník, přenášejte jej odděleně od zařízení.

•

•

•

 Poznámka
Dodržte minimální vzdálenost kolem tiskárny, jak je patrné z ilustrace.

100 mm 250 mm100 mm

200 mm

Odstranění obalového materiálu z tiskárny

 DŮLEŽITÉ
NEZAPOJUJTE dosud napájecí kabel.

a. Sejměte z vnější části tiskárny balicí pásku.

b. Otevřete deskový podavač a, a odstraňte plastový 
potah b z opěrky deskového podavače, potom 
deskový podavač zavřete.

Vložení papíru do zásobníku
a. Zásobník papíru vytáhněte z 

přístroje celý ven.

b. Stiskněte zelenou uvolňovací 
páčku vodítek papíru a, 
vodítka nastavte přesně na 
rozměr papíru, který vkládáte 
do zásobníku. Zkontrolujte, zda 
vodítka zapadla do drážky.

c. Stoh papíru dobře provětrejte. 
Snížíte tím riziko zaseknutí 
papíru nebo jeho chybného 
podání.

Volby
Tiskárna má následující volitelné příslušenství. Výkonnost tiskárny můžete rozšířit 
přidáním následujících položek. Pokud chcete získat více informací o volitelném 
spodním zásobníku papíru a kompatibilním paměťovém modulu SO-DIMM, navštivte 
naše stránky http://solutions.brother.com/.

 Podrobnosti o instalaci paměťového modulu SO-DIMM naleznete v Instalace přídavné paměti 
v Příručce uživatele.

Spodní zásobník papíru (LT-300CL) Paměťový modul SO-DIMM
Druhý spodní zásobník papíru pojme až 500 listů 
papíru. Když je zásobník nainstalovaný, tiskárna 
rozšíří celkovou vstupní kapacitu až na 800 listů 
papíru.

Celkovou kapacitu paměti 
můžete zvýšit nainstalováním 
jednoho paměťového modulu 
SO-DIMM (Small Outline Dual 
In-line Memory Module).

Tisk zkušební stránky

 DŮLEŽITÉ
NEZAPOJUJTE kabel rozhraní.

a. Napájecí kabel zapojte do tiskárny a poté jej zapojte 
do elektrické zásuvky.

b. Odstraňte štítek chránící vypínač zařízení a poté 
zařízení zapněte.

Nastavení jazykové verze
a. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte 

General Setup.
Stiskněte tlačítko OK.

b. Stisknutím tlačítka OK zvolte Local Language.

c. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte jazyk.
Stiskněte tlačítko OK.

Nyní přejděte na

Začínáme

Spotřební materiál
Když se přiblíží konec životnosti spotřebního materiálu, objeví se na displeji ovládacího 
panelu chybové hlášení. Více informací o spotřebním materiálu pro vaše zařízení 
naleznete na stránkách http://www.brother.com/original/ nebo kontaktuje svého 
nejbližšího prodejce výrobků Brother.

Tonerové kazety Jednotka fotoválce

Jednotka pásu (BU-300CL) Nádobka na odpadní toner 
(WT-300CL)

 Výměna spotřebního materiálu viz Výměna spotřebního materiálu v Příručce uživatele.

Síťoví uživatelé
Web Based Management (webová správa) 
(webový prohlížeč)
Tiskový server Brother je vybaven webovým serverem, který vám 
umožňuje sledovat stav nebo měnit konfigurační nastavení pomocí 
programu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - protokol pro přenos 
hypertextu).

 Poznámka
Přihlašovací jméno pro správce je „admin“ (rozlišuje velká a malá 
písmena) a výchozí heslo je „access“.
Doporučujeme Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (nebo vyšší kategorie) 
nebo Firefox 3.0 (nebo vyšší kategorie) pro Windows® a Safari 3.0 
(nebo vyšší kategorie) pro Macintosh. Zkontrolujte také prosím, zda 
je povolena možnost JavaScript a Cookies v jakémkoli prohlížeči, 
který používáte. K použití webového prohlížeče musíte znát IP adresu 
tiskového serveru. IP adresa tiskového serveru je uvedena na straně s 
konfigurací tiskárny.

•

•

a. Do prohlížeče zadejte http://machine_ip_address/ (kde 
machine_ip_address je IP adresa nebo název tiskového 
serveru).

Například: http://192.168.1.2/

 Viz Web Based Management v Příručce síťových aplikací.



Nastavte opět síťová nastavení na 
tovární nastavení
Pro opětovné síťové nastavení tiskového serveru na 
tovární nastavení postupujte dle kroků uvedených 
níže.

a. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte Sit.
Stiskněte tlačítko OK.

b. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte 
Nulovani site.
Stiskněte tlačítko OK.

c. Stisknutím tlačítka + zvolte Nulov.

d. Stiskněte tlačítko + a zvolte Ano pro restartování.
Zařízení provede restart.

Před prvním použitím tohoto zařízení si přečtěte tuto Stručný 
návod k obsluze a poté můžete začít s nastavením a instalací 
zařízení.
V jiných jazycích si můžete prohlédnout Stručný návod k obsluze 
na http://solutions.brother.com/.
Poznámka: Všechny modely nemusí být dostupné ve všech 
zemích.

VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně 
nebezpečnou situaci, které je nutno 
zabránit, jinak by mohla mít za následek 
smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně 
nebezpečnou situaci, které je nutno 
zabránit, jinak by mohla mít za následek 
menší nebo méně vážná zranění.

f. Odstraňte 4 oranžové 
části obalu.

g. Fotoválec vraťte zpět do 
tiskárny.

h. Zavřete přední kryt 
tiskárny.

c. Stiskněte tlačítko pro uvolnění 
předního krytu a kryt otevřete. 
Odstraňte silikagelové balení a.

 UPOZORNĚNÍ
NEKONZUMUJTE silikové balení. 
Okamžitě jej vyhoďte.

d. Uchopte fotoválec za zelené 
části a táhněte, dokud se 
nezastaví.

e. Uchopte oranžový obalový 
materiál a odstraňte jej.

d. Vložte papír do zásobníku a 
zkontrolujte zda:

Papír je pod značkou 
maximálního množství 
papíru (▼▼▼) a.
Přeplnění zásobníku papíru 
může způsobit uvíznutí papíru.
Strana určená k potisku musí být 
založená směrem dolů.
Vodítka papíru se papíru po 
stranách dotýkají, aby se 
podával správně.







c. Po nažhavení tiskárny se na LCD displeji zobrazí 
hlášení Ready.

 Poznámka
Úhel displeje můžete nastavit jeho zvednutím.

Instalaci ovladače tiskárny najdete na další 
straně.

d. Stiskněte tlačítko Go. Tiskárna tiskne zkušební 
stránku. Zkontrolujte, zda je testovací strana správně 
vytisknutá.

 Poznámka
Tato funkce není k dispozici po odeslání první tiskové úlohy 
z počítače.

e. Zásobník papíru vraťte zpět 
do tiskárny. Zkontrolujte, 
zda je zásobník v tiskárně 
správně zasunutý.

 Více informací o doporučeném 
typu papíru naleznete na 
Doporučený typ papíru a 
tisková média v Příručce 
uživatele.

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://solutions.brother.com/
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Dokončit

Dokončit

Dokončit

Dokončit

Dokončit

Než začnete s instalací
Zkontrolujte, zda máte zapnutý počítač a 
jste přihlášen jako správce.

 DŮLEŽITÉ
Máte-li spuštěné jakékoli programy, 
vypněte je.
Obrazovky se mohou lišit v závislosti 
na vašem operačním systému.

•

•

 Poznámka
Pro uživatele Windows Vista® a 
Windows® 7 - pokud se zobrazí okno 
Řízení uživatelských účtů klikněte na 
Povolit nebo Ano.
Jestliže chcete nainstalovat ovladač 
PS (ovladač BR-Script3), zvolte 
Přizpůsobená instalace a dále se řiďte 
pokyny na obrazovce.
V závislosti na nastavení zabezpečení 
se během používání tiskárny nebo jejího 
programu může objevit okno zabezpečení 
systému Windows nebo antivirový 
program. Potvrďte okno, abyste mohli 
pokračovat.
Tiskový ovladač XML Paper 
Specification
Tiskový ovladač XML Paper Specification 
je nejvhodnějším ovladačem při tisku 
aplikací, které používají dokumenty 
podporující XML Paper Specification. 
Aktuální tiskový ovladač naleznete ve 
středisku technické podpory Brother 
Solutions Center na webových stránkách 
http://solutions.brother.com/.

•

•

•

•

Než začnete s instalací
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno a 
přístroj Macintosh je zapnutý. Musíte se 
přihlásit jako správce.

 DŮLEŽITÉ
Pro uživatele Mac OS X 10.4.10, a 
aktualizací na Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. 
(Aktuální verze ovladačů a informace 
o Mac OS X, který používáte, navštivte 
http://solutions.brother.com/.)

 Poznámka
Jestliže chcete nastavit ovladač PS 
(ovladač BR-Script3), přejděte na 
středisko technické podpory Brother 
Solutions Center na webových stránkách 
http://solutions.brother.com/ a klikněte na 
Ke stažení, abyste našli svůj model, mohli si 
stáhnout ovladač a navštívili často kladené 
otázky (FAQ) pro instalační pokyny.

Uživatelé USB rozhraní
a. Vypněte zařízení a zkontrolujte, zda k zařízení 

NENÍ zapojen kabel rozhraní USB a potom 
začněte s instalací ovladače tiskárny. Pokud je 
kabel ji připojen, odpojte jej.

Nainstalujte tiskový ovladač c. Klikněte na položku Instalace tiskového 
ovladače, a klikněte na Ano, jestliže 
souhlasíte s licenční smlouvou.

d. Řiďte se pokyny na obrazovce dokud 
se neobjeví následující obrazovka.

e. Zapojte kabel USB do konektoru USB 
označeného symbolem  a potom kabel 
zapojte do počítače.

Instalace je 
dokončena.

f. Zapněte tiskárnu a 
dodržujte pokyny 
na obrazovce, 
abyste dokončili 
nastavení.

Uživatelé 
drátového 
síťového 
rozhraní
 Poznámka

Hodláte-li tiskárnu zapojit do sítě, 
doporučujeme nejdříve instalaci 
konzultovat se systémovým 
administrátorem.

Uživatelé v síti Peer-to-Peer

TCP/IPTCP/IP

a	Router
b	Zařízení

a. Odstraňte ochranný kryt 
z LAN konektoru.

b. Zapojte jeden konec kabelu 
síťového rozhraní do konektoru LAN 
označeného symbolem  a jeho 
druhý konec do volného portu na 
hubu.

c. Ujistěte se, že je zapnutý síťový 
vypínač.

Nainstalujte tiskový ovladač

d. Instalační CD-ROM vložte do mechaniky 
CD-ROM. Pokud budete vyzváni, zvolte si model 
a jazyk.

 Poznámka
Jestliže se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, 
přejděte na Tento počítač (Počítač), dvakrát klikněte 
na ikonu CD-ROM a dvakrát klikněte na start.exe.

e. Klikněte na položku Instalace 
tiskového ovladače, a klikněte 
na Ano, jestliže souhlasíte s 
licenční smlouvou.

f. Pro dokončení nastavení se řiďte 
pokyny na obrazovce.

 Poznámka
Název uzlu a IP adresu naleznete na 
vytisknuté straně s nastavením tiskárny. 
Viz Vytisknutí strany s nastavením 
tiskárny níže.

Instalace je 
dokončena.

Uživatelé sdílení v síti

TCP/IP

a	Klientský počítač
b	Počítač známý také jako „server“ nebo „tiskový server“
c	TCP/IP nebo USB
d	Zařízení

Nainstalujte tiskový ovladač

a. Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. 
Pokud budete vyzváni, zvolte si model a jazyk.

 Poznámka
Jestliže se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, 
přejděte na Tento počítač (Počítač), dvakrát klikněte na 
ikonu CD-ROM a dvakrát klikněte na start.exe.

b. Klikněte na položku Instalace tiskového 
ovladače, a klikněte na Ano, jestliže 
souhlasíte s licenční smlouvou.

c. Řiďte se pokyny na obrazovce dokud se neobjeví následující 
obrazovka. Vyberte frontu tiskárny a pak klikněte na tlačítko OK.

d. Pro dokončení 
nastavení se 
řiďte pokyny na 
obrazovce. Instalace je 

dokončena.

 Poznámka
Používáte-li pro počítač určitou IP 
adresu, musíte v ovládacím panelu 
nastavit způsob spuštění na statický. 
Více informací naleznete na Nabídka 
síť v Příručce síťových aplikací.

Uživatelé USB rozhraní
a. Zapojte kabel USB do konektoru USB označeného symbolem  a 

potom kabel zapojte do počítače Macintosh.

b. Ujistěte se, že je zapnutý síťový 
vypínač.

d. Dvakrát klikněte na ikonu Start Here OSX (Začněte zde OSX). 
Řiďte se pokyny na obrazovce.

 Poznámka
Dokončení instalace může trvat několik 
minut.

Nainstalujte tiskový 
ovladač

c. Instalační CD-ROM vložte 
do mechaniky CD-ROM.

e. Řiďte se pokyny na obrazovce dokud se neobjeví 
následující obrazovka. 
Vyberte tiskárnu ze 
seznamu a pak klikněte na 
tlačítko OK.

f. Klikněte na tlačítko 
Next (Další).  Poznámka

Když se objeví obrazovka Brother 
Support (podpora tiskárny Brother), 
proveďte výběr a řiďte se pokyny na 
obrazovce.

Instalace je 
dokončena.

Uživatelé drátového síťového rozhraní
a. Odstraňte 

ochranný kryt z 
LAN konektoru.

b. Zapojte jeden konec kabelu 
síťového rozhraní do konektoru LAN 
označeného symbolem  a jeho 
druhý konec do volného portu na hubu.

c. Ujistěte se, že je zapnutý síťový 
vypínač.

Instalace je 
dokončena.

 Poznámka
Používáte-li pro počítač určitou IP 
adresu, musíte v ovládacím panelu 
nastavit způsob spuštění na statický. 
Více informací naleznete na Nabídka 
síť v Příručce síťových aplikací.

e. Dvakrát klikněte na ikonu Start Here OSX 
(Začněte zde OSX). Řiďte se pokyny na 
obrazovce.

 Poznámka
Dokončení instalace může 
trvat několik minut.

f. Řiďte se pokyny na obrazovce dokud se neobjeví následující obrazovka. Vyberte 
tiskárnu ze seznamu a pak klikněte na tlačítko OK.

 Poznámka
Pokud je ve vaší síti připojen více než jeden model, pak se MAC 
adresa (ethernetová adresa) zobrazí po názvu modelu.
MAC adresu (ethernetovou adresu) a IP adresu tiskárny 
naleznete na vytisknuté straně s nastavením tiskárny. Viz 
Vytisknutí strany s nastavením tiskárny níže.

•

•

g. Klikněte na tlačítko Next 
(Další).

 Poznámka
Když se objeví obrazovka Brother 
Support (podpora tiskárny Brother), 
proveďte výběr a řiďte se pokyny na 
obrazovce.

Nainstalujte tiskový 
ovladač

d. Instalační CD-ROM vložte 
do mechaniky CD-ROM.

Korekce barev (je-li potřeba) Vytisknutí strany s 
nastavením tiskárny

Strana s nastavením tiskárny vytiskne seznam 
svého aktuálního nastavení, včetně nastavení 
sítě.

a. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte 
Prist. info..
Stiskněte tlačítko OK.

b. Stisknutím tlačítka OK zvolte 
Nastaveni tisku.

 Poznámka
Síťoví uživatelé
Jestliže IP adresa na straně s nastavením 
tiskárny zobrazí 0.0.0.0, vyčkejte jednu minutu a 
potom zkuste znovu.

Kalibrace barev
Výstupní sytost každé barvy se může lišit v závislosti na teplotě a vlhkosti 
prostředí, ve kterém se přístroj nachází. Kalibrace vám pomůže zlepšit sytost 
barev.

 Poznámka
Pokud tisknete pomocí funkce Přímý tisk nebo pomocí tiskového ovladače 
BR-Script, musíte provést kalibraci z ovládacího panelu. Viz Použití ovládacího 
panelu.
Používáte-li k tisku tiskový ovladač Windows®, ovladač provede kalibraci 
automaticky, pokud je zapnuto Použít data kalibrace a Automaticky získat 
údaje o zařízení. Viz Složka Pokročilé v Příručce uživatele.
Používáte-li k tisku tiskový ovladač Macintosh, musíte provést kalibraci pomocí 
Status Monitor. Po zapnutí Status Monitor zvolte Color Calibration (Kalibrace 
barev) z nabídky Control (Správa). Viz Kalibrace barev v Příručce uživatele.

•

•

•

Použití ovládacího panelu

a. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte 
Korekce barev.
Stiskněte tlačítko OK.

b. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte 
Kalibrace barev.
Stiskněte tlačítko OK.

c. Stisknutím tlačítka OK zvolte Kalibrovani.

d. Stisknutím tlačítka + zvolte Ano.

Registrace barev
Automatická registrace
Automatické nastavení pozice tisku každé barvy.

a. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte Korekce barev.
Stiskněte tlačítko OK.

b. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte Automat.registr..
Stiskněte tlačítko OK.

c. Stisknutím tlačítka OK zvolte Registrace.

d. Stisknutím tlačítka + zvolte Ano.

 Automatické nastavení pozice tisku každé barvy viz Ruční registrace v Příručce 
uživatele.

Parametry můžete nastavit na původní hodnoty nastavené 
výrobcem.

a. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte Korekce barev.
Stiskněte tlačítko OK.

b. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte Kalibrace barev.
Stiskněte tlačítko OK.

c. Stiskněte tlačítko + nebo − zvolte Tovarni reset.
Stiskněte tlačítko OK.

d. Stisknutím tlačítka + zvolte Nulov.

Pro Windows®

Pro Mac OS X

 Poznámka
Pokud si nejste jisti umístěním 
a názvem fronty tiskárny v síti, 
kontaktujte správce sítě.

Brother CreativeCenter 
Ikona

Inspirujte se. Na pracovní ploše dvakrát 
klikněte na ikonu Brother CreativeCenter 
k přístupu na BEZPLATNOU webovou 
stránku s mnoha nápady a zdroji pro 
vaše osobní nebo profesionální využití.

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

Aktuální verze ovladačů a obslužných programů naleznete ve středisku technické 
podpory Brother Solutions Center na webových stránkách http://solutions.brother.com/.

 Poznámka
Jestliže se obrazovka Brother 
nezobrazí automaticky, přejděte na 
Tento počítač (Počítač), dvakrát 
klikněte na ikonu CD-ROM a dvakrát 
klikněte na start.exe.

b. Instalační CD-ROM vložte 
do mechaniky CD-ROM. 
Pokud budete vyzváni, 
zvolte si model a jazyk.

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

