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Ghidurile utilizatorului şi unde le găsesc?

Ce manual? Ce conţine? Unde se află?

Siguranţa şi 
conformitatea

Citiţi mai întâi prezentul Ghid. Citiţi 
Instrucţiunile de siguranţă înainte de a vă 
seta aparatul. Consultaţi acest manual 
pentru a vedea mărcile comerciale şi 
limitările legale.

Imprimat/în pachet

Ghid de instalare şi 
configurare rapidă

Urmaţi instrucţiunile pentru configurarea 
aparatului şi pentru instalarea driverelor şi 
a programelor software pentru sistemul de 
operare şi tipul de conexiune pe care îl 
utilizaţi.

Manual de utilizare Aflaţi despre funcţiile de bază de copiere şi 
scanare şi cum puteţi să înlocuiţi 
consumabilele. Consultaţi sfaturile pentru 
depanare.

Fişier PDF/CD-ROM cu 
documentaţia/În pachet

Manual avansat de 
utilizare

Aflaţi despre funcţii mai avansate: copiere, 
imprimarea rapoartelor şi întreţinerea de 
rutină.

Ghidul utilizatorului de 
software

Urmaţi aceste instrucţiuni pentru 
imprimare şi scanare. Sunt incluse 
instrucţiuni pentru scanarea în reţea 
(pentru DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7065DN / DCP-7070DW) şi folosirea 
utilitarului Brother ControlCenter.

Glosar de reţea

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

Acest Ghid oferă informaţii de bază despre 
funcţiile avansate de lucru în reţea ale 
aparatelor Brother, precum şi explicaţii 
generale despre lucrul în reţea şi termeni 
frecvenţi.

Ghidul utilizatorului de 
reţea

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

Acest Ghid oferă informaţii utile despre 
setările pentru reţelele cablate şi fără fir şi 
despre setările de securitate utilizând 
aparatul Brother. De asemenea, puteţi găsi 
informaţii despre protocoalele acceptate 
pentru aparatul dvs. şi sfaturi detaliate 
pentru depanare.
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Stocare în memorie 1

Setările dumneavoastră de meniu sunt 
stocate permanent, şi în cazul unei căderi de 
tensiune, nu vor fi pierdute. Setările 
temporare (de exemplu, Contrast) vor fi 
pierdute.

Funcţii ecologice 1

Economisire toner 1

Puteţi economisi tonerul folosind această 
funcţie. Când selectaţi funcţia de economisire 
a tonerului la Pornit, documentele 
imprimate vor fi mai deschise. Setarea 
implicită este Oprit.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a alege 
1.Setare Gener. şi apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
2.Ecologie şi apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a alege 
1.Economie Toner şi apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a alege Pornit 
sau Oprit şi apăsaţi OK.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Notă
Nu recomandăm folosirea funcţiei de 
economisire a tonerului la imprimarea 
fotografiilor sau a imaginilor în scala de 
gri.

 

Modul Sleep 1

Setarea Mod Sleep poate diminua consumul 
de energie. Când este în Modul Sleep (modul 
Funcţionare economică), aparatul se 
comportă ca şi cum ar fi oprit. Recepţionarea 
unor date sau lansarea unei activităţi aduce 
aparatul din modul Sleep în modul Gata de 
operare.

Puteţi defini intervalul de timp în care aparatul 
trebuie să rămână inactiv înainte de a intra în 
modul de repaus. Când aparatul primeşte 
date de la computer sau când face o copie, 
temporizatorul va fi resetat. Setarea implicită 
este de 3 minute.

Setări generale 1
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Când aparatul este în modul Sleep, pe 
ecranul LCD se va afişa Hibernare. 

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a alege 
1.Setare Gener. şi apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
2.Ecologie şi apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a alege 2.Timp 
Hibernare şi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta 
intervalul de timp în care aparatul este 
inactiv înainte de a intra în modul de 
repaus.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Modul Deep Sleep 1

Dacă este în modul Sleep şi nu primeşte nicio 
activitate pentru o anumită perioadă, aparatul 
va intra automat în modul Deep Sleep, iar pe 
ecranul LCD se va afişa Hibernare. Modul 
Deep Sleep consumă mai puţină energie 
decât modul Sleep. Aparatul va ieşi din acest 
mod şi va începe să se încălzească atunci 
când primeşte date de la computer sau când 
apăsaţi o tastă din panoul de control.

(Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7070DW) 
Dacă este activată o reţea fără fir, aparatul nu 
intră în modul Deep Sleep. Pentru a 
dezactiva reţeaua fără fir, consultaţi Capitolul 
3 din Ghidul utilizatorului de reţea.

Setări privind tonerul 1

Setarea tonerului (modul 
Continuare) 1

Puteţi seta aparatul să continue imprimarea 
după ce pe ecranul LCD se afişează 
Înlocuire toner. 
Aparatul va continua imprimarea până când 
pe ecranul LCD se afişează Toner 
consumat. 
Setarea implicită este Oprire.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a alege 
1.Setare Gener. şi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
4.Înloc. toner şi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta 
Continuare sau Oprire, apăsaţi OK.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Notă
• În cazul în care continuaţi imprimarea în 

modul Continuare, nu putem garanta 
calitatea imprimării.

• Când folosiţi modul Continuare, paginile 
imprimate pot apărea şterse.
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Contrast LCD 1

Puteţi schimba contrastul pentru a face 
afişajul LCD să apară mai luminos sau mai 
întunecat.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a alege 
1.Setare Gener. şi apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
3.Contrast LCD şi OK.

d Apăsaţi a pentru a face afişajul LCD mai 
întunecat. Sau apăsaţi b pentru a face 
afişajul LCD să pară mai luminos.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Raport setări utilizator 1

Puteţi imprima o listă cu setările pe care le-aţi 
programat.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b (Pentru 
DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D) 
Apăsaţi a sau b pentru a alege 3.Info. 
aparat şi apăsaţi OK.

(Pentru DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN) 
Apăsaţi a sau b pentru a alege 4.Info. 
aparat şi apăsaţi OK.

(Pentru DCP-7070DW) 
Apăsaţi a sau b pentru a alege 5.Info. 
aparat şi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
3.Setari Utiliz..
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi Start.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Raport Configurare 
reţea (pentru 
DCP-7055W / 
DCP-7057W / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) 1

Puteţi imprima un raport din care să reiasă 
configurarea de reţea curentă, inclusiv 
setările serverului de imprimare intern.

Notă
Nume nod: Numele nodului apare în Lista 
de configurare a reţelei. Numele implicit al 
nodului este „BRNXXXXXXXXXXXX”.

 

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W / 
DCP-7065DN)
Apăsaţi a sau b pentru a alege 4.Info. 
aparat.
Apăsaţi OK.

(Pentru DCP-7070DW)
Apăsaţi a sau b pentru a alege 5.Info. 
aparat.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
4.Config.retea.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi Start.

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

Imprimă rezultatul diagnosticării conectivităţii 
la reţeaua LAN fără fir.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b (Pentru DCP-7055W / DCP-7057W)
Apăsaţi a sau b pentru a alege 4.Info. 
aparat.
Apăsaţi OK.

(Pentru DCP-7070DW)
Apăsaţi a sau b pentru a alege 5.Info. 
aparat.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
5.Raport WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi Start.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Scanarea folosind un 
driver de scaner 1

Pentru informaţii privind utilizarea unui driver 
de scaner, consultaţi Scanarea unui 
document folosind driverul TWAIN sau 
Scanarea unui document folosind driverul 
WIA în Ghidul utilizatorului de software.
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Setări pentru copiere 2

Dacă doriţi să schimbaţi rapid şi temporar 
setările de copiere pentru următoarea copie, 
utilizaţi tastele temporare COPY (COPIERE). 
Puteţi utiliza diferite combinaţii.

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

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

Aparatul revine la setările sale implicite la un 
minut după operaţia de copiere.

Oprire copiere 2

Pentru a opri copierea, apăsaţi pe Stop/Exit 
(Stop/Ieşire).

Efectuarea copiilor 2
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Utilizarea tastei Opţiuni 2

Asiguraţi-vă că vă aflaţi în modul Copiere. Utilizaţi tasta Options (Optiuni) pentru a defini rapid 
următorii parametri temporari de copiere pentru următoarea copie.

Apăsaţi
 

Selecţiile de meniu Opţiuni Pagina

Apăsaţi pe a sau b, apoi pe OK
 

Apăsaţi pe a sau b, apoi pe OK
 

Calitate Auto*

Text

Foto

Grafic

8

Nesort./Sort.

(Pentru DCP-7065DN: Apare 
când documentul este în ADF)

Nesortat*

Sortat

8

Luminozitate -onnnn+
-nonnn+
-nnonn+*

-nnnon+
-nnnno+

10

Contrast -onnnn+
-nonnn+
-nnonn+*

-nnnon+
-nnnno+

9
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Apăsaţi
 

Selecţiile de meniu Opţiuni Pagina

Marire&Micsorar 100%*

97% LTRiA4
94% A4iLTR
91% Pag.Intreaga

85% LTRiEXE
83%

78%

70% A4iA5
50%

Uzual (25-400%)

Auto 1

200%

141% A5iA4
104% EXEiLTR

8

Asezare in Pag. Oprit(1 in 1)*

2 in 1 (P) 2

2 in 1 (L) 2

2 în 1 (id)

4 in 1 (P) 2

4 in 1 (L) 2

10

1 Când folosiţi ADF-ul
2 (P) înseamnă Portret şi (L) înseamnă Vedere.

Setările din fabrică sunt afişate cu caractere îngroşate şi un asterisc.
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Îmbunătăţirea calităţii de 
copiere 2

Aveţi la dispoziţie o gamă variată de setări de 
calitate din care puteţi alege. Setarea 
implicită este Auto.

 Auto

Auto este modul recomandat pentru 
imprimările normale. Adecvat pentru 
documentele care conţin atât text, cât şi 
poze.

 Text

Adecvat pentru documentele care conţin 
în principal text.

 Foto

Calitate de copiere mai bună pentru 
fotografii.

 Grafic

Adecvat pentru copierea facturilor.

Pentru schimbarea temporară a setărilor de 
calitate, urmaţi paşii de mai jos:

a Încărcaţi documentul.

b Apăsaţi a sau b pentru a introduce 
numărul dorit de exemplare.

c Apăsaţi Options (Optiuni).
Apăsaţi a sau b pentru a alege 
Calitate.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a alege Auto, 
Text, Foto sau Grafic.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Start.

Pentru modificarea setărilor implicite, urmaţi 
paşii de mai jos:

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a alege 
2.Copiere.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
1.Calitate.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru alegerea calităţii 
de copiere.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Sortarea copiilor utilizând 
ADF (pentru DCP-7065DN) 2

Puteţi sorta copii multiple. Paginile vor fi 
stivuite în ordinea 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 şi aşa mai 
departe.

a Încărcaţi documentul în ADF.

b Apăsaţi a sau b pentru a introduce 
numărul dorit de exemplare.

c Apăsaţi Options (Optiuni). 
Apăsaţi a sau b pentru a alege 
Nesort./Sort..
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a alege Sortat.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Start.

Mărirea sau reducerea 
imaginii copiate 2

Puteţi alege rapoartele de mărire sau de 
micşorare.

Pentru mărirea sau micşorarea următoarei 
copii, urmaţi instrucţiunile de mai jos:

a Încărcaţi documentul.

b Apăsaţi a sau b pentru a introduce 
numărul dorit de exemplare.

c Apăsaţi Options (Optiuni).
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d Apăsaţi a sau b pentru a alege 
Marire&Micsorar, iar apoi apăsaţi 
OK.

e Procedaţi conform uneia dintre 
metodele de mai jos:

 Apăsaţi a sau b pentru a alege 
procentul de mărire sau micşorare 
dorit.

Apăsaţi OK.

 Apăsaţi a sau b pentru a alege 
Uzual (25-400%).

Apăsaţi OK.

Apăsaţi a sau b pentru a introduce un 
raport de mărire sau micşorare 
cuprins între 25% şi 400%.

Apăsaţi OK.

(Pentru DCP-7065DN) Dacă alegeţi 
Auto, aparatul va calcula raportul de 
micşorare optim pentru încadrarea în 
formatul de coală. Opţiunea Auto 
este disponibilă numai când utilizaţi 
ADF-ul.

Uzual (25-400%) pentru a 
introduce un raport cuprins între 25% 
şi 400%.

f Apăsaţi Start.

Notă
Opţiunile de punere în pagină 2 în 1 (P), 
2 în 1 (L), 2 în 1 (id), 4 în 1 (P) şi 4 în 1 (L) 
nu sunt disponibile împreună cu 
Marire&Micsorar.

 

Reglarea contrastului şi a 
luminozităţii 2

Contrast 2

Reglaţi contrastul pentru ca imaginea să 
arate mai clară şi mai strălucitoare.

Pentru modificarea temporară a setărilor de 
contrast, urmaţi paşii de mai jos:

a Încărcaţi documentul.

b Apăsaţi a sau b pentru a introduce 
numărul dorit de exemplare.

c Apăsaţi Options (Optiuni).
Apăsaţi a sau b pentru a alege 
Contrast.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru mărirea sau 
scăderea contrastului.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Start.

Pentru modificarea setării implicite, urmaţi 
paşii de mai jos:

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a alege 
2.Copiere.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
3.Contrast.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru mărirea sau 
scăderea contrastului.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Luminozitate 2

Reglarea luminozităţii copiei pentru a obţine 
copii mai închise sau mai deschise.

Pentru modificarea temporară a setărilor de 
luminozitate a copiei, urmaţi paşii de mai jos:

a Încărcaţi documentul.

b Apăsaţi a sau b pentru a introduce 
numărul dorit de exemplare.

c Apăsaţi Options (Optiuni).
Apăsaţi a sau b pentru a alege 
Luminozitate.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi pe a sau pe b pentru a face o 
copie mai deschisă sau mai întunecată.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Start.

Pentru modificarea setării implicite, urmaţi 
paşii de mai jos:

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a alege 
2.Copiere.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
2.Luminozitate.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi pe a sau pe b pentru a face o 
copie mai deschisă sau mai întunecată.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Realizarea unor copii N în 1 
(aspect pagină) 2

Puteţi reduce cantitatea de hârtie utilizată la 
copiere prin folosirea facilităţii de copiere N în 
1. Aceasta vă permite să copiaţi două sau 
patru pagini pe o singură pagină. Dacă doriţi 
să copiaţi ambele părţi ale unui act pe 
identitate pe o singură pagină, consultaţi 
Copierea 2 în 1 a actelor de identitate 
la pagina 11.

IMPORTANT
• Vă rugăm să vă asiguraţi că mărimea 

hârtiei este setată la Letter sau A4.

• (P) înseamnă Portret, iar (L) înseamnă 
Vedere.

• Nu puteţi folosi setarea Mărire/Micşorare 
cu facilitatea N în 1.

 

a Încărcaţi documentul.

b Apăsaţi a sau b pentru a introduce 
numărul dorit de exemplare.

c Apăsaţi Options (Optiuni). 
Apăsaţi a sau b pentru a alege 
Asezare in Pag..
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi pe a sau pe b pentru a alege 2 
in 1 (P), 2 in 1 (L), 2 în 1 
(id) 1, 4 in 1 (P), 4 in 1 (L) sau 
Oprit(1 in 1).
Apăsaţi OK.
1 Pentru detalii despre 2 în 1 (id), consultaţi 

Copierea 2 în 1 a actelor de identitate 
la pagina 11.

e Apăsaţi pe Start pentru a scana pagina.
(Pentru DCP-7065DN) Dacă aţi pus 
documentul în ADF, aparatul scanează 
paginile şi începe tipărirea.
Dacă utilizaţi sticla scanerului, treceţi 
la pasul f.
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f După ce aparatul scanează pagina, 
apăsaţi pe a pentru a scana pagina 
următoare.
 

Pag. Urmatoare?
a Da b Nu

g Puneţi pagina următoare pe sticla 
scanerului.
Apăsaţi OK.
Repetaţi paşii f şi g pentru fiecare 
pagină a formatului.

h După ce aţi scanat toate paginile, 
apăsaţi pe b la pasul f pentru 
terminare.

Dacă efectuaţi copierea folosind ADF-
ul (pentru DCP-7065DN): 2

Introduceţi documentul cu faţa în sus, în 
direcţia ilustrată mai jos:

 2 în 1 (P)
 

 2 în 1 (L)
 

 4 în 1(P)
 

 4 în 1(L)
 

Dacă efectuaţi copierea folosind sticla 
scanerului: 2

Aşezaţi documentul cu faţa în jos, în direcţia 
ilustrată mai jos:

 2 în 1 (P)
 

 2 în 1 (L)
 

 4 în 1(P)
 

 4 în 1(L)
 

Copierea 2 în 1 a actelor de 
identitate 2

Puteţi copia ambele părţi ale actului de 
identitate pe o singură pagină, păstrând 
dimensiunile originale ale cardului.

Notă
Puteţi copia acte de identitate în măsura 
în care acest lucru este permis de 
legislaţia în vigoare. Consultaţi Limitările 
legale privind copierea în broşura 
Siguranţa şi conformitatea.
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a Aşezaţi actul de identitate cu faţa în jos, 
pe partea stângă a sticlei scannerului.
 

 Chiar dacă un document este aşezat 
în ADF, aparatul scanează datele de 
pe sticla scannerului.

b Apăsaţi Options (Optiuni). 
Apăsaţi a sau b pentru a alege 
Asezare in Pag..
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 2 în 1 
(id).
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi Start.
După ce aparatul scanează prima parte 
a actului de identitate, pe ecranul LCD 
se va afişa următoarea instrucţiune.
 

Inversare id
Apoi apăs. Start

e Întoarceţi actul de identitate şi aşezaţi-l 
pe partea stângă a sticlei scannerului.

f Apăsaţi Start.
Aparatul scanează cealaltă parte a 
actului de identitate şi imprimă pagina.

Notă
Atunci când selectaţi Copiere 2 în 1 a 
actelor de identitate, aparatul setează 
calitatea la Foto şi contrastul la +2 (-
nnnno+).

 

Copiere duplex 
(de la o singură parte la 
faţă-verso) (pentru 
DCP-7060D / 
DCP-7065DN / 
DCP-7070DW) 2

Copierea duplex (pe lungime) 2

 1 parte i Faţă-verso L

Tip portret
 

Tip vedere
 

a Încărcaţi documentul.

b Apăsaţi a sau b pentru a introduce 
numărul dorit de exemplare.

c Apăsaţi pe Duplex şi pe a sau pe b 
pentru a selecta 1 fatai2 fete L.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi pe Start pentru a copia pagina. 
(Pentru DCP-7065DN) Dacă aţi pus 
documentul în ADF, aparatul scanează 
paginile şi începe tipărirea.
Dacă folosiţi sticla scanerului, treceţi 
la pasul e.

1
2

11

2

11

21
2
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2

e După ce aparatul scanează pagina, 
apăsaţi pe a pentru a scana pagina 
următoare. 
 

Pag. Urmatoare?
a Da b Nu

f Aşezaţi următoarea pagină pe sticla 
scanerului.
Apăsaţi OK. Repetaţi paşii e şi f 
pentru celelalte pagini.

g După ce aţi scanat toate paginile, 
apăsaţi pe b la pasul e pentru 
terminare.

Copierea duplex avansată (pe 
lăţime) 2

 1 parte i Faţă-verso S

Tip portret
 

Tip vedere
 

a Încărcaţi documentul.

b Apăsaţi a sau b pentru a introduce 
numărul dorit de exemplare.

c Apăsaţi pe Duplex şi pe a sau pe b 
pentru a selecta 1 fatai2 fete S.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi pe Start pentru a copia pagina. 
(Pentru DCP-7065DN) Dacă aţi pus 
documentul în ADF, aparatul scanează 
paginile şi începe tipărirea.
Dacă folosiţi sticla scanerului, treceţi 
la pasul e.

e După ce aparatul scanează pagina, 
apăsaţi pe a pentru a scana pagina 
următoare. 
 

Pag. Urmatoare?
a Da b Nu

f Aşezaţi următoarea pagină pe sticla 
scanerului.
Apăsaţi OK. Repetaţi paşii e şi f 
pentru celelalte pagini.

g După ce aţi scanat toate paginile, 
apăsaţi pe b la pasul e pentru 
terminare.

1
2

11

2

11

2
1
2
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A
Curăţarea aparatului A

Curăţaţi periodic interiorul şi exteriorul 
aparatului folosind o lavetă uscată şi moale, 
fără scame. La înlocuirea cartuşului de toner 
sau a unităţii de cilindru, nu uitaţi să curăţaţi 
aparatul la interior. Pentru detalii privind 
curăţarea aparatului, consultaţi Manualul de 
utilizare.

AVERTIZARE
 

NU folosiţi materiale de curăţare care 
conţin amoniac, alcool, sau orice tip de 
spray sau orice substanţe inflamabile 
pentru a curăţa interiorul sau exteriorul 
aparatului. Acest lucru poate duce la 
izbucnirea unui incendiu sau la producerea 
de şocuri electrice. 
Pentru instrucţiuni privind curăţarea 
aparatului, consultaţi secţiunea Pentru a 
utiliza produsul în condiţii de siguranţă în 
broşura Siguranţa şi conformitatea.
 

 

 

Procedaţi cu atenţie, nu inhalaţi tonerul.

 

IMPORTANT
Folosiţi detergenţi neutri. Curăţarea cu 
lichide volatile precum diluanţii sau 
benzina va deteriora suprafaţa aparatului.

 

Verificarea aparatului A

Verificarea contoarelor de 
pagini A

Puteţi vedea contoarele de pagini pentru 
copii, pagini imprimate, rapoarte şi liste sau 
un bilanţ general succint.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta 
următoarele:

 3.Info. aparat

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

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

 5.Info. aparat (DCP-7070DW)

Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a alege 
2.Contor.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a vedea Total, 
Lista, Copiere sau Imprimare.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Întreţinerea periodică A



Întreţinerea periodică
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A

Verificarea duratei de 
funcţionare rămase a unităţii 
cilindru A

Puteţi vedea durata de viaţă a pieselor 
aparatului pe ecranul LCD.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta 
următoarele:

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

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

 5.Info. aparat (DCP-7070DW)

Apăsaţi OK.

c Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta 
următoarele:

 4.Viata Cilindru 
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)

 5.Viata Cilindru 
(DCP-7065DN)

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

Apăsaţi OK.

d Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Notă
Verificarea duratei de funcţionare va fi 
precisă doar dacă aţi resetat contorul 
piesei când aţi instalat o piesă nouă. 
Verificarea nu va fi precisă în cazul în care 
contorul pentru durata de funcţionare a 
piesei respective a fost resetat în timpul 
duratei de funcţionare a piesei folosite.

 

Ambalarea şi 
expedierea aparatului A

Notă
• Dacă trebuie să expediaţi aparatul, 

indiferent de motiv, reambalaţi-l cu atenţie 
în ambalajul original pentru a evita 
deteriorarea acestuia în timpul 
transportului. Transportatorul trebuie să 
asigure aparatul în mod corespunzător.

• Dacă returnaţi aparatul la Brother în 
cadrul Serviciului de schimb, introduceţi în 
pachet doar aparatul. Păstraţi toate 
piesele separate, inclusiv unitatea 
cilindru, cartuşele de toner şi materialele 
imprimate pentru a le folosi la aparatul de 
schimb.

 

a Opriţi aparatul de la buton. Deconectaţi 
toate cablurile, iar apoi deconectaţi 
cablul de alimentare de la priza de 
curent. Lăsaţi aparatul oprit cel puţin 10 
minute pentru a se răci.

b Deschideţi capacul frontal.

c Scoateţi ansamblul format din unitatea 
cilindru şi cartuşul de toner. Lăsaţi 
cartuşul de toner instalat în unitatea 
cilindru.
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d Introduceţi în aparat materialul de 
protecţie (1) cu textul „REMOVE” 
(îndepărtare) în partea stângă, ca în 
ilustraţie.
 

e Reintroduceţi în aparat ansamblul 
format din unitatea cilindru şi cartuşul de 
toner.

f Plasaţi banda elastică peste mânerul 
unităţii cilindru, ca în ilustraţie.
 

g Închideţi capacul frontal.

h Introduceţi aparatul în punga în care a 
fost livrat iniţial.

i Introduceţi cablul c.a. şi materialele 
imprimate în cutia de carton iniţială, 
după cum se arată mai jos:
 

j Închideţi cutia de carton şi aplicaţi 
bandă de sigilare.

(1)

FRONT
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B
Aceasta este o listă ce conţine caracteristicile şi termenii ce apar în manualele Brother. 
Disponibilitatea acestor caracteristici depinde de modelul pe care l-aţi achiziţionat.

B

Glosar B

ADF (alimentator automat de documente 
(Pentru DCP-7065DN))

Documentul poate fi aşezat în ADF şi 
scanat automat pagină cu pagină.

Anulare comandă

Anulează o imprimare programată a unui 
document şi şterge memoria aparatului.

Contrast

Setarea pentru compensarea 
documentelor prea deschise sau prea 
închise, estompând copiile documentelor 
închise şi accentuându-le pe cele ale 
documentelor deschise.

LCD (afişaj cu cristale lichide)

Afişajul aparatului, pe care apar mesaje 
interactive în timpul programării pe ecran 
şi care arată data şi ora când aparatul este 
inactiv.

Mod Meniu

Modul de programare pentru schimbarea 
setărilor aparatului.

OCR (recunoaşterea optică a 
caracterelor)

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE cu 
aplicaţiile software OCR sau Presto! 
PageManager converteşte o imagine a 
unui text în text editabil.

Raport setări utilizator

Un raport imprimat care arată setările 
actuale ale aparatului.

Rezoluţie

Numărul de linii verticale şi orizontale pe 
un ţol.

Scală de gri

Tonurile de gri disponibile pentru copierea 
fotografiilor.

Scanare

Procesul de trimitere a unei imagini 
electronice a unui document de hârtie în 
computerul dumneavoastră.

Setări temporare

Puteţi alege anumite opţiuni pentru fiecare 
exemplar copiat fără să schimbaţi setările 
implicite.
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C
A

Ambalarea aparatului ...............................15
Aspect pagină (N în 1) .............................10

C

Calitate
copiere ............................................... 6, 8

Cădere de tensiune ....................................1
Copie duplex ............................................12
Copiere

calitate .....................................................8
Contrast ..................................................9
Copiere 2 în 1 a actelor de identitate ....11
luminozitate ...........................................10
Mărire/Reducere .....................................8
N în 1 (aspect pagină) ...........................10
setări temporare ......................................5
sortare (numai ADF) ...............................8
Tasta Opţiuni ...........................................6
taste ........................................................5
utilizarea ADF .........................................8
utilizând sticla scanerului ......................10

E

Economisire toner ......................................1

I

Informaţii despre aparat
contoare de pagini ................................14
verificarea duratei de funcţionare rămase a 
pieselor .................................................15

Instrucţiuni de siguranţă .............................. i

Î

Întreţinere, rutină ......................................14
verificarea duratei de funcţionare rămase a 
pieselor .................................................15

L

LCD (ecran cu cristale lichide)
Contrast ..................................................3

M

Mărire/Reducere ........................................ 8
Modul Deep Sleep ..................................... 2
Modul Sleep .............................................. 1

N

N în 1 (aspect pagină) ............................. 10

R

Reducere
copii ........................................................ 8

S

Setarea tonerului (modul Continuare) ....... 2
Setări temporare copiere ........................... 5
Sortare ....................................................... 8
Stocare

în memorie ............................................. 1

U

Unitate cilindru
verificare 
(durată de funcţionare rămasă) ............ 15



Utilizarea acestor aparate este aprobată numai în ţara în care au fost achiziţionate. Companiile
locale Brother sau distribuitorii acestora oferă asistenţă numai pentru aparatele achiziţionate în
ţările în care îşi au sediul.
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