
Összefoglaló útmutató
Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W 
                     

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.

Online Használati Útmutató
További haladó utasításért, információért és a
termék részletes leírásáért tekintse meg az Online
Használati útmutatót itt
support.brother.com/manuals webhelyen.

http://support.brother.com/manuals/


A Használati útmutatók és azok megtalálása
Melyik útmutató? Mit tartalmaz? Hol található?

Termékbiztonsági
útmutató

Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa
el a Biztonsági utasításokat a készülék
beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja
a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.

Nyomtatott / A
dobozban

Gyors telepítési útmutató Kövesse a készülék beállításával, valamint az
operációs rendszer és a használt
kapcsolattípus illesztőprogramjainak és
szoftvereinek telepítésével kapcsolatos
utasításokat.

Nyomtatott / A
dobozban

Összefoglaló útmutató Megismerheti az alapszintű PC-nyomtatási,
szkennelési, és másolási műveleteket,
valamint a készülékkel kapcsolatos alapvető
karbantartási feladatokat. Itt találhatók a
hibakeresési tippek is.

Nyomtatva vagy a
Brother
telepítőlemezen / a
dobozban

Online Használati
Útmutató 

Ez az útmutató tartalmazza a Referencia-
útmutató további részeit.
A PC-nyomtatási, szkennelési és másolási
funkciók, az internetes szolgáltatások, a
mobilfunkciók és a Brother ControlCenter
műveletek bemutatásán kívül az útmutató
hasznos információkat tartalmaz a készülék
hálózaton keresztül történő használatáról is. 1

Brother
ügyfélszolgálati
központ 2

1 A hálózati funkciók bizonyos modellek esetén nem érhetők el.
2 látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

A legújabb illesztőprogram-frissítésekért
Az illesztőprogramok letöltéséhez lépjen a modell Letöltések oldalára a Brother Solutions Center
support.brother.com címen elérhető honlapján. A készülék teljesítményének naprakészen
tartásához ellenőrizze az esetleges firmware-frissítéseket a honlapon.

©2017 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.
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Kérdései vagy problémai vannak? Nézze át az
online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat
és videókat.
Látogasson el a modell GYIK és hibaelhárítás oldalára a Brother Solutions Center webhelyén
(support.brother.com).
• Többféle módon kereshet
• Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon
• Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján

2

http://support.brother.com/


A kezelőpanel áttekintése
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1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)
A készülék beállítását és használatát
elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

2.  Figyelmeztető LED

Narancssárgán villog, ha az LCD kijelzőn
megjelenik egy hiba- vagy fontos állapot
üzenet.

3. Másolási gombok
(DCP-T310)

(DCP-T510W/DCP-T710W)

• Enlarge / Reduce (Nagyít / Kicsinyít)

Nyomja meg a nagyításhoz vagy a
másolatok számának csökkentéséhez.

• Copy Quality (Másolási minőség)
Ezzel a gombbal ideiglenesen
módosíthatja a másolatok minőségét.

• Number of Copies (Másolatok
száma) (DCP-T310)
Nyomja meg több másolat
készítéséhez.

• Copy / Scan Options (Másolás /
Szkennelés opciók)
Nyomja meg a másolás vagy
szkennelés ideiglenes beállításainak
megnyitásához.

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)
Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások
konfigurálásához, amikor a készülék épp
nincs használatban.

5. Menügombok

Menu (Menü)
Nyomja meg a főmenübe történő
belépéshez.

1 Általános információk
1

Á
ltalános inform

ációk
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a vagy b
Nyomja meg a menük és beállítási
lehetőségek görgetéséhez.

OK
Nyomja meg egy beállítás
kiválasztásához.

6.  SCAN (SZKENNEL)

A gomb megnyomásával Szkennelési
módba állítja a készüléket.

7.  Stop/Exit (Stop/Kilépés)

• Nyomja meg egy művelet
megszakításához.

• Nyomja meg egy menüből való
kilépéshez.

8. Indító gombok

 Mono Start

• Nyomja meg, hogy monokróm
módban indítsa a másolatok
készítését.

• Nyomja meg, hogy elindítsa a
dokumentumok beolvasását (színes
vagy monokróm módban, a
szkennelési beállítástól függően).

 Colour Start (Színes Start)

• Nyomja meg, hogy színes módban
indítsa a másolatok készítését.

• Nyomja meg, hogy elindítsa a
dokumentumok beolvasását (színes
vagy monokróm módban, a
szkennelési beállítástól függően).

9.  Ki-/bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot a készülék
bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
gombot a készülék kikapcsolásához. Az
LCD kijelzőn a(z) [Leállítás] üzenet
jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még
néhány másodpercig látható.

Ha a  gombbal kikapcsolja a
készüléket, az a nyomtatási minőség
fenntartása érdekében a nyomtatófej
tisztítását bizonyos időszakonként
továbbra is elvégzi majd. A nyomtatófej
élettartamának meghosszabbítása, a
tintapatron hatékony használatának
biztosítása és a nyomtatási minőség
fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a
készülék folyamatosan csatlakozzék az
elektromos hálózathoz.
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Papír betöltése

1 Töltsön papírt a papírtálcába az alábbi módon.

Legyezze át alaposan a papírköteget.

A papírméret meghatározza a papír tájolását a betöltéskor.

1. papírtálca Papír betöltése

A4/Letter
Executive
A5/A6
Fénykép 2L
Kartotéklap
Borítékok

Állítsa be a
papírvezetőket.

Nyomtatandó felület: lefelé

Fotó

Állítsa be a
papírvezetőket.

Nyomtatandó felület: lefelé

Kézi adagolónyílás 1 Papír betöltése

A4/Letter
Executive
A5/A6
Fotó
Photo L/2L
Kartotéklap
Borítékok

Állítsa be a
papírvezetőket.

Nyomtatandó felület:
felfelé

1 Egyszerre csak egyetlen papírlapot tölthet a kézi adagolónyílásba.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató: Papír betöltése

2 Papírkezelés
2

Papírkezelés
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2 Hajtsa le a papírtartó szárnyat. Szükség esetén módosítsa a papírméret beállítását a
készülék menüjében.

2

1

Dokumentumok betöltése
Helyezze a dokumentumot az automatikus dokumentumadagolóba (ADF) vagy a
szkennerüvegre az ábrán látható módon.

Automatikus dokumentumadagoló (ADF)
(DCP-T710W)

Szkennerüveg

Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával
lefelé az ADF-be.

Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával
lefelé a szkennerüveg bal felső sarkába.
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Nyomtatás a
számítógépről
Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet
végrehajtana, ellenőrizze a következőket:
• Győződjön meg róla, hogy telepítette a

Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
• Ellenőrizze, hogy az USB kábel

megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy
az eszköz a vezeték nélküli hozzáférési
pont/router használatával csatlakozik-e a
hálózathoz.

Dokumentum nyomtatása
(Windows®)

1 Kattintson a Nyomtatás parancsra az
alkalmazásban.

2 Válassza ki a Brother DCP-XXXX
Printer (ahol az XXXX a modell nevét
jelöli) lehetőséget.

3 Kattintson a Nyomtatás gombra.

4 Fejezze be a nyomtatást.

Dokumentum nyomtatása
(Mac)

1 Egy alkalmazásban, például az Apple
szövegszerkesztőben kattintson a File
(Fájl) menüre, majd válassza a Print
(Nyomtasd) elemet.

2 Válassza ki a Brother DCP-XXXX (ahol
az XXXX a modell nevét jelöli)
lehetőséget.

3 Kattintson a Print (Nyomtasd) gombra.

4 Fejezze be a nyomtatást.

Különböző nyomtatási
funkciók

A különböző nyomtatási funkciók
használatához kattintson a nyomtatási
beállítások vagy tulajdonságok gombra, és
módosítsa a beállításokat.

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra
(N-az-1-ben)

Windows® esetén:

További részletes információ a uu Online
Használati Útmutató: Nyomtatás a
számítógépről (Windows®)

Mac esetén:

További részletes információ a uu Online
Használati Útmutató: Nyomtatás a
számítógépről (Mac)

3 Nyomtatás
3

N
yom

tatás
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Dokumentum másolása

1 Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű
papírt helyezte-e a papírtálcába.

2 Töltse be a dokumentumot.

3 Adja meg a másolatok számát a lenti
módszerek egyikével:
• (DCP-T310) Nyomja meg a Number

of Copies (Másolatok száma)
gombot többször egymás után.

• (DCP-T510W/DCP-T710W) Nyomja
meg a a vagy b gombot a
kezelőpanelen.

4 Szükség esetén módosítsa a másolási
beállításokat.
a. Nyomja meg a Options (Opciók)

vagy Copy / Scan Options
(Másolás / Szkennelés opciók)
gombot a kezelőpanelen.

b. A másolási beállítások
megadásához használja a a vagy b
gombot. Ha a kívánt beállítás
megjelenik, nyomja meg a OK
gombot.

5 Ha befejezte, nyomja meg a Mono Start
vagy Colour Start (Színes Start)
gombot.

A másolás leállításához nyomja meg a
Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Egyéb másolási
beállítások
A másolási beállítások módosításával
különböző másolási funkciókat használhat.
Nyomja meg a(z) Options (Opciók) vagy a
Másolás gombokat .

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

Másolás oldalelrendezéssel (N-az-1-ben
vagy Poszter)

További részletes információ a uu Online
Használati Útmutató: Másolás

4 Másolás
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Szkennelés előtt
Mielőtt szkennelni próbálna, ellenőrizze a
következőket:
• Győződjön meg róla, hogy telepítette a

Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
• Ellenőrizze, hogy az USB kábel

megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy az
eszköz a vezeték nélküli hozzáférési pont/
router használatával csatlakozik-e a
hálózathoz.

Szkennelés a
számítógépről
A számítógéppel több módon szkennelhet
fényképeket és dokumentumokat a Brother
készüléken. A Brother által biztosított
alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc
szkennelési alkalmazását is használhatja.

További részletes információ a uu Online
Használati Útmutató: Szkennelés a
számítógépről (Windows®) vagy Szkennelés a
számítógépről (Mac)

Szkennelés a készülék
Scan (Szkennelés)
gombjának
használatával

1 Töltse be a dokumentumot.

2 Nyomja meg a  (SCAN
(SZKENNEL)) gombot.

3 A a vagy b gombbal válassza ki a
[Szkennelés: PC] opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.

4 A a vagy b gombbal válassza ki a
[Fájl] opciót, majd nyomja meg az
OK gombot.

5 Ha a készülék hálózaton keresztül
csatlakozik, a a vagy b gombbal
válassza ki a célszámítógépet, majd
nyomja meg az OK gombot.

Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának
megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-
kódot a kezelőpanelen, majd nyomja meg
az OK gombot.

6 Tegye az alábbiak valamelyikét:
• A beállítások módosításához nyomja

meg a(z) Options (Opciók) vagy
Copy / Scan Options (Másolás /
Szkennelés opciók) gombot, és
ugorjon a következő lépésre.

• Az alapbeállítások használatához
nyomja meg a Mono Start vagy a
Colour Start (Színes Start) gombot.

- A [Szkenn. típusa] az
alapbeállításoktól függ. A Mono Start
vagy a Colour Start (Színes Start)
gombok megnyomásával nem tudja
módosítani a beállításokat.

- A szkennelési opciók használatához
ControlCenter4 (Windows®) vagy
Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert
kell telepítenie a készülékhez
csatlakoztatott számítógépre.

7 A készülék majd arra kéri, hogy állítsa
be a következő szkennelési beállítások
mindegyikét. A a vagy b gombbal
válassza ki a kívánt opciót, majd ha
tovább kíván lépni a következő
szkennelési beállításra, nyomja meg az
OK gombot.
• [Szkenn. típusa]
• [Felbontás]

5 Szkennelés
5

Szkennelés
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• [Fájl Típus]
• [Dokumentumméret]
• [Háttérsz. elt.]

8 Nyomja meg a Mono Start vagy a
Colour Start (Színes Start) gombot.

A [Szkenn. típusa] a kiválasztott
beállításoktól függ. A Mono Start vagy a
Colour Start (Színes Start) gombok
megnyomásával a beállítások nem
módosíthatók.
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A nyomtatási minőség
ellenőrzése
Ha fakó vagy csíkos színek és szöveg jelenik
meg a nyomatokon, vagy ha hiányos a
szöveg, akkor lehet, hogy eltömődtek a
nyomtatófej fúvókái. Nyomtassa ki a
nyomtatási minőség ellenőrzésére szolgáló
lapot, és tekintse meg a fúvóka-ellenőrzési
mintát.

1 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

2 Nyomja meg a a vagy b gombot a
következők kiválasztásához:
a. Válassza ki a [Karbantartás]

lehetőséget. Nyomja meg az OK
gombot.

b. Válassza ki a [MinőségJav.]
lehetőséget.Nyomja meg az OK
gombot.

c. Válassza ki a [Minős. ellenőr.]
lehetőséget.Nyomja meg az OK
gombot.

3 Nyomja meg a Colour Start (Színes
Start) gombot.
A készülék kinyomtatja a nyomtatási
minőséget ellenőrző lapot.

4 Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon
található négy színes négyzet
minőségét.

5 Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet
megkérdezi, hogy milyen a nyomtatási
minőség.Tegye az alábbiak
valamelyikét:
• Ha minden vonal tiszta és látható,

nyomja meg a a gombot az [Igen]
kiválasztásához.

Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/
Kilépés) gombot a nyomtatási
minőség ellenőrzésének
befejezéséhez.

• Ha hiányoznak vonalak (lásd
Gyenge minőség alább), nyomja
meg a b gombot a [Nem]
kiválasztásához.
OK (DCP-T310/DCP-T510W)

Gyenge minőség (DCP-T310/
DCP-T510W)

OK (DCP-T710W)

Gyenge minőség (DCP-T710W)

6 Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet arra
kéri, hogy ellenőrizze a nyomtatási
minőséget minden egyes szín esetében.
A a vagy b gomb megnyomásával
válassza ki annak a mintának a számát,
amelyik a legközelebb áll a nyomtatási
eredményhez, majd nyomja meg az OK
gombot.

A Szokásos karbantartás
A

Szokásos karbantartás
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A nyomtatási minőség ellenőrzéséhez
lásd az alábbi példát.

Nyomtat
ási
minőség

DCP-T310/
DCP-T510W

DCP-T710W

Nincs

Néhány

kb.
félig

Sok

7 Tegye az alábbiak valamelyikét:
• Ha szükségessé válik a nyomtatófej

tisztítása, nyomja meg az Colour
Start (Színes Start) gombot a
tisztítási folyamat elkezdéséhez.

• Ha nincs szükség a nyomtatófej
tisztítására, akkor nyomja meg a
Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot a
nyomtatási minőség ellenőrzésének
befejezéséhez.

8 A tisztítási folyamat befejeződése után
nyomja meg a a gombot. Ezután nyomja
meg a Colour Start (Színes Start)
gombot.
A készülék újra kinyomtatja a
nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.
Ismét ellenőrizze a kinyomtatott oldalon
található négy színes négyzet
minőségét.

Ha legalább öt alkalommal elvégezte a
nyomtatófej tisztítását, és a nyomtatási
minőség nem javult, akkor végezze el még
háromszor a nyomtatófej tisztítási folyamatát.
Ha a nyomtatás minősége nem javul,
értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy
helyi Brother kereskedőt.

FONTOS
NE érintse meg a nyomtatófejet. A
nyomtatófej megérintése maradandó
károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a
nyomtatófej szavatosságát.

Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött,
akkor a kinyomtatott minta az alábbi
képhez hasonlóan néz ki.

A nyomtatófej fúvókáinak megtisztítása
után eltűnnek a vízszintes vonalak.

További részletes információ a uu Online
Használati Útmutató: Ha problémája van
a készülékkel

A Brother készülék
nyomtatási
igazításának
ellenőrzése
Ha a készülék szállítását követően a
kinyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy a
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képek halványak, be kell állítani az igazítási
beállításokat.

1 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

2 Nyomja meg a a vagy b gombot a
következők kiválasztásához:
a. Válassza ki a [Karbantartás]

lehetőséget. Nyomja meg az OK
gombot.

b. Válassza ki a [MinőségJav.]
lehetőséget.Nyomja meg az OK
gombot.

c. Válassza ki a [Oldal igazítás]
lehetőséget.Nyomja meg az OK
gombot.

3 Nyomja meg a Mono Start vagy a
Colour Start (Színes Start) gombot.
A készülék kinyomtatja a nyomtatás
igazítását ellenőrző oldalt.

(A)

4 Adja meg a tesztnyomat számát a lenti
módszerek egyikével:
• DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Az (A) minta esetén nyomja meg a a
vagy b gombot a legkevesebb
függőleges vonalat (1-9) tartalmazó
tesztnyomat számának
kiválasztásához, majd nyomja meg
az OK gombot.

A fenti példában a 6-os sor a legjobb
választás.
Ismételje meg ezt a lépést a többi minta
esetében is.

Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem
megfelelő, a szöveg ilyen elmosódott
vagy görbe.

A nyomtatási igazítás megfelelő
beállítása után a szöveg így néz ki.

5 Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/
Kilépés) gombot.

A
Szokásos karbantartás
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Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák
megoldását.

A probléma azonosítása
Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.
Először ellenőrizze az alábbiakat:
• A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van

kapcsolva.
• A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
• A szkenner fedele és az elakadás-mentesítő fedél teljesen zárva van.
• A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
• Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez,

vagy a vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
• (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli kapcsolathoz), a router vagy

a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatot jelző gomb villog.
A hiba és a megoldás azonosításához ellenőrizze az LCD-t vagy a készülék állapotát a
számítógépen lévő Status Monitor lehetőséget használva.

Az LCD kijelző használata A Status Monitor használata

1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő
üzeneteket.

2. Kövesse a következő Hiba- és karbantartási
üzenetek táblázat utasításait.

3. Ha a hiba megoldása sikertelen, lásd az
Online Használati Útmutatót. Hiba- és
karbantartási üzenetek

• Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.

• Az ikon színei jelölik a készülék állapotát.
• Kattintson a Hibaelhárítás gombra a

hibaelhárítási webhely eléréséhez.

B Hibakeresés
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Hiba- és karbantartási üzenetek
A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza. További
információt az Online Használati Útmutató tartalmaz.
A legtöbb hibát maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti a rendszeres karbantartást.
Ha további ötletekre van szüksége, látogassa meg modellje GYIK és hibaelhárítás oldalát a
Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: support.brother.com.

Hibaüzenet Művelet
Adatmaradék Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot. A készülék

megszakítja a műveletet és törli azt a memóriából. Próbáljon újra
nyomtatni.

Alacsony hőmérs. A helyiség befűtése után várjon, amíg a készülék eléri a
szobahőmérsékletet. Ha a készülék bemelegedett, próbálja újra.

Csak mono nyomt.
Újratölt [X]

A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban
(a feketét kivéve) alacsony.
Töltse újra a festéktartályt.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató: A
festéktartályok újratöltése

A készülék leállíthatja a nyomtatást, és a következő esetekben
előfordulhat, hogy a tintatartály újra feltöltéséig nem tudja használni a
készüléket:
• Ha kihúzza a készüléket.
• Ha a Lassan száradó papír opciót választja a készüléken vagy a

nyomtató-illesztőprogramban.

Ismét nincs
adagolt papír

Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató: A
papírfelszedő görgők tisztítása

Kevés A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban
alacsony.
Az ablakot használva ellenőrizze a tintaszint aktuális mennyiségét.
Ha a tintaszint a minimum jelzésnél vagy alatta áll, akkor töltse újra a
festéktartályt.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató: A
festéktartályok újratöltése

• Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már újra kell
tölteni a festéket.

Magas a hőm. Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, a készüléknek is időre van
szüksége, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Próbálja újra, ha a
készülék lehűlt.

Majdnem tele A tintafelszívó dobozt hamarosan ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a
Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.
• A tintafelszívó doboz a nyomtatófej tisztításakor kibocsátott kevés

tintát szívja fel.

B
H

ibakeresés
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Hibaüzenet Művelet
Memória megtelt Ha másolási művelet van folyamatban:

• Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot, és várja meg,
amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd
próbálkozzon újra.

• Nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start)
gombot az eddig szkennelt oldalak másolásához.

Méret eltérés 1. Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén kiválasztott papírméret
megfelel-e a papírtálcában lévő papír méretének.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató: A
papírméret és papírtípus módosítása

2. Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők papírmérethez
illeszkedő helyzetbe történő állításával álló helyzetben tette be a
papírt.

3. A papír méretének és a papír pozíciójának ellenőrzése után
kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a számítógépéről nyomtat, ügyeljen arra, hogy a nyomtató-
illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába
töltött papír méretével.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató:
Nyomtatási beállítások (Windows®) vagy Nyomtatási opciók (Mac)

Nem lehet
nyomtatni XX

Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.
Nyissa ki a szkenner fedelét és távolítson el minden idegen tárgyat és
papírdarabot a készülék belsejéből.
Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik:
• Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra

csatlakoztatja.

Nem lehet
szkennelni XX

• Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra
csatlakoztatja.

Nincs pap.ad. Tegye az alábbiak valamelyikét:
• Töltsön papírt a papírtálcába, majd nyomja meg a Mono Start vagy

Colour Start (Színes Start) gombot.
• Vegye ki, majd helyezze ismét be a papírt, majd nyomja meg a

Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot.

A papír nem középre volt helyezve a kézi adagolónyílásban.
Vegye ki a papírt és helyezze be újra a kézi adagolónyílás közepére,
majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató: Papír
betöltése a kézi adagoló nyílásába

A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.
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Hibaüzenet Művelet
Nincs tálca Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele

nem megy.

A papírtálca megfelelő behelyezését papír vagy idegen objektum
akadályozza.
Húzza ki a papírtálcát a készülékből, majd távolítsa el az elakadt
papírt vagy idegen tárgyat. Ha nem találja vagy nem tudja eltávolítani
az elakadt papírt uu Online Használati Útmutató: Nyomtatóelakadás
vagy papírelakadás

Nyomtatás hiba
Újratölt [X]

A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban
alacsony. A készülék leállít minden nyomtatási műveletet.
Töltse újra a festéktartályt.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató: A
festéktartályok újratöltése

• Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már újra kell
tölteni a festéket.

Papír cseréje? Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a papírtípus és -méret
megerősítésére szolgáló beállítás engedélyezve van.
Ha nem szeretné, hogy ez a megerősítési üzenet megjelenjen,
módosítsa a beállítást Ki értékre.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató: A
Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása

Papírelakadás A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy
az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató:
Dokumentum-elakadások

Papírelakadás Távolítsa el az elakadt papírt.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató:
Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás

Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez.
NE tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi adagolónyílásba.
Várjon addig, amíg az LCD képernyőn meg nem jelenik az újabb
papírlap betöltésére figyelmeztető üzenet, mielőtt behelyezné a
következő papírlapot a kézi adagolónyílásba.

Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket.

További részletes információ a uu Online Használati Útmutató: A
papírfelszedő görgők tisztítása

Tartály tele A tintafelszívó dobozt ki kell cserélni. A készülék szervizelése
érdekében forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi
hivatalos Brother szervizközponthoz.

Zárja le fedelet A festéktartály fedele nincs rendesen bezárva.
Zárja le úgy a festéktartály fedelét, hogy az megfelelően bezáródjon.

B
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• Kellékanyag műszaki adatok uu részt a(z) 20
Kapcsolódó tájékoztatás
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Szöveg bevitele a Brother készüléken

• Az elérhető karakterek függhetnek az adott országtól.

Lehet, hogy szöveget kell begépelnie a készüléken.

Számok, betűk és szimbólumok bevitele
• Nyomja meg többször a a vagy b gombot a használni kívánt szám, betű vagy szimbólum

kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a karakter beviteléhez. Ismételje meg ezt
minden karakter esetében, amíg a név vagy szám el nem készül, majd nyomja meg az OK
gombot.

Szóköz beszúrása
• Nyomja meg többször a a vagy b gombot a szóköz beviteléhez, majd nyomja meg az OK

gombot.

Javítások végrehajtása
• Ha rossz számot vagy betűt írt be és javítani akarja, nyomja meg többször a Enlarge /

Reduce (Nagyít / Kicsinyít), Number of Copies (Másolatok száma) (DCP-T310) vagy
Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók) gombot, hogy a kurzor a hibás
karakter alá kerüljön. Majd nyomja meg többször a a vagy b gombot a helyes betű újbóli
beírásához.

Információk a 801/2013 tanácsi rendelettel
összhangban

Modellek Energiafelvétel

Hálózati készenlét 1

DCP-T310 Körülbelül 0,7 W

DCP-T510W/DCP-T710W Körülbelül 1,0 W

1 Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

A vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása
• (DCP-T510W/DCP-T710W) A vezeték nélküli hálózat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg

a Menu (Menü), majd nyomja meg a a gombot, vagy b válassza a következőt:
1. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

2. Válassza ki a [WLAN eng.] lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

3. Válassza az [Be] vagy a [Ki] lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

C Függelék
C

Függelék
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Kellékanyag műszaki adatok
Tinta A készülék fekete, sárga, cián és magenta festéktartályokkal működik,

amelyek a nyomtatófejtől elkülönülő elemek.

A festékpatron
élettartama

Amikor az első alkalommal tölti fel a készülék festéktartályát, a készülék
elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére, hogy kiváló
minőségű nyomatok készülhessenek. Erre a folyamatra csak egyszer
kerül sor. A folyamat befejeztével a készülékhez biztosított festékpatronok
a szabványos patronokhoz képest kevesebb tinta kapacitással
rendelkeznek (kb. 95% csökkenés fekete, és 90% csökkenés a többi szín
esetén). Az összes alábbi festékpatronnal ki lehet nyomtatni a megadott
számú oldalt.

Fogyóeszközök
cseréje

<Fekete tintapatron> BTD60BK
<Sárga tintapatron> BT5000Y
<Cián tintapatron> BT5000C
<Magenta tintapatron> BT5000M

Fekete - Körülbelül 6500 oldal 1

Sárga, Cián és Magenta – Körülbelül 5000 oldal 1

1 A meghatározott körülbelüli értékek az ISO/IEC 24712 tesztminták használatán alapuló eredeti Brother módszertani
értékeket tükrözik.
A meghatározott értékek nem az ISO/IEC 24711 eljáráson alapulnak.

Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a Brother Creative Center
ikonra  az asztalán, hogy megnyissa INGYENES weboldalunkat, mely fényképeket,
szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és
kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.
A Mac-felhasználók a következő webcímen érhetik el a Brother CreativeCenter központot:
www.brother.com/creativecenter
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