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Не всички модели се предлагат във всички 
страни. Вариант A

BUL
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Ръководство на потребителя и къде да го 
намерим?

Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то?

Безопасност и правни 
клаузи

Прочете първо това ръководство. Моля, 
прочетете Инструкции за безопасност, 
преди да монтирате устройството си. 
Вижте това ръководство за търговски 
марки и правни ограничения.

Печатно / в кашона

Ръководство за бързо 
инсталиране

Следвайте инструкциите за монтаж на 
устройството и инсталиране на 
драйверите и софтуера за 
операционната система, и за типа 
връзка, която използвате.

Основно 
Ръководство за 
потребителя

Научете основните операции копиране 
и сканиране, и начина за смяна на 
консумативите. Вижте съветите за 
отстраняване на неизправности.

PDF файл / CD-ROM с 
документация / в кашона

Ръководство за 
допълнителни 
функции

Научете по-разширени операции: 
копиране, отпечатване на справки и 
извършване на рутинно техническо 
обслужване.

Ръководство за 
потребителя на 
софтуера

Следвайте тези инструкции за 
разпечатване и сканиране. Включени са 
инструкции за мрежово сканиране (за 
DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7065DN / DCP-7070DW) и 
използване на помощната програма 
Brother ControlCenter.

Мрежови речник

(За DCP-7055W / 
DCP-7057W / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW)

Настоящото ръководство предлага 
основна информация за разширените 
мрежови функции на устройствата 
Brother, както и разяснения на общи и 
често срещани термини за мрежи.

Ръководство за 
мрежовия потребител

(За DCP-7055W / 
DCP-7057W / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW)

Настоящото ръководство предлага 
полезна информация за настройки на 
кабелни и безжични мрежи и настройки 
за сигурност с помощта на устройството 
Brother. Можете да намерите и 
информация за поддържани протоколи 
за вашето устройство и подробни 
съвети за отстраняване на 
неизправности.
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Запазване в паметта 1

Настройките на менюто се съхраняват 
трайно и в случай на прекъсване на 
електрозахранването няма да се изгубят. 
Временните настройки (например, 
контраст) ще се изгубят.

Функции, свързани с 
екологията 1

Икономия на тонер 1

С помощта на тази функция можете да 
пестите тонер. Когато настроите пестене 
на тонер на Вкл., разпечатките изглеждат 
по-бледи. Настройката по подразбиране е 
Изкл..

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете 
1.Общи настройки, и натиснете OK 
(Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
2.Екология, и натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b, за да изберете 
1.Пестене тонер, и натиснете OK 
(Ок).

e Натиснете a или b, за да изберете 
Вкл. или Изкл., и натиснете OK 
(Ок).

f Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Забележка
Ние не препоръчваме да използвате 
режим за пестене на тонер при 
разпечатване на снимки или 
изображения в сиви полутонове.

 

Режим Sleep 1

Настройката на режим Sleep може да 
намали разхода на електроенергия. 
Когато устройството е в режим Sleep 
(режим Икономия на електроенергия), то 
се държи така, като че ли е изключено. 
Получаването на данни или започването 
на работа събужда апарата от режим 
Sleep в режим на готовност.

Можете да изберете колко време 
устройството да е неактивно, преди да 
премине в режим Sleep. Когато 
устройството получава компютърни данни 
или копира, таймерът се нулира. 
Настройката по подразбиране е 3 минути.

Обща настройка 1
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Когато устройството е в режим Sleep, на 
LCD дисплея се вижда надпис Почивка. 

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете 
1.Общи настройки, и натиснете OK 
(Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
2.Екология, и натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b, за да изберете 
2.Време за Sleep, и натиснете OK 
(Ок).

e Натиснете a или b, за да изберете 
времето, след което неактивното 
устройство да преминава в режим 
Sleep.
Натиснете OK (Ок).

f Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Режим Deep Sleep 1

Ако устройството е в режим Sleep и не 
получава заявки през определен период 
от време, то автоматично преминава в 
режим Deep Sleep, а на LCD дисплея се 
изобразява Енергоспест.. При режим 
Deep Sleep се използва по-малко енергия, 
отколкото при режим Sleep. Устройството 
ще се активира и ще започне да загрява, 
когато получава компютърни данни или 
когато натиснете бутон на контролния 
панел.

(За DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7070DW) 
Ако е активирана безжична мрежа, 
устройството не навлиза в режим Deep 
Sleep. За деактивиране на безжична 
мрежа, вижте Глава 3 в Ръководството 
за мрежовия потребител.  

Настройки на тонера 1

Настройка на тонер (Режим 
“Продължаване”) 1

Можете да настроите устройството да 
продължи да печата, след като на LCD 
дисплея се покаже Смяна тонер. 
Устройството ще продължи да печата, 
докато на LCD дисплея се показва Няма 
тонер. 
Настройката по подразбиране е Стоп.

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете 
1.Общи настройки, и натиснете OK 
(Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
4.Подмен. тонера, и натиснете OK 
(Ок).

d Натиснете a или b, за да изберете 
Продължи или Стоп, натиснете OK 
(Ок).

e Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Забележка
• Ако продължите да печатате в режим 

“Продължаване”, ние не можем да 
дадем гаранция за качеството на печат.

• Когато използвате режим 
“Продължаване”, разпечатките може да 
изглеждат бледи.
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1
Контраст на LCD 1

Можете да промените контраста, за да 
осветлите или затъмните екрана.

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете 
1.Общи настройки, и натиснете OK 
(Ок).

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

d Натиснете a, за да потъмните екрана. 
Или натиснете b, за да осветлите 
екрана.
Натиснете OK (Ок).

e Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Справка за 
потребителски 
настройки 1

Можете да разпечатате списък с 
настройки, които сте програмирали.

a Натиснете Menu (Меню).

b (За DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D) 
Натиснете a или b, за да изберете 
3.Инфор.за маш., и натиснете OK 
(Ок).

(За DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN) 
Натиснете a или b, за да изберете 
4.Инфор.за маш., и натиснете OK 
(Ок).

(За DCP-7070DW)
Натиснете a или b, за да изберете 
5.Инфор.за маш., и натиснете OK 
(Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
3.Потреб. настр..
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете Start (Старт).

e Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).
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Справка с мрежова 
конфигурация (За 
DCP-7055W / 
DCP-7057W / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) 1

Можете да разпечатате справка, 
съдържаща настоящата мрежова 
конфигурация, в това число и вътрешните 
настройки на сървъра за печат.

Забележка
Име на възел: Името на възела се 
появява в списъка с мрежова 
конфигурация. Името по подразбиране 
е “BRNXXXXXXXXXXXX”.

 

a Натиснете Menu (Меню).

b (За DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7065DN)
Натиснете a или b, за да изберете 
4.Инфор.за маш..
Натиснете OK (Ок).

(За DCP-7070DW)
Натиснете a или b, за да изберете 
5.Инфор.за маш..
Натиснете OK (Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
4.Мрежова конфиг.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете Start (Старт).

Справка за WLAN 
(DCP-7055W / 
DCP-7057W / 
DCP-7070DW) 1

Отпечатва се резултатът от диагностиката 
на свързаността към безжична LAN.

a Натиснете Menu (Меню).

b (За DCP-7055W / DCP-7057W)
Натиснете a или b, за да изберете 
4.Инфор.за маш..
Натиснете OK (Ок).

(За DCP-7070DW)
Натиснете a или b, за да изберете 
5.Инфор.за маш..
Натиснете OK (Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
5.WLAN доклад.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете Start (Старт).

e Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Сканиране с 
използване на 
драйвер за скенер 1

За информация относно използване на 
драйвер за скенер, вижте Сканиране на 
документ с използване на драйвер TWAIN 
или Сканиране на документ с използване 
на драйвер WIA в Ръководството за 
потребителя на софтуера.
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2
Настройки за 
копиране 2

Когато желаете бързо да промените 
настройките за копиране временно, за 
следващото копие, използвайте бутоните 
за временно COPY (КОПИРАНЕ). Можете 
да използвате различни комбинации.

DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / 
DCP-7057W 2

DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW 2

Устройството се връща към своите 
настройки по подразбиране една минута 
след копиране.

Спиране на копирането 2

За да спрете копирането, натиснете 
Stop/Exit (Стоп/Излез).

Копиране 2
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Използване на бутон Опции 2

Уверете се, че сте в режим на копиране. Използвайте бутона Options (Опции), за бързо 
задаване на следните настройки за копиране временно за следващото копие.

Натиснете
 

Опции на менюто Опции Стран
ица

Натиснете a или b, след това 
натиснете OK (Ок)
 

Натиснете a или b, след това 
натиснете OK (Ок)
 

Качество Авто*

Текст

Снимка

Графика

8

Нареди/Сортирай

(За DCP-7065DN: Появява се, 
когато документът е в ADF)

Нареди*

Сортирай

8

Яркост -onnnn+
-nonnn+
-nnonn+*

-nnnon+
-nnnno+

10

Контраст -onnnn+
-nonnn+
-nnonn+*

-nnnon+
-nnnno+

9
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Натиснете
 

Опции на менюто Опции Стран
ица

Увеличи/намали 100%*

97% LTRiA4
94% A4iLTR
91% пълна стр.

85% LTRiEXE
83%

78%

70% A4iA5
50%

Custom(25-400%)

Авто 1

200%

141% A5iA4
104% EXEiLTR

8

Съдържание стр. Изкл. (1 в 1)*

2 в 1 (P) 2

2 в 1 (L) 2

2 в 1 (ID)

4 в 1 (P) 2

4 в 1 (L) 2

10

1 Когато използвате ADF
2 (P) означава Портрет, а (L) означава Пейзаж.

Фабричните настройки са показани с получерен шрифт със звездичка.
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Подобряване качеството на 
копиране 2

Можете да избирате измежду редица 
настройки за качество. Настройката по 
подразбиране е Авто.

 Авто

Auto (Авто) е препоръчваният режим за 
обикновени разпечатки. Подходящ е за 
документи, съдържащи текст и снимки.

 Текст

Подходящ е за документи, съдържащи 
предимно текст.

 Снимка

По-добро качество на копиране за 
снимки.

 Графика

Подходящ за копиране на разписки.

За временна промяна на настройката за 
качество, следвайте стъпките по-долу:

a Заредете документа.

b Натиснете a или b, за да въведете 
необходимия ви брой копия.

c Натиснете Options (Опции).
Натиснете a или b, за да изберете 
Качество.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b, за да изберете 
Авто, Текст, Снимка или Графика.
Натиснете OK (Ок).

e Натиснете Start (Старт).
За промяна на настройката по 
подразбиране, следвайте стъпките по-
долу:

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете 
2.Копиране.
Натиснете OK (Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
1.Качество.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b , за да изберете 
качество на копиране.
Натиснете OK (Ок).

e Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Сортиране на копия с 
използване на ADF (За 
DCP-7065DN) 2

Можете да сортирате множество копия. 
Страниците ще се подреждат в пакет в 
следния ред 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 и така 
нататък.

a Заредете вашия документ в ADF.

b Натиснете a или b, за да въведете 
необходимия ви брой копия.

c Натиснете Options (Опции). 
Натиснете a или b, за да изберете 
Нареди/Сортирай.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b, за да изберете 
Сортирай.
Натиснете OK (Ок).

e Натиснете Start (Старт).

Увеличаване или 
намаляване на копираното 
изображение 2

Можете да избирате между следните 
коефициенти на увеличаване или 
намаляване.

За да увеличите или намалите 
следващото копие, следвайте 
инструкциите по-долу.

a Заредете документа.
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b Натиснете a или b, за да въведете 
необходимия ви брой копия.

c Натиснете Options (Опции).

d Натиснете a или b, за да изберете 
Увеличи/намали, след това 
натиснете OK (Ок).

e Направете едно от следните неща:

 Натиснете a или b , за да изберете 
нужния коефициент на 
увеличаване или намаляване.

Натиснете OK (Ок).
 Натиснете a или b, за да изберете 
Custom(25-400%).

Натиснете OK (Ок).
Натиснете a или b, за да въведете 
коефициент на увеличаване или 
намаляване от 25% до 400%.

Натиснете OK (Ок).
(За DCP-7065DN) Авто настройва 
устройството да изчисли 
коефициента на намаляване, 
който най-добре съответства на 
размера на хартията. Авто е 
налично, само когато използвате 
ADF.

Custom(25-400%) ви позволява 
да въведете коефициент от 25% до 
400%.

f Натиснете Start (Старт).

Забележка
Опции за подредба на страници 
2 в 1 (P), 2 в 1 (L), 2 в 1 (ID), 4 в 1 (P) и 
4 в 1 (L) не са налични с 
Увеличи/намали.

 

Регулиране на контраст и 
яркост 2

Контраст 2

Регулирайте контраста, за да изглежда 
изображението по-отчетливо и ярко.

За временна промяна на настройката на 
контраста, следвайте стъпките по-долу:

a Заредете документа.

b Натиснете a или b, за да въведете 
необходимия ви брой копия.

c Натиснете Options (Опции).
Натиснете a или b, за да изберете 
Контраст.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b за увеличаване 
или намаляване на контраста.
Натиснете OK (Ок).

e Натиснете Start (Старт).
За промяна на настройката по 
подразбиране, следвайте стъпките по-
долу:

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете 
2.Копиране.
Натиснете OK (Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
3.Контраст.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b за увеличаване 
или намаляване на контраста.
Натиснете OK (Ок).

e Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).
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Яркост 2

Регулирайте яркостта на копието, за да 
направите копията по-тъмни или по-
светли.

За временна промяна на настройката на 
яркостта, следвайте стъпките по-долу:

a Заредете документа.

b Натиснете a или b, за да въведете 
необходимия ви брой копия.

c Натиснете Options (Опции).
Натиснете a или b, за да изберете 
Яркост.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b, за да направите 
копието по-светло или по-тъмно.
Натиснете OK (Ок).

e Натиснете Start (Старт).
За промяна на настройката по 
подразбиране, следвайте стъпките по-
долу:

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете 
2.Копиране.
Натиснете OK (Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
2.Яркост.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b, за да направите 
копието по-светло или по-тъмно.
Натиснете OK (Ок).

e Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Правене N в 1 копия 
(подредба на страници) 2

Можете да намалите количеството хартия 
при копиране, като използвате функцията 
за копиране N в 1. Това ви позволява да 
копирате две или четири страници на една 
страница. Ако искате да копирате двете 
страни на лична карта върху една 
страница, вижте Копиране на лична карта 
2 в 1 на стр. 11.

ВАЖНО
• Моля, уверете се, че размерът на 
хартията е зададен на Letter или A4.

• (P) означава Портрет, а (L) означава 
Пейзаж.

• Не можете да използвате настройката 
Увеличаване/Намаляване с функцията 
N в 1.

 

a Заредете документа.

b Натиснете a или b, за да въведете 
необходимия ви брой копия.

c Натиснете Options (Опции). 
Натиснете a или b, за да изберете 
Съдържание стр..
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b, за да изберете 2 в 
1 (P), 2 в 1 (L), 2 в 1 (ID) 1, 4 
в 1 (P), 4 в 1 (L) или Изкл. (1 
в 1).
Натиснете OK (Ок).
1 За подробности относно 2 в 1 (ID), 

вижте Копиране на лична карта 2 в 1 
на стр. 11.
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2

e Натиснете Start (Старт), за да 
сканирате страницата.
(За DCP-7065DN) Ако сте 
разположили документа в ADF, 
устройството сканира страниците и 
започва разпечатването.
Ако използвате стъклото на 
скенера, преминете към стъпка f.

f След като устройството сканира 
страницата, натиснете a, за да 
сканирате следващата страница.
 

Следваща стр.?
a Да b Не

g Поставете следващата страница 
върху стъклото на скенера.
Натиснете OK (Ок).
Повторете стъпки f и g за всяка 
страница от оформлението.

h След като сканирате всички 
страници, натиснете b  в стъпка f, за 
да завършите операцията.

Ако копирате от ADF (За DCP-7065DN):2

Поставете вашия документ с лицето 
нагоре в посоката, посочена по-долу:

 2 в 1 (P)
 

 2 в 1 (L)
 

 4 в 1 (P)
 

 4 в 1 (L)
 

Ако копирате от стъклото на 
скенера: 2

Поставете вашия документ с лицето 
надолу в посоката, посочена по-долу:

 2 в 1 (P)
 

 2 в 1 (L)
 

 4 в 1 (P)
 

 4 в 1 (L)
 

Копиране на лична карта 
2 в 1 2

Можете да копирате двете страни на 
личната си карта върху една страница, 
като запазите оригиналните размери на 
картата.

Забележка
Можете да копирате лична карта до 
степен, позволена от действащите 
закони. Вижте Правни ограничения за 
копиране в книжката Безопасност и 
правни клаузи.
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a Поставете личната си карта с лицето 
надолу от лявата страна на стъклото 
на скенера.
 

 Дори в ADF да има документ, 
устройството сканира данните от 
стъклото на скенера.

b Натиснете Options (Опции). 
Натиснете a или b, за да изберете 
Съдържание стр..
Натиснете OK (Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 2 в 
1 (ID).
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете Start (Старт).
След като устройството сканира 
първата страна на картата, на LCD 
дисплея се появява следната 
инструкция.
 

Обърнете ID
И натисни Старт

e Обърнете личната си карта и я 
поставете от лявата страна на 
стъклото на скенера.

f Натиснете Start (Старт).
Устройството сканира другата страна 
на картата и отпечатва страницата.

Забележка
Когато е избрано Копиране на лична 
карта 2 в 1, устройството настройва 
качеството на Снимка и контраста на 
+2 (-nnnno+).

 

Двустранно копиране 
(едностранно на 
двустранно) (За 
DCP-7060D / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) 2

Двустранно копиране 
(обръщане по надлъжен 
ръб) 2

 Едностранно i Двустранно L
Портрет
 

Пейзаж
 

a Заредете документа.

b Натиснете a или b, за да въведете 
необходимия ви брой копия.

c Натиснете Duplex (Двустранен 
печат) и a или b, за да изберете 
1стрi2стр Д.
Натиснете OK (Ок).

1
2

11

2

11

21
2
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2

d Натиснете Start (Старт), за да 
копирате страницата. 
(За DCP-7065DN) Ако сте 
разположили документа в ADF, 
устройството сканира страниците и 
започва разпечатването.
Ако използвате стъклото на 
скенера, преминете към стъпка e.

e След като устройството сканира 
страницата, натиснете a, за да 
сканирате следващата страница. 
 

Следваща стр.?
a Да b Не

f Поставете следващата страница 
върху стъклото на скенера.
Натиснете OK (Ок). Повторете стъпки 
e и f за оставащите страници.

g След като сканирате всички 
страници, натиснете b в стъпка e, за 
да завършите операцията.

Разширено двустранно 
копиране (обръщане по 
напречен ръб) 2

 Едностранно i Двустранно S
Портрет
 

Пейзаж
 

a Заредете документа.

b Натиснете a или b, за да въведете 
необходимия ви брой копия.

c Натиснете Duplex (Двустранен 
печат) и a или b, за да изберете 
1стрi2стр К.
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете Start (Старт), за да 
копирате страницата. 
(За DCP-7065DN) Ако сте 
разположили документа в ADF, 
устройството сканира страниците и 
започва разпечатването.
Ако използвате стъклото на 
скенера, преминете към стъпка e.

e След като устройството сканира 
страницата, натиснете a, за да 
сканирате следващата страница. 
 

Следваща стр.?
a Да b Не

f Поставете следващата страница 
върху стъклото на скенера.
Натиснете OK (Ок). Повторете стъпки 
e и f за оставащите страници.

g След като сканирате всички 
страници, натиснете b в стъпка e, за 
да завършите операцията.

1
2

11

2

11

2
1
2
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A
Почистване на 
устройството A

Редовно почиствайте устройството отвън 
и отвътре със суха кърпа без влакна. 
Когато подменяте тонер-касета или 
барабан, винаги почиствайте 
устройството отвътре. За подробности 
относно почистването на устройството, 
вижте Основното Ръководство за 
потребителя.

ВНИМАНИЕ
 

НЕ използвайте почистващи материали, 
които съдържат амоняк, алкохол, 
какъвто и да е спрей или каквато и да е 
запалима субстанция, за почистване на 
устройството отвътре или отвън. Това 
би могло да причини пожар или токов 
удар. 
За начина на почистване на 
устройството, вижте Безопасно 
използване на продукта в книжката 
Безопасност и правни клаузи.
 

 

 

Внимавайте да не вдишате тонер.

 

ВАЖНО
Използвайте неутрални препарати. 
Почистването с летливи течности, 
например разредител или бензин, ще 
повреди повърхността на 
устройството.

 

Проверка на 
устройството A

Проверка на броячите на 
страници A

Можете да видите броячите на страници 
на устройството за информация относно 
броя копия, разпечатани страници, 
справки и списъци, или общо резюме.

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете 
едно от посочените неща:

 3.Инфор.за маш.

(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)

 4.Инфор.за маш. 
(DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN)

 5.Инфор.за маш. (DCP-7070DW)

Натиснете OK (Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
2.Брояч на стр..
Натиснете OK (Ок).

d Натиснете a или b, за да видите Общо, 
Списък, Копиране или Разпечат..

e Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Рутинно техническо 
обслужване A
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A

Проверка на оставащия 
живот на барабана A

Можете да видите живота на частите на 
устройството на екрана.

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете 
едно от посочените неща:

 3.Инфор.за маш. 
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)

 4.Инфор.за маш. 
(DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN)

 5.Инфор.за маш. (DCP-7070DW)

Натиснете OK (Ок).

c Натиснете a или b, за да изберете 
едно от посочените неща:

 4.Живот барабан 
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)

 5.Живот барабан (DCP-7065DN)

 6.Живот барабан 
(DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7070DW)

Натиснете OK (Ок).

d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Забележка
Проверката на оставащия живот ще 
бъде точна, само ако нулирате брояча 
на частите, когато инсталирате нова 
част. Проверката няма да бъде точна, 
ако броячът на оставащия живот на 
тази част е бил нулиран по време на 
експлоатацията на използваната част.

 

Опаковане и 
транспортиране на 
устройството A

Забележка
• Ако по някаква причина трябва да 
превозвате устройството, опаковайте 
го внимателно, за да избегнат повреди 
при транспортирането. Устройството 
трябва да бъде съответно 
застраховано при превозвача.

• Ако връщате вашето устройство на 
Brother, като част от услугата за 
замяна, опаковайте единствено 
устройството. Запазете всички отделни 
части, в това число барабана, тонер 
касетите и печатната документация, за 
да ги използвате с вашето заменено 
устройство.

 

a Изключете превключвателя на 
захранването на устройството. 
Разединете всички кабели, а след 
това изключете захранващия кабел 
от електрическия контакт. Оставете 
устройството изключено за поне 10 
минути, за да се охлади.

b Отворете предния капак.

c Извадете модула на барабана и 
тонер касетата. Оставете тонер 
касетата в барабана.
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d Поставете предпазния материал (1) в 
устройството, като текстът 
“REMOVE” (Извади) трябва да сочи 
наляво, както е показано на 
илюстрацията.
 

e Поставете модула на барабана и 
тонер касетата обратно в 
устройството.

f Поставете еластичната лента над 
дръжката на барабана, както е 
показано на илюстрацията.
 

g Затворете предния капак.

h Поставете устройството в 
оригиналната му транспортна 
опаковка.

i Опаковайте захранващия кабел и 
печатната документация във 
фирмения кашон, както е показано 
по-долу:
 

j Затворете кашона и го пристегнете с 
тиксо.

(1) FRONT
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B
Това е сравнителен списък на всички характеристики и термини, които се съдържат в ръководствата 
на Brother. Наличността на определена функция зависи от модела, който сте закупили. 

B

Речник B

ADF (автоматично листоподаващо 
устройство 
(За DCP-7065DN))

Документът може да бъде поставен в 
ADF и страниците да бъдат сканирани 
автоматично една по една.

LCD (течнокристален дисплей)
Екранът на дисплея, който показва 
интерактивни съобщения при 
Програмиране чрез екрана и показва 
датата и часа, когато апаратът не е 
активен.

OCR (оптично разпознаване на 
символи)

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE с OCR 
или Presto! Софтуерното приложение 
PageManager преобразува 
изображението на текст в текст, който 
може да се редактира.

Временни настройки
Можете да избирате определени опции 
за всяко копиране, без да променяте 
настройките по подразбиране.

Контраст

Настройка за компенсиране на тъмни 
или светли документи, която прави 
копията на тъмните документи по-
светли, а на светлите документи - по-
тъмни.

Нюанси на сивото
Нюансите на сиво са налични за 
копиране на снимки.

Отказ задача
Отменя програмирана заявка за печат 
и изчиства паметта на устройството.

Режим меню
Служи за програмиране на режима за 
промяна на настройките на 
устройството.

Резолюция

Брой вертикални и хоризонтални линии 
на инч.

Сканиране

Процес на изпращане на електронно 
изображение на хартиен документ към 
вашия компютър.

Справка за потребителски настройки
Разпечатан отчет, съдържащ 
настоящите настройки на апарата.
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C
L
LCD (течнокристален дисплей)
Контраст .................................................3

N
N в 1 (подредба на страници) ...............10

Б

Барабан
проверка (оставащ живот) ..................15

В

Временни настройки за копиране ...........5

Д

Двустранно копиране .............................12

З

Запазване в
паметта ..................................................1

И

Икономия на тонер ...................................1
Инструкции за безопасност ...................... i
Информация за устройството
броячи на страници .............................14
проверка на оставащия живот на 
частите .................................................15

К

Качество
копиране ............................................6, 8

Копиране
N в 1 (подредба на страници) ............ 10
Бутон Опции .......................................... 6
бутони .................................................... 5
временни настройки ............................. 5
използване на ADF ............................... 8
използване на стъклото на скенера .. 11
качество ................................................. 8
Контраст ................................................ 9
Копиране на лична карта 2 в 1 .......... 11
сортиране (само за ADF) ..................... 8
Увеличаване/Намаляване ................... 8
яркост .................................................. 10

Н

Намаляване
копия ...................................................... 8

Настройка на тонер 
(Режим "Продължаване") ........................ 2

О

Опаковане на устройството .................. 15

П

Подредба на страници (N в 1) .............. 10
Прекъсване на електрозахранването .... 1

Р

Режим Deep Sleep ................................... 2
Режим Sleep ............................................. 1

С

Сортиране ................................................ 8
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C

Т

Техническо обслужване, рутинно .........14
проверка на оставащия живот на 
частите .................................................15

У

Увеличаване/Намаляване .......................8



Тези устройства са одобрени за употреба само в държавата, в която са закупени. Местните
компании на Brother или техните дилъри поддържат само устройства, закупени в
собствената им държава.
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