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Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den?

Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den?

Sikkerhed og juridisk 
information

Læs denne vejledning først. Læs 
Sikkerhedsinstruktioner, før du opsætter 
maskinen. Se denne vejledning angående 
varemærker og juridiske begrænsninger.

Trykt / Medfølger

Hurtig 
installationsvejledning

Følg anvisningerne for opsætning af din 
maskine, og installer driverne og softwaren 
til operativsystemet og den tilslutningstype, 
du anvender.

Grundlæggende 
brugsanvisning

Lær de grundlæggende betjeninger til 
kopiering og scanning, og hvordan 
forbrugsstoffer udskiftes. Se tip om 
fejlfinding.

PDF-fil / 
Dokumentations-cd-rom / 
Medfølger

Udvidet 
brugsanvisning

Lær mere avancerede betjeninger: 
Kopiering, udskrivning af rapporter og 
udførelse af rutinemæssig 
vedligeholdelse.

Softwarebrugsanvisning Føg disse instruktioner for udskrivning og 
scanning. Der er inkluderet instruktioner 
for netværksscanning (for DCP-7055W / 
DCP-7057W / DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) og brugen af 
hjælpeprogrammet Brother ControlCenter.

Netværksintroduktion

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

I denne vejledning finder du 
grundlæggende oplysninger om 
avancerede netværksfunktioner til Brother-
maskiner sammen med beskrivelser af 
generelle netværk og fælles begreber.

Netværksbrugsanvisning

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

Denne vejledning indeholder nyttige 
oplysninger om indstillinger for 
kabelbaserede og trådløse netværk samt 
sikkerhedsindstillinger ved brug af 
Brothermaskinen. Du kan også finde 
oplysninger om understøttede protokoller 
for maskinen og detaljerede tip om 
fejlfinding.
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Hukommelseslager 1

Dine menuindstillinger er lagret permanent, 
og i tilfælde af strømsvigt vil de ikke gå tabt. 
Midlertidige indstillinger (for eksempel 
Kontrast) vil gå tabt.

Økologifunktioner 1

Tonerbesparelse 1

Du kan spare toner ved at bruge denne 
funktion. Når du indstiller Tonerbesparelse til 
Til, udskrives der noget lysere. 
Standardindstillingen er Fra.

a Tryk på Menu.

b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. 
opsætning og tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
2.Økologi og tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at vælge 1.Toner 
spar og tryk på OK.

e Tryk på a eller b for at vælge Til eller 
Fra og tryk på OK.
Tryk på OK.

f Tryk på Stop/Exit.

Bemærk!
Vi fraråder tonerbesparelse til udskrivning 
af fotos eller billeder i grå skala.

 

Dvaletilstand 1

Indstillingen Dvaletilstand kan reducere 
strømforbruget. Når maskinen er i 
Dvaletilstand (Strømsparefunktion), reagerer 
den, som var den slukket. Modtagelse af data 
eller start af en handling får maskinen til at gå 
i Klar tilstand fra Dvaletilstand.

Du kan vælge, hvor længe maskinen skal 
være inaktiv, før den går i dvaletilstand. Når 
maskinen modtager computerdata eller tager 
en kopi, nulstilles timeren. 
Standardindstillingen er 3 minutter.

Når maskinen er i dvaletilstand, viser 
displayet Dvale. 

Generel opsætning 1
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a Tryk på Menu.

b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. 
opsætning og tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
2.Økologi og tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at vælge 
2.Dvaletid og tryk på OK.

e Tryk på a eller b for at vælge den 
tidsperiode, hvor maskinen skal være 
ledig, før den skifter til dvaletilstand.
Tryk på OK.

f Tryk på Stop/Exit.

Dyb dvaletilstand 1

Hvis maskinen er i Dvaletilstand og ikke 
modtager job i længere tid, går maskinen 
automatisk i Dyb dvaletilstand, og displayet 
viser Dvaletilstand. Dyb dvaletilstand 
bruger mindre strøm end Dvaletilstand. 
Maskinen vågner og begynder at varme op, 
når maskinen modtager computerdata eller 
når du trykker på en tast på kontrolpanelet.

(For DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7070DW) 
Hvis den trådløse netværksfunktion er 
aktiveret, kan maskinen ikke gå i dyb 
dvaletilstand. For at deaktivere den trådløse 
netværksfunktion henvises til kapitel 3 i 
Netværksbrugsanvisning.

Tonerindstillinger 1

Tonerindstillinger (tilstanden 
Fortsæt) 1

Du kan indstille maskinen til at fortsætte 
udskrivningen, selv om displayet viser 
Udskift Toner. 
Maskinen vil blive ved med at udskrive, indtil 
displayet viser Toner opbrugt. 
Standardindstillingen er Stop.

a Tryk på Menu.

b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. 
opsætning og tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
4.Udskift toner og tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at vælge Fortsæt 
eller Stop og tryk derefter på OK.

e Tryk på Stop/Exit.

Bemærk!
• Hvis du fortsætter udskrivningen i 

tilstanden Fortsæt, kan vi ikke garantere 
for udskrivningskvaliteten.

• Ved brug af tilstanden Fortsæt kan 
udskrivningen synes svag.
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1

Display-kontrast 1

Du kan ændre kontrasten for at få displayet 
lysere eller mørkere.

a Tryk på Menu.

b Tryk på a eller b for at vælge 1.Gen. 
opsætning og tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 3.LCD 
Kontrast og tryk på OK.

d Tryk på a for at gøre displayet mørkere. 
Eller tryk på b for at gøre displayet 
lysere.
Tryk på OK.

e Tryk på Stop/Exit.

Rapporten 
Brugerindstillinger 1

Du kan udskrive en liste over de indstillinger 
du har programmeret.

a Tryk på Menu.

b (For 
DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D) 
Tryk på a eller b for at vælge 
3.Maskin-info og tryk på OK.

(For DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN) 
Tryk på a eller b for at vælge 
4.Maskin-info og tryk på OK.

(For DCP-7070DW)
Tryk på a eller b for at vælge 
5.Maskin-info og tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
3.Brugerindstil.
Tryk på OK.

d Tryk på Start.

e Tryk på Stop/Exit.



Kapitel 1

4

Netværkskonfigurationsrapport 
(For DCP-7055W / 
DCP-7057W / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) 1

Du kan udskrive en rapport med al aktuel 
netværkskonfiguration, herunder 
indstillingerne for det interne printernetkort.

Bemærk!
Nodenavn: Nodenavnet vises i 
netværkskonfigurationslisten. 
Standardnodenavnet er 
“BRNXXXXXXXXXXXX”.

 

a Tryk på Menu.

b (For DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7065DN)
Tryk på a eller b for at vælge 
4.Maskin-info.
Tryk på OK.

(For DCP-7070DW)
Tryk på a eller b for at vælge 
5.Maskin-info.
Tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
4.Netværkskonfig.
Tryk på OK.

d Tryk på Start.

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

Udskriver resultatet af diagnosen om trådløs 
LAN-forbindelse.

a Tryk på Menu.

b (For DCP-7055W / DCP-7057W)
Tryk på a eller b for at vælge 
4.Maskin-info
Tryk på OK.

(For DCP-7070DW)
Tryk på a eller b for at vælge 
5.Maskin-info
Tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
5.WLAN-rapport
Tryk på OK.

d Tryk på Start.

e Tryk på Stop/Exit.
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1

Scanning ved hjælp af 
en scannerdriver 1

For information om brug af en scannerdriver 
henvises til Scanning af et dokument ved 
hjælp af TWAIN-driveren eller Scanning af et 
dokument ved hjælp af WIA-driveren i 
Softwarebrugsanvisningen.
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2
Kopiindstillinger 2

Hvis du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne 
midlertidigt for den næste kopi, skal du bruge 
de midlertidige COPY-taster. Du kan bruge 
forskellige kombinationer.

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

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

Maskinen vender tilbage til 
standardindstillingerne et minut efter 
kopiering.

Stop kopiering 2

Tryk på Stop/Exit for at stoppe kopieringen.

Kopiering 2
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Brug af funktionstasten 2

Sørg for at være i kopieringstilstanden. Brug Options-tasten, hvis du hurtigt vil angive følgende 
kopiindstillinger midlertidigt for den næste kopi.

Tryk på
 

Menuvalg Tilbehør Side

Tryk på a eller b, og tryk derefter 
på OK
 

Tryk på a eller b, og tryk derefter 
på OK
 

Kvalitet Auto*

Tekst

Foto

Graf

9

Stak/Sortér

(For DCP-7065DN: Vises, når 
dokumentet er i ADF'en)

Stak*

Sorter

9

Lysstyrke -onnnn+
-nonnn+
-nnonn+*

-nnnon+
-nnnno+

11

Kontrast -onnnn+
-nonnn+
-nnonn+*

-nnnon+
-nnnno+

10
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Tryk på
 

Menuvalg Tilbehør Side

Forstr/Fmindsk 100%*

97% LTRiA4
94% A4iLTR
91% Fuld side

85% LTRiEXE
83%

78%

70% A4iA5
50%

Bruger(25-400%)

Auto 1

200%

141% A5iA4
104% EXEiLTR

10

Sidelayout Fra(1 i 1)*

2 i 1 (P) 2

2 i 1 (L) 2

2 i 1 (id)

4 i 1 (P) 2

4 i 1 (L) 2

11

1 Ved brug af ADF.
2 (P) betyder Stående (L) betyder Liggende.

Fabriksindstillingerne vises i fed skrift med en stjerne.
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Forbedring af kopikvaliteten 2

Du kan vælge mellem en række 
kvalitetsindstillinger. Standardindstillingen er 
Auto.

 Auto

Auto er den anbefalede funktion for 
almindelige udskrifter. Egnet til 
dokumenter, der indeholder både tekst og 
fotos.

 Tekst

Egnet til dokumenter, der hovedsageligt 
indeholder tekst.

 Foto

Bedre kopikvalitet til fotografier.

 Graf

Egnet til kopiering af kvitteringer.

For midlertidig ændring af 
kvalitetsindstillingen skal du følge 
nedenstående trin:

a Ilæg dokumentet.

b Tryk på a eller b for at vælge det 
ønskede antal kopier.

c Tryk på Options.
Tryk på a eller b for at vælge Kvalitet.
Tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at vælge Auto, 
Tekst, Foto eller Graf.
Tryk på OK.

e Tryk på Start.

For at ændre standard indstillingen skal du 
følge nedenstående trin:

a Tryk på Menu.

b Tryk på a eller b for at vælge 2.Kopi.
Tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
1.Kvalitet.
Tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at vælge 
kopikvaliteten.
Tryk på OK.

e Tryk på Stop/Exit.

Sortering af kopier ved hjælp 
af ADF'en (For DCP-7065DN) 2

Du kan sortere flere kopier. Siderne stakkes i 
rækkefølgen 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, osv.

a Læg dokumentet i ADF'en.

b Tryk på a eller b for at vælge det 
ønskede antal kopier.

c Tryk på Options. 
Tryk på a eller b for at vælge 
Stak/Sortér.
Tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at vælge Sorter.
Tryk på OK.

e Tryk på Start.
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Forstørrelse eller 
formindskelse af det 
kopierede billede 2

Du kan vælge forhold til forstørrelse eller 
formindskelse:

Hvis du vil forstørre eller formindske den 
næste kopi, skal du følge nedenstående 
anvisninger:

a Ilæg dokumentet.

b Tryk på a eller b for at vælge det 
ønskede antal kopier.

c Tryk på Options.

d Tryk på a eller b for at vælge 
Forstr/Fmindsk, og tryk derefter på 
OK.

e Gør et af følgende:

 Tryk på a eller b for at vælge det 
ønskede forstørrelses- eller 
formindskelsesforhold.

Tryk på OK.

 Tryk på a eller b for at vælge 
Bruger(25-400%).

Tryk på OK.

Tryk på a eller b for at vælge et 
forstørrelses- eller 
formindskelsesforhold fra 25% til 
400%.

Tryk på OK.

(For DCP-7065DN) Auto indstiller 
maskinen til at beregne det 
reduktionsforhold, der bedst passer 
med størrelsen på papiret. Auto er 
kun tilgængelig ved brug af ADF.

Bruger(25-400%) giver dig 
mulighed for at indtaste et forhold fra 
25% til 400%.

f Tryk på Start.

Bemærk!
Sidelayoutfunktioner 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 
2 i 1 (id), 4 i 1 (P) og 4 i 1 (L) er ikke 
tilgængelige med Forstr/Fmindsk.

 

Justering af kontrast og 
lysstyrke 2

Kontrast 2

Juster kontrasten for at få et billede til at se 
mere skarpt og livagtigt ud.

For midlertidig ændring af 
kontrastindstillingen skal du følge 
nedenstående trin:

a Ilæg dokumentet.

b Tryk på a eller b for at vælge det 
ønskede antal kopier.

c Tryk på Options.
Tryk på a eller b for at vælge Kontrast.
Tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at forøge eller 
formindske kontrasten.
Tryk på OK.

e Tryk på Start.

For at ændre standard indstillingen skal du 
følge nedenstående trin:

a Tryk på Menu.

b Tryk på a eller b for at vælge 2.Kopi.
Tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
3.Kontrast.
Tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at forøge eller 
formindske kontrasten.
Tryk på OK.

e Tryk på Stop/Exit.
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Lysstyrke 2

Juster lysstyrken ved kopiering for at gøre 
kopier mørkere eller lysere.

For midlertidig ændring af kopiens 
lysstyrkeindstilling skal du følge 
nedenstående trin:

a Ilæg dokumentet.

b Tryk på a eller b for at vælge det 
ønskede antal kopier.

c Tryk på Options.
Tryk på a eller b for at vælge 
Lysstyrke.
Tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at få en lysere eller 
mørkere kopi.
Tryk på OK.

e Tryk på Start.

For at ændre standard indstillingen skal du 
følge nedenstående trin:

a Tryk på Menu.

b Tryk på a eller b for at vælge 2.Kopi.
Tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
2.Lysstyrke.
Tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at få en lysere eller 
mørkere kopi.
Tryk på OK.

e Tryk på Stop/Exit.

Udskrivning af N i 1 kopier 
(sidelayout) 2

Du kan reducere antallet af papirark ved 
kopiering ved at bruge N i 1 kopifunktion. 
Dette giver dig mulighed for at kopiere to eller 
fire sider på én side. Se 2 i 1 kopi på side 12, 
hvis du vil kopiere begge sider af et id-kort på 
én side.

VIGTIGT!
• Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til 
Letter eller A4.

• (P) betyder Stående (L) betyder Liggende.

• Du kan ikke bruge indstillingen 
Forstør/Formindsk sammen med 
funktionen N i 1.

 

a Ilæg dokumentet.

b Tryk på a eller b for at vælge det 
ønskede antal kopier.

c Tryk på Options. 
Tryk på a eller b for at vælge 
Sidelayout.
Tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at vælge 2 i 1 
(P), 2 i 1 (L), 2 i 1 (id) 1, 4 i 
1 (P), 4 i 1 (L) eller Fra(1 i 1).
Tryk på OK.
1 Se 2 i 1 kopi på side 12 for at få flere 

oplysninger 2 i 1 (id).

e Tryk på Start for at scanne siden.
(For DCP-7065DN) Hvis du har anbragt 
dokumentet i ADF’en, scanner 
maskinen siderne og starter 
udskrivningen.
Hvis du bruger scannerglaspladen, 
skal du fortsætte til trin f.
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f Når maskinen har scannet siden, skal 
du trykke på a for at scanne den næste 
side.
 

Næste side?
a Ja b Nej

g Læg den næste side på 
scannerglaspladen.
Tryk på OK.
Gentag trinnene f og g for hver side i 
layoutet.

h Når alle siderne er blevet scannet, skal 
du trykke på b  i trin f for at afslutte.

Hvis du kopierer fra ADF (For 
DCP-7065DN): 2

Indsæt dokumentet med forsiden opad i den 
retning, der er vist herunder:

 2 i 1 (P)
 

 2 i 1 (L)
 

 4 i 1 (P)
 

 4 i 1 (L)
 

Hvis du kopierer fra scannerglaspladen: 2

Anbring dokumentet med forsiden nedad i 
den retning, der er vist herunder:

 2 i 1 (P)
 

 2 i 1 (L)
 

 4 i 1 (P)
 

 4 i 1 (L)
 

2 i 1 kopi 2

Du kan kopiere begge sider af dit id-kort på til 
én side, og fastholde den oprindelige 
kortstørrelse.

Bemærk!
Du kan kopiere et id-kort i den 
udstrækning, som de gældende love 
tillader det. Se Juridiske restriktioner for 
kopiering i Sikkerhed og juridisk 
information-brochuren.
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2

a Anbring id-kortet med forsiden nedad på 
venstre side på scannerglaspladen.
 

 Selvom et dokument er placeret på 
ADF'en, scanner maskinen dataene 
fra scannerglaspladen.

b Tryk på Options. 
Tryk på a eller b for at vælge 
Sidelayout.
Tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 2 i 1 
(id).
Tryk på OK.

d Tryk på Start.
Når maskinen scanner den første side 
af kortet, viser displayet den følgende 
instruktion.
 

Vend id
Tryk på start

e Vend id-kortet, og anbring det i venstre 
side på scannerglaspladen.

f Tryk på Start.
Maskinen scanner den anden side af 
kortet og udskriver siden.

Bemærk!
Når 2 i 1 kopi vælges, indstiller maskinen 
kvaliteten til Foto og kontrasten til +2 (-
nnnno+).

 

Duplexkopiering 
(1-sidet til 2-sidet) 
(For DCP-7060D / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) 2

Duplexkopiering (vend langs 
den lange kant) 2

 1-sidet i 2-sidet L

Stående
 

Liggende
 

a Ilæg dokumentet.

b Tryk på a eller b for at vælge det 
ønskede antal kopier.

c Tryk på Duplex og a eller b for at vælge 
1sideti2sidet L.
Tryk på OK.

d Tryk på Start for at kopiere siden. 
(For DCP-7065DN) Hvis du har anbragt 
dokumentet i ADF’en, scanner 
maskinen siderne og starter 
udskrivningen.
Hvis du bruger scannerglaspladen, 
skal du fortsætte til trin e.

1
2

11

2

11

21
2
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e Når maskinen har scannet siden, skal 
du trykke på a for at scanne den næste 
side. 
 

Næste side?
a Ja b Nej

f Anbring den næste side på 
scannerglaspladen.
Tryk på OK. Gentag trinnene e og f 
for de resterende sider.

g Når alle siderne er blevet scannet, skal 
du trykke på b i trin e for at afslutte.

Avanceret duplexkopiering 
(vend langs den korte kant) 2

 1-sidet i 2-sidet S

Stående
 

Liggende
 

a Ilæg dokumentet.

b Tryk på a eller b for at vælge det 
ønskede antal kopier.

c Tryk på Duplex og a eller b for at vælge 
1sideti2sidet S.
Tryk på OK.

d Tryk på Start for at kopiere siden. 
(For DCP-7065DN) Hvis du har anbragt 
dokumentet i ADF’en, scanner 
maskinen siderne og starter 
udskrivningen.
Hvis du bruger scannerglaspladen, 
skal du fortsætte til trin e.

e Når maskinen har scannet siden, skal du 
trykke på a for at scanne den næste side. 
 

Næste side?
a Ja b Nej

f Anbring den næste side på 
scannerglaspladen.
Tryk på OK. Gentag trinnene e og f 
for de resterende sider.

g Når alle siderne er blevet scannet, skal 
du trykke på b i trin e for at afslutte.

1
2

11

2

11

2
1
2
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A

Rengøring af maskinenA

Rengør maskinen udvendigt og indvendigt 
regelmæssigt med en tør, fnugfri og blød 
klud. Hver gang, du udskifter toneren eller 
tromlen, skal maskinen rengøres indvendig. 
For detaljer om rengøring af maskinen 
henvises til Grundlæggende brugsanvisning.

ADVARSEL
 

Brug IKKE rengøringsmaterialer, der 
indeholder ammoniak, alkohol, nogen form 
for spray eller nogen form for brandfarlige 
stoffer til at rengøre maskinens ydre eller 
indre. Dette kan forårsage brand eller 
elektrisk stød. 
Se Sikker brug af produktet i Sikkerhed og 
juridisk information-brochuren for at få 
oplysninger om, hvordan du renser 
maskinen.
 

 

 

Indånd ikke toner.

 

VIGTIGT!
Brug neutrale rengøringsmidler. 
Rengøring med fortyndere eller 
rensebenzin beskadiger maskinens 
overflade.

 

Kontrol af maskinen A

Kontrol af sidetællerne A

Du kan se maskinens sidetællere for kopier, 
udskrevne sider, rapporter og lister eller en 
samlet oversigt.

a Tryk på Menu.

b Tryk på a eller b for at vælge en af 
følgende:

 3.Maskin-info 
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)

 4.Maskin-info 
(DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN)

 5.Maskin-info (DCP-7070DW)

Tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge 
2.Sidetæller.
Tryk på OK.

d Tryk på a eller b for at se Total, Liste, 
Kopi eller Udskriv.

e Tryk på Stop/Exit.

Regelmæssig vedligeholdelse A
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Kontrol af resterende levetid 
for tromleenheden A

Du kan kontrollere levetiden for maskinens 
dele på displayet.

a Tryk på Menu.

b Tryk på a eller b for at vælge en af 
følgende:

 3.Maskin-info 
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)

 4.Maskin-info 
(DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN)

 5.Maskin-info (DCP-7070DW)

Tryk på OK.

c Tryk på a eller b for at vælge en af 
følgende:

 4.Tromlelevetid 
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)

 5.Tromlelevetid (DCP-7065DN)

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

Tryk på OK.

d Tryk på Stop/Exit.

Bemærk!
Kontrollen af levetiden vil kun være 
nøjagtig, hvis du har nulstillet delens 
tæller efter installeringen af en ny del. Den 
vil ikke være nøjagtig, hvis den 
pågældende dels tæller blev nulstillet i 
løbet af levetiden for den brugte del.

 

Pakning og 
forsendelse af 
maskinen A

Bemærk!
• Hvis du skal transportere maskinen, skal 

den pakkes omhyggeligt ind i den 
oprindelige emballage for at undgå 
beskadigelse under forsendelsen. 
Maskinen skal være passende forsikret 
hos transportøren.

• Hvis du returnerer maskinen til Brother 
som en del af udskiftningstjenesten, skal 
du kun pakke maskinen. Behold alle 
separate dele, herunder tromleenhed, 
tonerpatroner og trykte materialer, så du 
kan bruge dem med din 
“erstatningsmaskine”.

 

a Sluk for maskinen på afbryderen. Fjern 
alle kabler og tag derefter 
strømledningen ud af stikkontakten. Lad 
maskinen være slukket i mindst 10 
minutter, så den kan køle af.

b Åbn frontklappen.

c Fjern tromleenheden og toneren. Lad 
toneren være installeret i 
tromleenheden.



Regelmæssig vedligeholdelse
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A

d Anbring beskyttelsesmaterialet (1) i 
maskinen, så teksten “REMOVE” 
vender til venstre som vist på 
illustrationen.
 

e Sæt tromleenheden og toneren tilbage 
ind i maskinen.

f Anbring elastikken over håndtaget på 
tromleenheden som vist på 
illustrationen.
 

g Luk frontklappen.

h Anbring maskinen i den pose, den 
oprindeligt blev leveret i.

i Pak strømledning og det trykte 
materiale i den originale kasse, som vist 
nedenfor:
 

j Luk kassen med tape.

(1) FRONT
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B
Dette er en omfattende liste over de funktioner og betegnelser, der forekommer i Brothers 
brugsanvisninger. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af den model, du har købt.

Ordliste B

ADF (automatisk dokumentfremfører (For 
DCP-7065DN))

Dokumentet kan anbringes i ADF'en og 
scannes automatisk en side ad gangen.

Annuller job

Annullerer et programmeret udskriftsjob 
og sletter maskinens hukommelse.

Display (LCD) (liquid crystal display)

Displayet på maskinen, der viser 
interaktive beskeder under 
programmeringen på displayet og viser 
dato og klokkeslæt for, hvornår maskinen 
er ledig.

Grå skala

De grå toner, der er tilgængelige ved 
kopiering af fotografier.

Kontrast

Indstilling til at kompensere for mørke og 
lyse dokumenter ved at gøre kopier af 
mørke dokumenter lysere og lyse 
dokumenter mørkere.

Menuvalg

Programmeringstilstand til ændring af 
maskinens indstillinger.

Midlertidige indstillinger

Du kan vælge visse indstillinger for hver 
kopi uden at ændre 
standardindstillingerne.

OCR (Optisk tegngenkendelse)

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR 
eller Presto! PageManager-
softwareprogrammet konverterer et 
tekstbillede til tekst, du kan redigere.

Opløsning

Antallet af lodrette og vandrette linjer pr. 
tomme.

Rapporten Brugerindstillinger

En udskrevet rapport, der viser maskinens 
aktuelle indstillinger.

Scanning

Processen med at sende et elektronisk 
billede af et papirdokument til din 
computer.



Indeks
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C

C

D

Display (LCD)
kontrast ...................................................3

Duplexkopiering .......................................13
Dvaletilstand ..............................................1
Dyb dvaletilstand ........................................2

F

Forstør/Formindsk ....................................10

H

Hukommelseslager
 ................................................................1

K

Kopi
2 i 1 kopi ...............................................12
bruge ADF ..............................................9
bruge scannerglaspladen .....................11
Forstør/Formindsk ................................10
Funktionstast ..........................................7
kontrast .................................................10
kvalitet .....................................................9
Lysstyrke ...............................................11
midlertidige indstillinger ..........................6
N i 1 (sidelayout) ...................................11
sortere (kun ADF) ...................................9
taster .......................................................6

Kvalitet
kopiere ............................................... 7, 9

M

Maskinoplysninger
kontrollere resterende levetid for dele ..16
sidetællere ............................................15

Midlertidige kopiindstillinger .......................6

N

N i 1 (sidelayout) ......................................11

P

Pakning af maskinen ............................... 16

R

Reducere
kopier ................................................... 10

S

Sidelayout (N i 1) ..................................... 11
Sikkerhedsinstruktioner ...............................i
Sortere ....................................................... 9
Strømsvigt ................................................. 1

T

Tonerbesparelse ....................................... 1
Tonerindstillinger (tilstanden Fortsæt) ....... 2
Tromleenhed

kontrollere (resterende levetid) ............ 16

V

Vedligeholdelse, regelmæssig ................ 15
kontrollere resterende levetid for dele .. 16



Disse maskiner er kun godkendt til brug i det land, hvor det er købt. Lokale afdelinger hos Brother
og deres forhandlere vil kun servicere de maskiner, der er købt i deres egne lande.
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