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Brukermanualer og hvor finner jeg den?

Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den?

Sikkerhet og juridisk 
informasjon

Les denne guiden først. Les 
Sikkerhetsinstruksjoner før du setter opp 
maskinen din. Se denne guiden for 
varemerker og juridiske begrensninger.

Trykt / I esken

Hurtigstartguide Følg instruksjonene for å sette opp 
maskinen din og installere driverne og 
programvaren for operativsystemet og 
tilkoblingstypen du bruker.

Grunnleggende 
brukermanual

Lær grunnleggende operasjoner som 
Kopier, Skanne og hvordan du skifter ut 
forbruksmateriell. Se tips om feilsøking.

PDF-fil / 
CD-ROM med dokumentasjon / 
I esken

Avansert brukermanual Lær mer avanserte operasjoner: 
Kopiering, skrive ut rapporter og utføre 
rutinemessig vedlikehold.

Programvarehåndbok Følg disse instruksjonene for Utskrift og 
Skanning. Instruksjoner er inkludert for 
Nettverksskanning (for DCP-7055W / 
DCP-7057W / DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) og bruk av Brother 
ControlCenter-verktøyet.

Nettverks ordliste

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

Denne guiden inneholder grunnleggende 
informasjon om avanserte 
nettverksfunksjoner til Brother-maskiner, 
samt forklaringer om generelle begreper 
og begreper relatert til nettverk.

Brukerhåndbok for 
nettverket

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

Denne guiden inneholder nyttig 
informasjon om innstillinger for kablet og 
trådløst nettverk og sikkerhetsinnstillinger 
for bruk av Brother-maskinen. Du finner 
også informasjon om protokoller som 
maskinen støtter og detaljerte tips om 
feilsøking.
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Lagring i minnet 1

Menyinnstillingene lagres permanent og 
forsvinner ikke i tilfelle strømbrudd. 
Midlertidige innstillinger (for eksempel, 
Kontrast) vil gå tapt.

Miljøfunksjoner 1

Tonersparing 1

Ved hjelp av denne funksjonen kan du 
redusere forbruket av toner. Når du setter 
tonersparing til På, blir utskriftene lysere. 
Standardinnstillingen er Av.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge 
1.Hovedoppsett og trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 
2.Økologi og trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge 1.Toner 
spar og trykk på OK.

e Trykk på a eller b for å velge På eller Av.
Trykk på OK.

f Trykk på Stop/Exit.

Merk
Vi anbefaler ikke bruk av tonersparing når 
du skriver ut fotografier eller gråtone-
bilder.

 

Hvilemodus 1

Hvilemodusinnstillingen reduserer 
strømforbruket. Når maskinen er i 
Hvilemodus (Strømsparingsmodus) oppfører 
den seg som om den var slått av. Hvis data 
mottas eller du starter en operasjon, vekkes 
maskinen opp fra Hvilemodus til Driftsklar.

Du kan velge hvor lenge maskinen må være 
inaktiv før den går i hvilemodus. Når 
maskinen mottar data fra datamaskinen eller 
tar en kopi, nullstilles timeren. 
Standardinnstillingen er 3 minutter.

Når maskinen er i hvilemodus, vises Hviler 
i displayet. 

Generelle innstillinger 1
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a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge 
1.Hovedoppsett og trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 
2.Økologi og trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge 
2.Hvilemodus og trykk på OK.

e Trykk på a eller b for å velge hvor lenge 
maskinen skal være inaktiv før den 
settes i hvilemodus.
Trykk på OK.

f Trykk på Stop/Exit.

Dyp hvilemodus 1

Hvis maskinen er i Hvilemodus og ikke mottar 
jobber på en viss periode, vil maskinen 
automatisk gå inn i Dyp hvilemodus og 
displayet vil vise Dvalemodus. Dyp 
hvilemodus bruker mindre strøm enn 
Hvilemodus. Når maskinen mottar data fra en 
datamaskin eller når du trykker på en tast på 
kontrollpanelet vil maskinen våkne og starte 
oppvarmingen.

(for DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7070DW) 
Hvis et trådløst nettverk er aktivert, går ikke 
maskinen i Dyp hvilemodus. For å deaktivere 
det trådløse nettverket, se avsnitt 3 i 
Brukerhåndbok for nettverket.

Tonerinnstillinger 1

Tonerinnstilling 
(Fortsettmodus) 1

Du kan sette maskinen til å fortsette å skrive 
ut etter at displayet viser Erstatt toner. 
Maskinen vil fortsette å skrive ut fram til 
displayet viser Tom for toner. 
Standardinnstillingen er Stopp.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge 
1.Hovedoppsett og trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 4.Bytt 
tonerkas. og trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge Fortsett 
eller Stopp, trykk på OK.

e Trykk på Stop/Exit.

Merk
• Hvis du fortsetter å skrive ut i 

Fortsettmodus, kan vi ikke garantere 
utskriftskvaliteten.

• Når Fortsettmodus brukes kan utskriften 
se utydelig ut.
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1

Kontrast på displayet 1

Du kan endre kontrasten for å få displayet 
lysere eller mørkere.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge 
1.Hovedoppsett og trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 3.LCD 
Kontrast og trykk på OK.

d Trykk på a for å gjøre displayet mørkere. 
Eller trykk på b for å gjøre displayet 
lysere.
Trykk på OK.

e Trykk på Stop/Exit.

Brukerinnstillingsrapport1

Du kan skrive ut en liste over innstillingene du 
har programmert.

a Trykk på Menu.

b (for DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D) 
Trykk på a eller b for å velge 3.Maskin 
Info og trykk på OK.

(for DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN) 
Trykk på a eller b for å velge 4.Maskin 
Info og trykk på OK.

(for DCP-7070DW)
Trykk på a eller b for å velge 5.Maskin 
Info og trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 3.Bruker 
valg.
Trykk på OK.

d Trykk på Start.

e Trykk på Stop/Exit.
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Rapport over 
nettverksinnstilling 
(for DCP-7055W / 
DCP-7057W / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) 1

Du kan skrive ut en rapport som viser de 
gjeldende nettverksinnstillingene, inkludert 
innstillingenetil nettverksutskriftsserveren.

Merk
Nodenavn: Nodenavn vises i listen over 
nettverksinnstilling. Standard nodenavn er 
“BRNXXXXXXXXXXXX”.

 

a Trykk på Menu.

b (for DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7065DN)
Trykk på a eller b for å velge 4.Maskin 
Info.
Trykk på OK.

(for DCP-7070DW)
Trykk på a eller b for å velge 5.Maskin 
Info.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 
4.Nettverk Konf..
Trykk på OK.

d Trykk på Start.

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

Skriver ut resultatene av diagnosen av den 
trådløse LAN-tilkoblingen.

a Trykk på Menu.

b (for DCP-7055W / DCP-7057W)
Trykk på a eller b for å velge 4.Maskin 
Info.
Trykk på OK.

(for DCP-7070DW)
Trykk på a eller b for å velge 5.Maskin 
Info.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 
5.WLAN-rapport.
Trykk på OK.

d Trykk på Start.

e Trykk på Stop/Exit.
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1

Skanne ved å bruke en 
skannerdriver 1

For informasjon om å bruke en skannerdriver, 
se Skanne et dokument ved å bruke TWAIN-
driver eller Skanne et dokument ved å bruke 
WIA-driver i Programvarehåndboken.
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2
Kopiinnstillinger 2

Hvis du raskt vil endre 
kopieringsinnstillingene midlertidig for neste 
kopi, kan du bruke de midlertidige COPY-
tastene. Du kan bruke ulike kombinasjoner.

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

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

Maskinen går tilbake til standardinnstillinger 
ett minutt etter kopiering.

Stanse kopiering 2

Vil du stanse kopieringen, trykker du på 
Stop/Exit.

Kopiere 2
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Bruke alternativer-tast 2

Se til at du er i Kopieringsmodus. Bruk Options-tasten til raskt å angi følgende 
kopieringsinnstillinger midlertidig for den neste kopien.

Trykk på
 

Menyvalg Alternativer Side

Trykk på a eller b, og trykk 
deretter på OK
 

Trykk på a eller b, og trykk 
deretter på OK
 

Kvalitet Auto*

Tekst

Foto

Graf

9

Bunke/Sorter

(for DCP-7065DN: Vises når 
dokumentet ligger i den 
automatiske dokumentmateren)

Usort.*

Sort

9

Lyshet -onnnn+
-nonnn+
-nnonn+*

-nnnon+
-nnnno+

11

Kontrast -onnnn+
-nonnn+
-nnonn+*

-nnnon+
-nnnno+

10
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Trykk på
 

Menyvalg Alternativer Side

Øke/Redusere 100%*

97% LTRiA4
94% A4iLTR
91% Full Page

85% LTRiEXE
83%

78%

70% A4iA5
50%

Definer 25-400%

Auto 1

200%

141% A5iA4
104% EXEiLTR

10

Side oppsett Av(1 i 1)*

2 i 1 (S) 2

2 i 1 (L) 2

2-i-1 (ID)

4 i 1 (S) 2

4 i 1 (L) 2

11

1 Ved bruk av den automatiske dokumentmateren.
2 (S) betyr stående og (L) betyr liggende.

Fabrikkinnstillingene vises i fet skrift og med en asterisk.
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Forbedre kopikvaliteten 2

Du kan velge mellom flere 
kvalitetsinnstillinger. Standardinnstillingen er 
Auto.

 Auto

Auto er anbefalt modus for vanlige 
utskrifter. Passer for dokumenter som 
inneholder både tekst og bilder.

 Tekst

Passer for dokumenter som hovedsakelig 
inneholder tekst.

 Foto

Bedre kopieringskvalitet for fotografier.

 Graf

Passer for kopiering av kvitteringer.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil endre 
kvalitetsinnstillingen midlertidig:

a Legg i dokumentet.

b Trykk på a eller b for å skrive inn antall 
kopier du ønsker.

c Trykk på Options.
Trykk på a eller b for å velge Kvalitet.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge Auto, 
Tekst, Foto eller Graf.
Trykk på OK.

e Trykk på Start.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil endre 
standard innstillingen:

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge 2.Kopi.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 
1.Kvalitet.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge kopikvalitet.
Trykk på OK.

e Trykk på Stop/Exit.

Sortere kopier ved å bruke 
den automatiske 
dokumentmateren (for 
DCP-7065DN) 2

Du kan sortere flere kopier. Sidene vil bli 
stablet i rekkefølgen 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 og så 
videre.

a Legg dokumentet i den automatiske 
dokumentmateren.

b Trykk på a eller b for å skrive inn antall 
kopier du ønsker.

c Trykk på Options. 
Trykk på a eller b for å velge 
Bunke/Sorter.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge Sort.
Trykk på OK.

e Trykk på Start.
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Forstørre eller forminske 
bildet som er kopiert 2

Du kan velge forstørrelses- eller 
forminskningsforhold.

Vil du forstørre eller forminske neste 
kopiering, følger du fremgangsmåten 
nedenfor:

a Legg i dokumentet.

b Trykk på a eller b for å skrive inn antall 
kopier du ønsker.

c Trykk på Options.

d Trykk på a eller b for å velge 
Øke/Redusere, trykk deretter på OK.

e Gjør ett av følgende:

 Trykk på a eller b for å velge 
forstørrelses- eller 
forminskningsforholdet du vil ha.

Trykk på OK.

 Trykk på a eller b for å velge 
Definer 25-400%.

Trykk på OK.

Trykk på a eller b for å skrive inn et 
forhold for forminskning eller 
forstørring fra 25% til 400%.

Trykk på OK.

(for DCP-7065DN) Auto setter 
maskinen til å beregne 
forminskningsgraden som best 
passer papirstørrelsen. Auto er kun 
tilgjengelig når den automatiske 
dokumentmateren brukes.

Definer 25-400% lar deg skrive 
inn et forhold fra 25% til 400%.

f Trykk på Start.

Merk
Alternativer for sideoppsett 2 i 1 (S), 
2 i 1 (L), 2 i 1 (ID), 4 i 1 (S) og 4 i 1 (L) er 
ikke tilgjengelig med Øke/Redusere.

 

Justere kontrast og lysstryke 2

Kontrast 2

Du kan endre kontrasten for å få et bilde til å 
se skarpere og mer livaktig ut.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil endre 
kontrastinnstillingen midlertidig:

a Legg i dokumentet.

b Trykk på a eller b for å skrive inn antall 
kopier du ønsker.

c Trykk på Options.
Trykk på a eller b for å velge Kontrast.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å øke eller 
redusere kontrasten.
Trykk på OK.

e Trykk på Start.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil endre 
standard innstillingen:

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge 2.Kopi.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 
3.Kontrast.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å øke eller 
redusere kontrasten.
Trykk på OK.

e Trykk på Stop/Exit.
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Lysstyrke 2

Juster kopieringslysstyrken for å gjøre 
kopiene mørkere eller lysere.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil endre 
kopieringslysstyrken midlertidig:

a Legg i dokumentet.

b Trykk på a eller b for å skrive inn antall 
kopier du ønsker.

c Trykk på Options.
Trykk på a eller b for å velge Lyshet.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å ta en lysere eller 
mørkere kopi.
Trykk på OK.

e Trykk på Start.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil endre 
standard innstillingen:

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge 2.Kopi.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 2.Lyshet.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å ta en lysere eller 
mørkere kopi.
Trykk på OK.

e Trykk på Stop/Exit.

Lage N i 1 kopier 
(sideoppsett) 2

Du kan redusere papirmengden ved å bruke 
kopieringsfunksjonen N i 1. Du kan kopiere to 
eller fire sider på én side. Hvis du vil kopiere 
begge sider av et ID-kort på én side, se 2 i 1 
ID-kopi på side 12.

VIKTIG
• Sørg for at papirstørrelsen er angitt til 
Letter eller A4.

• (S) betyr Stående og (L) betyr Liggende.

• Du kan ikke bruke innstillingen 
Forstørrelse/Forminskning med N i 1-
funksjonen.

 

a Legg i dokumentet.

b Trykk på a eller b for å skrive inn antall 
kopier du ønsker.

c Trykk på Options. 
Trykk på a eller b for å velge Side 
oppsett.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge 2 i 1 (S), 
2 i 1 (L), 2-i-1 (ID) 1, 4 i 1 
(S), 4 i 1 (L) eller Av(1 i 1).
Trykk på OK.
1 For detaljer om 2-i-1 (ID), se 2 i 1 ID-kopi 

på side 12.

e Trykk på Start for å skanne siden.
(for DCP-7065DN) Hvis du har lagt 
dokumentet på den automatiske 
dokumentmateren, skanner maskinen 
sidene og begynner å skrive ut.
Hvis du bruker skannerglassplaten, 
gå til trinn f.

f Når maskinen har skannet siden, trykker 
du på a for å skanne neste side.
 

Neste Side?
a Ja b Nei
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g Legg neste side på skannerglassplaten.
Trykk på OK.
Gjenta trinn f og g for hver side med 
det aktuelle sideoppsettet.

h Når alle sidene er skannet, trykker du på 
b  i trinn f for å fullføre.

Hvis du kopierer fra den automatiske 
dokumentmateren (for DCP-7065DN): 2

Legg dokumentet med forsiden opp og i den 
retningen som er vist nedenfor:

 2 i 1 (S)
 

 2 i 1 (L)
 

 4 i 1 (S)
 

 4 i 1 (L)
 

Hvis du kopierer fra glassplaten til 
skannerglassplaten: 2

Plasser dokumentet med forsiden ned og i 
den retningen som er vist nedenfor:

 2 i 1 (S)
 

 2 i 1 (L)
 

 4 i 1 (S)
 

 4 i 1 (L)
 

2 i 1 ID-kopi 2

Du kan kopiere begge sider av 
identifikasjonskortet ditt på én side, og 
bevare den originale kortstørrelsen.

Merk
Du kan kopiere et identifikasjonskort til 
den grad det er tillatt av gjeldende lover. 
Se Juridiske begrensninger for kopiering i 
Heftet Sikkerhet og juridisk informasjon.
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a Plasser identifikasjonskortet ditt med 
forsiden ned på venstre side av 
skannerglassplaten.
 

 Selv om et dokument er plassert på 
dokumentmateren, skanner 
maskinen data fra skannerglasset.

b Trykk på Options. 
Trykk på a eller b for å velge Side 
oppsett.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 2-i-1 
(ID).
Trykk på OK.

d Trykk på Start.
Etter at maskinen skanner den første 
siden av kortet, vil displayet vise 
følgende instruksjon.
 

Snu ID-kort
Trykk Start

e Snu identifikasjonskortet ditt og legg det 
på venstre side av skannerglassplaten.

f Trykk på Start.
Maskinen skanner den andre siden av 
kortet og skriver ut siden.

Merk
Når 2 i 1 ID-kopi er valgt, stiller maskinen 
inn kvaliteten til Foto og kontrasten til +2 
(-nnnno+).

 

Tosidig kopiering 
(enkeltsidig til tosidig) 
(for DCP-7060D / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) 2

Tosidig kopi (vend ved den 
lange kanten) 2

 Enkeltsidig i Tosidig L

Stående
 

Liggende
 

a Legg i dokumentet.

b Trykk på a eller b for å skrive inn antall 
kopier du ønsker.

c Trykk på Duplex og a eller b for å velge 
1sidigi2sidig L.
Trykk på OK.

d Trykk på Start for å kopiere siden. 
(for DCP-7065DN) Hvis du har lagt 
dokumentet på den automatiske 
dokumentmateren, skanner maskinen 
sidene og begynner å skrive ut.
Hvis du bruker skannerglassplaten, 
gå til trinn e.

1
2

11

2

11

21
2
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e Når maskinen har skannet siden, trykker 
du på a for å skanne neste side. 
 

Neste Side?
a Ja b Nei

f Legge neste side på 
skannerglassplaten.
Trykk på OK. Gjenta trinn e og f for de 
gjenværende sidene.

g Når alle sidene er skannet, trykker du på 
b i trinn e for å fullføre.

Avansert tosidig kopi (vend 
ved den korte kanten) 2

 Enkeltsidig i Tosidig S

Stående
 

Liggende
 

a Legg i dokumentet.

b Trykk på a eller b for å skrive inn antall 
kopier du ønsker.

c Trykk på Duplex og a eller b for å velge 
1sidigi2sidig S.
Trykk på OK.

d Trykk på Start for å kopiere siden. 
(for DCP-7065DN) Hvis du har lagt 
dokumentet på den automatiske 
dokumentmateren, skanner maskinen 
sidene og begynner å skrive ut.
Hvis du bruker skannerglassplaten, 
gå til trinn e.

e Når maskinen har skannet siden, trykker 
du på a for å skanne neste side. 
 

Neste Side?
a Ja b Nei

f Legge neste side på 
skannerglassplaten.
Trykk på OK. Gjenta trinn e og f for de 
gjenværende sidene.

g Når alle sidene er skannet, trykker du på 
b i trinn e for å fullføre.

1
2

11

2

11

2
1
2
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Rengjøre maskinen A

Rengjør utsiden og innsiden av maskinen 
med jevne mellomrom med en tørr, lofri myk 
klut. Når du skifter tonerkassett eller 
trommelenhet, må du passe på at du rengjør 
innsiden av maskinen. For detaljer om 
rengjøring av maskinen, se den 
Grunnleggende brukermanualen.

ADVARSEL
 

IKKE bruk brennbare materialer som 
inneholder ammoniakk, alkohol, noen form 
for spray eller andre brennbare substanser 
når du skal rengjøre maskinen innvendig 
eller utvendig. Dette kan føre til brann eller 
elektrisk støt. 
Se Å bruke produktet på en trygg måte i 
heftet Sikkerhet og juridisk informasjon for 
hvordan maskinen skal rengjøres.
 

 

 

Pass på at du ikke inhalerer toner.

 

VIKTIG
Bruk nøytrale vaskemidler. Hvis du 
rengjør sterke væsker, som 
fortynningsmiddel eller lettbensin, kan det 
skade maskinens overflate.

 

Kontrollere maskinen A

Kontrollere sidetellerne A

Du kan vise maskinens sidetellere for kopier, 
utskrevne sider, rapporter og lister, eller et 
sammendrag.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge en av 
følgende:

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

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

 5.Maskin Info (DCP-7070DW)

Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge 
2.Sideteller.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å se Total, 
Rapport, Kopi eller Print.

e Trykk på Stop/Exit.

Regelmessig vedlikehold A
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Sjekke gjenværende levetid til 
trommelenheten A

Du kan se levetiden til maskinens deler i 
displayet.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge en av 
følgende:

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

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

 5.Maskin Info (DCP-7070DW)

Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge en av 
følgende:

 4.Trommel teller 
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)

 5.Trommel teller 
(DCP-7065DN)

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

Trykk på OK.

d Trykk på Stop/Exit.

Merk
Levetiden vil kun være nøyaktig hvis du 
har tilbakestilt telleren til delen da du 
installerte en ny del. Den vil være nøyaktig 
hvis den delens teller ble tilbakestilt mens 
den brukte delen fortsatt var i bruk.

 

Pakke ned og sende 
maskinen A

Merk
• Hvis du må transportere maskinen, må du 

pakke den inn i den originale emballasjen, 
slik at den ikke skades under transporten. 
Maskinen må være skikkelig forsikret hos 
transportør.

• Hvis du returnerer maskinen din til Brother 
som en del av Utskiftningsservice, pakk 
ned kun maskinen. Ta vare på alle 
separate deler, inkludert trommelenheten, 
tonerkassettene og dokumentasjonen 
som skal brukes med “erstatnings”- 
maskinen din.

 

a Slå av maskinens strømbryter. Koble fra 
alle kablene, og koble deretter ut 
strømledningen fra stikkontakten. La 
maskinen være avskrudd i minst 10 
minutter for at den skal avkjøle seg.

b Åpne frontdekslet.

c Fjern trommelenheten og 
tonerkassettenheten. La tonerkassetten 
forbli installert i trommelenheten.



Regelmessig vedlikehold
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A

d Sett det beskyttende materialet (1) 
maskinen med “FJERN”-teksten til 
venstre, som vis på illustrasjonen.
 

e Sett trommelenheten og 
tonerkassettenheten tilbake i maskinen.

f Legg det elastiske båndet over 
håndtaket til trommelenheten, som vist 
på illustrasjonen.
 

g Lukk frontdekslet.

h Legg maskinen i originalemballasjen.

i Pakk ned strømledningen og 
dokumentasjonen i den originale esken 
som vist nedenfor:
 

j Lukk kartongen, og teip den forsvarlig.

(1)
FRONT
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B
Dette er en full liste over alle funksjoner og betingelser som finnes i Brother-håndbøkene. 
Funksjonenes tilgjengelighet avhenger av modellen du har kjøpt.

Ordliste B

ADF (automatisk dokumentmater (for 
DCP-7065DN))

Dokumentet kan plasseres i den 
automatiske dokumentmateren og 
automatisk bli skannet én side om 
gangen.

Avbryt jobb

Avbryter en programmert utskriftsjobb og 
tømmer maskinens minne.

Brukerinnstillingsrapport

En utskrift som viser gjeldende 
innstillinger for maskinen.

Gråtone

Gråtonene som er tilgjengelig for 
kopiering av fotografier.

Kontrast

En innstilling som kompenserer for mørke 
eller lyse kopidokumenter ved å gjøre de 
mørke lysere og de lyse mørkere.

LCD (display med flytende krystaller)

Displayet på maskinen som viser 
interaktive meldinger under 
programmering i displayet, og som går 
over til å vise dato og klokkeslett når 
maskinen ikke brukes.

Menymodus

Programmeringsmodus for å endre 
maskinens innstillinger.

Midlertidige innstillinger

Du kan velge bestemte alternativer for 
hver enkelt kopiering uten å endre 
standardinnstillingene.

OCR (tegngjenkjenning)

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE med OCR 
eller Presto! PageManager-programvaren 
konverterer et bilde av tekst til tekst som 
du kan redigere.

Oppløsning

Antall vertikale og horisontale linjer per 
tomme.

Skanning

Prosessen for å sende et elektronisk bilde 
av et papirdokument til datamaskinen.
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C

C

D

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

Dyp hvilemodus .........................................2

F

Forminske
kopier ....................................................10

Forstørre/Forminske ................................10

H

Hvilemodus ................................................1

K

Kopi
2 i 1 ID-kopi ...........................................12
-alternativer-tast ......................................7
kontrast .................................................10
-kvalitet ...................................................9
Lysstyrke ...............................................11
N i 1 (sideoppsett) .................................11

Kopiere
Forstørre/Forminske .............................10
med skannerglassplaten .......................11
midlertidige innstillinger ..........................6
sortere (kun den automatiske 
dokumentmateren) ..................................9
taster .......................................................6
ved å bruke den automatiske 
dokumentmateren ...................................9

Kvalitet
kopiering ............................................ 7, 9

L

Lagring i
minnet .....................................................1

M

Maskininformasjon
kontrollere gjenværende levetid 
for deler ................................................ 16
sidetellere ............................................. 15

Midlertidige kopieringsinnstillinger ............. 6

N

N i 1 (sideoppsett) ................................... 11

P

Pakke ned maskinen ............................... 16

S

Sideoppsett (N i 1) ................................... 11
Sikkerhetsinstruksjoner ...............................i
Sortere ....................................................... 9
Strømbrudd ............................................... 1

T

Tonerinnstilling (Fortsettmodus) ................ 2
Tonersparing ............................................. 1
Tosidig kopi ............................................. 13
Trommelenhet

kontrollere (gjenværende levetid) ......... 16

V

Vedlikehold, rutine ................................... 15
kontrollere gjenværende levetid 
for deler ................................................ 16



Disse maskinene er kun godkjente for bruk i det landet de ble kjøpt. Lokale Brother-avdelinger
eller deres forhandlere vil kun gi støtte til maskiner som er kjøpt i deres eget land.
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