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Онлайн Ръководство за потребителя на
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Ръководства за потребителя и къде да ги
намеря

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

Ръководство за
безопасност

Прочетете първо настоящото ръководство.
Моля, прочетете “Инструкции за
безопасност”, преди да монтирате
устройството си. Вижте търговските марки
и законовите ограничения в настоящото
ръководство.

Печатно/в кашона

Ръководство за бързо
инсталиране

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

Печатно/в кашона

Ръководство за
основните функции

Научете основните операции за
отпечатване от компютъра, сканиране,
копиране, работа с факс и PhotoCapture
Center, както и основните операции за
поддръжка на устройството. Вижте
съветите за отстраняване на
неизправности.

Отпечатано или на
диска за
инсталиране на
Brother/в кашона

Онлайн Ръководство за
потребителя

Настоящото ръководство включва
допълнителното съдържание на
Справочното ръководство.
В допълнение към информацията относно
операциите за отпечатване от компютъра,
сканиране, копиране, работа с факс,
интернет услуги, мобилни функции и
работа с PhotoCapture Center и Brother
ControlCenter, е включена полезна
информация за използването на
устройството в мрежа.

Brother Solutions
Center 1

1 Посетете support.brother.com/manuals.

За най-новите актуализации на драйвера
Отидете на страницата Изтегляния за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес
support.brother.com, за да изтеглите драйвери. За да поддържате актуални
характеристиките на своето устройство, проверете тук за най-новите надстройки на
фърмуера.

©2017 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.
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Въпроси или проблеми? Прегледайте нашите
ЧЗВ, решения и видеоклипове, публикувани
онлайн.
Отидете на страницата ЧЗВ и отстраняване на неизправности за вашия модел в Brother
Solutions Center на адрес support.brother.com
• Предлага различни начини за търсене
• Показва свързани въпроси с цел намиране на повече информация
• Получава редовни актуализации на база на отзивите от клиентите
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Преглед на контролния панел
321 54

7

86

1. 1,8"(44,9 mm) Течнокристален
дисплей (LCD дисплей)
Показва съобщения, които да ви
помогнат при настройването и
използването на устройството.

2. Бутони за режим

 FAX (Факс)

Натиснете за превключване на
устройството в режим Факс.

 SCAN (СКАНИРАНЕ)

Натиснете за превключване на
устройството в режим Сканиране.

 COPY (Копиране)

Натиснете за превключване на
устройството в режим Копиране.

 PHOTO/WEB (ФОТО/УЕБ)

Натиснете за превключване на
устройството в режим Фото/Уеб.

3. Бутони за настройките

 Clear/Back (Изчисти/Назад)

Натиснете, за да се върнете към
предишното ниво в менюто.

 Settings (Настройки)

Натиснете за достъп до главното
меню.

OK
Натиснете, за да изберете настройка.

 d или c 

Натиснете, за да регулирате силата
на звъненето, когато устройството не
е активно.

• Натиснете, за да съхраните
номерата за бързо набиране и за
групово набиране в паметта на
устройството.

1 Обща информация
1
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• Натиснете, за да намерите и
наберете номерата, съхранени в
паметта на устройството.

Натиснете, за да конфигурирате
настройките за безжична връзка,
когато устройството не е активно.

a или b
Натиснете за превъртане на
менютата и опциите.

d или c
• Натиснете за преместване на

курсора наляво или надясно на
LCD дисплея.

• Натиснете, за да потвърдите или
отмените процедура, която е в
ход.

4. Телефонни бутони

Тел/П
Ако устройството е в режим Факс/Тел
(Ф/Т) и вдигнете слушалката на
външен телефон по време на
позвъняването за Ф/Т (псевдо/двойно
позвъняване), натиснете Тел/П, за да
говорите.
Когато сте свързани с вътрешна
телефонна централа, натиснете, за
да получите достъп до външна линия
или да прехвърлите повикване към
друг вътрешен номер.

Redial/Pause (Повторно набиране/
пауза)

• Натиснете, за да наберете
повторно последния номер, на
който сте се обаждали.

• Натиснете, за да изберете и
наберете повторно номерата от
хронологията на изходящите
повиквания или от хронологията
на идентификаторите на
повикващите.

• Натиснете, за да въведете пауза,
когато набирате номера.

5. Цифрова клавиатура
• Използвайте за набиране на

телефонни и факс номера.
• Използвайте като клавиатура, за да

въведете текст или знаци.

6.  Stop/Exit (Стоп/Излез)

• Натиснете, за да спрете операция.
• Натиснете, за да излезете от меню.

7. Бутони за стартиране

 Mono Start (Старт Черно-бяло)

• Натиснете, за да започнете да
изпращате факсове в черно-бяло.

• Натиснете, за да започнете да
правите копия в черно-бяло.

• Натиснете, за да започнете да
сканирате документи (в цвят или
черно-бяло в зависимост от
настройката за сканиране).

 Colour Start (Старт Цветно)

• Натиснете, за да започнете да
правите копия в пълен цвят.

• Натиснете, за да започнете да
сканирате документи (в цвят или
черно-бяло в зависимост от
настройката за сканиране).

4



8.  Вкл./Изкл. захранване

Натиснете , за да включите
устройството.

Натиснете и задръжте , за да
изключите устройството. LCD дисплеят
показва [Изключване] и остава да
свети няколко секунди, преди да
изгасне. Ако сте свързали външен
телефон или телефонен секретар, те
ще останат винаги достъпни.

Ако изключите устройството чрез ,
то ще продължи да почиства
печатащата глава периодично, за да
поддържа качеството на печат. За да
удължите живота на печатащата глава,
да осигурите по-добра ефективност на
мастилото и да поддържате качеството
на печат, дръжте устройството
включено към източник на захранване
непрекъснато.

1
О

бщ
а инф
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ация
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Общ преглед на LCD
дисплея
На този екран е показано състоянието на
устройството, когато то не е активно.
Когато се показва, това означава, че
устройството е готово за следващата
команда.
Начален екран

0101

01. 01. 2018

1

35

2

4

1.  Тих режим

Тази икона се показва, когато
настройката [Тих режим] е зададена
на [Вкл.]. За по-подробна
информация uu Онлайн Ръководство
за потребителя

Настройката Тих режим може да
намали шума при печат. Когато тихият
режим е включен, скоростта на печат
става по-бавна.

2.  Състояние на безжичната мрежа

Всяка икона в следващата таблица
показва състоянието на безжичната
мрежа:

Безжичната мрежа е свързана.
Индикатор с три нива на
началния екран показва
текущата сила на безжичния
сигнал.

Безжичната точка за достъп не
може да бъде открита.

Настройката за безжичната
връзка е деактивирана.

3. Дата и час
Показва датата и часа, зададени на
устройството.

4. Факсове в паметта
Показва колко са получените факсове в
паметта на устройството.

5. Режим на получаване
Показва текущия режим на получаване.
• [Факс] (Само Факс)

• [F/T] (Факс/Тел)

• [TAD] (Външен телефонен секретар)

• [Mnl] (Ръчно)
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Зареждане на хартия

1 Поставете хартията в тавата за хартия, както следва.

Разлистете добре тестето хартия.

Размерът на хартията определя ориентацията й при поставяне.

Тава №1 Как се зарежда хартия

A4/Letter
Executive
A5/A6
Фотохартия 2L
Картотечна
хартия
Пликове

Регулирайте
водачите за
хартията.

Печатна повърхност: с
лицето надолу

Фотохартия

Регулирайте
водачите за
хартията.

Печатна повърхност: с
лицето надолу

Многофункци
онална тава

Как се зарежда хартия

A4/Letter
Executive
A5/A6
Фотохартия
Фотохартия
L/2L
Картотечна
хартия
Пликове

Регулирайте
водачите за
хартията.

Печатна повърхност: с
лицето нагоре

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане
на хартия

2 Боравене с хартията
2

Б
оравене с хартията
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2 Разгънете капака на опората за хартия. Променете настройката за размера на
хартията в менюто на устройството, ако е необходимо.

2

1

Зареждане на документи
Поставете документа в ADF или върху стъклото на скенера, както е показано на
илюстрацията.

Автоматично листоподаващо устройство
(ADF) Стъкло на скенера

Поставете документа с лицето надолу в ADF.

Поставете документа с лицето надолу в горния
ляв ъгъл на стъклото на скенера.
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Печат от вашия
компютър
Преди да предприемете отпечатване,
проверете следното:
• Уверете се, че сте инсталирали

софтуера и драйверите на Brother.
• Уверете се, че USB или мрежовият

кабел е свързан правилно или че сте
свързани към мрежата чрез
безжичната точка за достъп/
маршрутизатора.

Печат на документ
(Windows®)

1 Изберете командата за печат във
вашето приложение.

2 Изберете Brother MFC-XXXX Printer
(където XXXX е името на вашия
модел).

3 Щракнете върху Печат.

4 Изпълнете отпечатването.

Отпечатване на документ
(Mac)

1 От приложение като Apple TextEdit,
щракнете върху менюто File (Файл), а
след това изберете Print (Печат).

2 Изберете Brother MFC-XXXX (където
XXXX е името на вашия модел).

3 Щракнете върху Print (Печат).

4 Изпълнете отпечатването.

Разнообразно отпечатване
За да използвате различните функции за
печат, щракнете върху бутона за
свойствата или предпочитанията за печат,
за да промените настройката на принтера.

Автоматично отпечатване върху двете
страни на листа

Отпечатване на повече от една страница
на един лист хартия (N в 1)

За Windows®:

За по-подробна информация uu Онлайн
Ръководство за потребителя: Печат от
вашия компютър (Windows®)

За Mac:

За по-подробна информация uu Онлайн
Ръководство за потребителя: Печат от
вашия компютър (Mac)

3 Печат
3

П
ечат
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Копиране на документ

1 Уверете се, че сте заредили
съответния размер хартия в тавата за
хартия.

2 Заредете документа.

3 Натиснете  (COPY
(Копиране)).
На LCD дисплея се показва:

01

4 Въведете броя на копията с помощта
на цифровата клавиатура.

5 Ако е необходимо, променете
настройките за копиране.

Натиснете a или b, за да превъртите
настройките за копиране. Когато
желаната настройка се освети,
натиснете OK.

• Когато зареждате хартия, различна
от обикновена хартия с размер A4,
трябва да промените настройките на
[Разм.хартия] и [Вид хартия].

6 Когато завършите, натиснете Mono
Start (Старт Черно-бяло) или Colour
Start (Старт Цветно).

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

Други опции за
копиране
Можете да използвате различни функции
за копиране, като променяте настройките
за копиране. Натиснете бутоните Options
(Опции) или Копиране.

Увеличаване или намаляване на
копираните изображения

2-странно копиране

За по-подробна информация uu Онлайн
Ръководство за потребителя: Копие

4 Копие
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Преди сканиране
Преди да предприемете сканиране,
проверете следното:
• Уверете се, че сте инсталирали

софтуера и драйверите на Brother.
• Уверете се, че USB или мрежовият

кабел е свързан правилно или че сте
свързани към мрежата чрез безжичната
точка за достъп/маршрутизатора.

Сканиране от
компютъра ви
Има няколко начина, по които можете да
използвате компютъра си за сканиране на
снимки и документи с устройството на
Brother. Използвайте предоставените от
Brother софтуерни приложения или
любимото си приложение за сканиране.

За по-подробна информация uu Онлайн
Ръководство за потребителя: Сканиране
от вашия компютър (Windows®) или
Сканиране от вашия компютър (Mac)

Сканиране
посредством бутона
Сканиране на
устройството

1 Заредете документа.

2 Натиснете  (SCAN
(СКАНИРАНЕ)).

3 Натиснете a или b, за да изберете
опцията [към компютър], а след
това натиснете OK.

4 Натиснете a или b, за да изберете
опцията [към файл], а след това
натиснете OK.

5 Ако устройството е свързано в мрежа,
натиснете a или b, за да изберете
компютъра, към който искате да
изпращате данни, а след това
натиснете OK.

Ако LCD дисплеят ви подкани да
въведете ПИН код, използвайте
контролния панел, за да въведете
четирицифрения ПИН код за
компютъра, а след това натиснете OK.

6 Извършете едно от следните
действия:
• За да промените настройките,

преминете на следващата стъпка.
• За да използвате настройките по

подразбиране, натиснете Mono
Start (Старт Черно-бяло) или
Colour Start (Старт Цветно).

[Тип сканиране] зависи от
настройките по подразбиране.
Натискането на Mono Start (Старт
Черно-бяло) или Colour Start (Старт
Цветно) не ви позволява да променяте
настройките.

7 Натиснете a или b, за да изберете
настройката [Настройки скан.], и
след това натиснете OK.

За да използвате опцията [Настройки
скан.], към устройството трябва да е
свързан компютър с инсталиран
софтуер ControlCenter4 (Windows®) или
Brother iPrint&Scan (Mac).

5 Сканиране
5

С
каниране

11



8 Натиснете a или b, за да изберете
настройката [Задаване на устр], и
след това натиснете OK.

9 Изберете настройките за сканиране,
които искате да промените, след
което натиснете OK.
• [Тип сканиране]

Изберете типа сканиране за
документа.

• [Резолюция]
Изберете разделителната
способност на сканиране на
документа.

• [Вид на файл]
Изберете файловия формат на
документа.

• [Размер докум.]
Изберете размера на документа.

• [Яркост]
Изберете нивото на яркост.

• [Контраст]
Изберете нивото на контраст.

• [Премахни Фон]
Променете количеството фонов
цвят, който се отстранява.

10 Натиснете Mono Start (Старт Черно-
бяло) или Colour Start (Старт
Цветно).

[Тип сканиране] зависи от
избраните от вас настройки.
Натискането на Mono Start (Старт
Черно-бяло) или Colour Start (Старт
Цветно) не ви позволява да променяте
настройките.
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Директен печат на
снимки от USB флаш
памет

Преглед и печат на снимки
от USB флаш памет

Преглеждайте снимките си на LCD
дисплея, преди да ги отпечатате.

1 Поставете USB флаш паметта в USB
слота.

2 Натиснете  (PHOTO/WEB
(ФОТО/УЕБ)).

3 Натиснете a или b, за да изберете
[JPEG печат]. Натиснете OK.

4 Натиснете a или b, за да изберете
[Избер. файлове]. Натиснете OK.

За да отпечатате всички снимки,
натиснете a или b, за да изберете
[Печат вс.], а след това натиснете
OK.

5 Натиснете d или c, за да се покаже
снимката, която желаете да
отпечатате.

6 Въведете броя на копията с помощта
на цифровата клавиатура.

7 Повтаряйте последните три стъпки,
докато изберете всички снимки, които
желаете да отпечатате.

Натиснете Clear/Back (Изчисти/
Назад), за да се върнете към
предишното ниво.

8 Натиснете OK.

9 За промяна на настройките за печат
натиснете a или b, за да изберете
настройката, която желаете да
промените, след което натиснете OK.
Когато приключите, натиснете OK.

10 Натиснете Colour Start (Старт
Цветно).

Преглед на настройките за
печат

Промяната на настройките за печат, която
правите, е временна и е валидна само за
текущата разпечатка. След отпечатването
устройството се връща към своите
настройки по подразбиране.

Можете да запазите настройките за
печат, които използвате най-често, като
ги зададете като подразбиращи се.

За по-подробна информация uu
Онлайн Ръководство за потребителя

6 PhotoCapture Center
6

PhotoC
apture C

enter
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Преди работа с факса
Смущения по телефонната
линия/VoIP

Ако имате проблеми при изпращане или
получаване на факс поради евентуални
смущения по телефонната линия или ако
използвате VoIP система, препоръчваме да
промените скоростта на модема, за да се
сведат до минимум грешките при факс
операциите.

1 Натиснете Settings (Настройки).

2 Натиснете a или b, за да изберете
следното:
a. Изберете [Инициал. настр].

Натиснете OK.
b. Изберете [Съвместимост].

Натиснете OK.
c. Изберете [Нормално] или

[Основен(заVoIP)].
Натиснете OK.
• [Основен(заVoIP)] намалява

скоростта на модема до
9 600 bps и изключва режима
на корекция на грешките (ECM).
Освен ако смущенията не са
редовен проблем за вашата
телефонна линия, можете да
използвате настройката само
когато е необходимо.
За да подобрите
съвместимостта с повечето
VoIP услуги, Brother ви
препоръчва да промените
настройката за съвместимост
към [Основен(заVoIP)].

• [Нормално] задава скорост на
модема 14 400 bps.

3 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

• VoIP (Гласови услуги през интернет
протокол) е тип телефонна система,
която използва интернет връзка
вместо традиционна телефонна
линия.

Изпращане на факс

Тази функция е налична само за черно-
бели факсове.

ЗАБЕЛЕЖКА

1 Поставете документа в ADF или върху
стъклото на скенера.

2 Натиснете  (FAX (Факс)).

На LCD дисплея се показва:

3 Въведете номера на факса по един от
следните начини:
• Цифрова клавиатура (Въведете

ръчно номера на факса.)
Натиснете всички цифри от номера
посредством цифровата
клавиатура.

• Повторно набиране (Наберете
отново последния набран номер.)
Натиснете Redial/Pause
(Повторно набиране/пауза).

• Изходящо повикване (Изберете
номер от хронологията на
изходящите повиквания.)

7 Факс
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Натиснете a или b, за да изберете
следното:
a. Изберете [Хрон. разг.].

Натиснете OK.
b. Изберете [Изходящо обаж.].

Натиснете OK.
c. Изберете желания номер, след

което натиснете OK.

d. Натиснете c, за да изберете
[Прилож.].

• [Адрес.книга] (Изберете номер
от адресния указател.)

Натиснете a или b, за да изберете
следното:
a. Изберете [Адрес.книга].

Натиснете OK.
b. Изберете [Търсене].

Натиснете OK.
c. Направете едно от следните

неща:
- Въведете двуцифрения

номер за бързо набиране
посредством цифровата
клавиатура.

- Изберете номер от списъка
по следните начини:
i. Изберете [Азбучен

ред] или [Ред по
номера]. Натиснете OK.

ii. Изберете желания номер.
Натиснете OK.

iii. Натиснете c, за да
изберете [Прилож.].

4 За промяна на настройките на факса
натиснете a или b, за да изберете
настройката, която желаете да
промените, и след това натиснете OK.

5 Когато приключите, натиснете Mono
Start (Старт Черно-бяло).

6 Направете едно от следните неща:

• Ако използвате ADF, устройството
ще започне сканиране и
изпращане на документа.

• Ако използвате стъклото на
скенера и сте натиснали Mono
Start (Старт Черно-бяло),
устройството започва да сканира
първата страница.
Отидете на следващата стъпка.

7 Когато на LCD дисплея се покаже
[Следваща стр.?], направете едно
от следните неща:

• Натиснете c, за да сканирате друга
страница. Поставете следващата
страница върху стъклото на
скенера и натиснете c.
Устройството започва сканирането
на страницата.
Повтаряйте тази стъпка за всяка
допълнителна страница.

• Натиснете d, за да изпратите
факса, когато приключите със
сканирането на страници.
Устройството започва да изпраща
документа.

7
Ф

акс
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Избор на правилния режим на получаване
Трябва да изберете режим на получаване в зависимост от външните устройства и от
телефонните услуги, които използвате по линията.

По подразбиране устройството получава автоматично всички факсове, които се изпращат
до него. Фигурата по-долу ще ви помогне да изберете правилния режим.

Желаете ли да използвате телефонните функции на устройството 

(при наличие) или предпочитате външен телефон или външен телефонен 

секретар, свързан на същата линия, както и устройството?

Да

Не

Не

Не

Да

Използвате ли функцията Гласово съобщение 
на външен телефонен секретар?

Искате ли устройството да отговаря автоматично 
на факсове и телефонни обаждания?

Да

Ръчно

Само Fax

Външен TAD

Fax/тел

1 Натиснете Settings (Настройки).

2 Натиснете a или b, за да изберете следното:
a. Изберете [Факс]. Натиснете OK.

b. Изберете [Настр. получ.]. Натиснете OK.

c. Изберете [Режим получ.]. Натиснете OK.

3 Натиснете a или b, за да изберете опцията [Само Fax], [Факс/Тел.], [Външен
TAD] или [Ръчно], а след това натиснете OK.

4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).
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Проверка на
качеството на печат
Ако се появят цветове и текст, които са
избелели или на черти, или ако в
разпечатките липсва текст, възможно е
дюзите на печатащата глава да са
запушени. Отпечатайте листа за проверка
на качеството на печат и погледнете
схемата за проверка на дюзите.

1 Натиснете Settings (Настройки).

2 Натиснете a или b, за да изберете
следното:
a. Изберете [Общи настройки].

Натиснете OK.
b. Изберете [Поддръжка].

Натиснете OK.
c. Изберете [Подобри КачПечат].

Натиснете OK.
d. Изберете [Подобри КачПечат]

отново. Натиснете OK.

3 Натиснете c.
Устройството разпечатва Страницата
за проверка на качеството на печат.

4 Проверете качеството на четирите
цветни квадратчета на страницата.

5 На LCD дисплея се показва въпрос за
качеството на печат. Извършете едно
от следните действия:
• Ако всички редове са ясни и

видими, натиснете d, за да
изберете [Не].

Проверката на качеството на печат
завършва.

• Ако има липсващи редове (вижте
Лошо по-долу), натиснете c, за да
изберете [Да].

ОК

Лошо

6 На LCD дисплея се показва
съобщение, с което се иска да
проверите качеството на печат на
всеки цвят. Натиснете d или c, за да
изберете образеца (1-4), който
отговаря най-добре на резултата от
отпечатването, след което натиснете
OK.

7 Извършете едно от следните
действия:
• Ако е необходимо почистване на

печатащата глава, натиснете c, за
да започнете процедурата по
почистване.

• Ако не е необходимо почистване
на печатащата глава, екранът за
мастило или поддръжка ще се
покаже отново на LCD дисплея.

8 След като процедурата за почистване
завърши, на LCD дисплея ще се
появи въпрос дали искате да
проверите отново качеството на
печат.

Натиснете c [Да], за да започнете
проверката на качеството на печат.

A Рутинно техническо
обслужване

A
Рутинно техническо обслужване
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9 Натиснете отново c.
Устройството разпечатва отново
Страницата за проверка на
качеството на печат. Проверете
качеството на четирите цветни
квадратчета на страницата отново.

Ако почистите печатащата глава поне пет
пъти, но качеството на печат не се
подобри, опитайте да почистите
печатащата глава отново още максимум
три пъти. Ако качеството на печат не се
подобри, свържете се с отдела за
обслужване на клиенти на Brother или с
местния дилър на Brother.

ВАЖНО
НЕ докосвайте печатащата глава.
Докосването на печатащата глава може да
я повреди трайно и да анулира нейната
гаранция.

Когато е запушена дюза на печатащата
глава, отпечатаният образец изглежда
така.

След почистването на дюзите на
печатащата глава хоризонталните
линии изчезват.

За по-подробна информация uu
Онлайн Ръководство за потребителя:
Ако срещате затруднения с вашето
устройство

Проверка на
подравняването на
печата от
устройството на
Brother
Ако отпечатаният текст е размазан или
изображенията станат бледи след
транспортиране на устройството,
регулирайте подравняването на печата.

1 Натиснете Settings (Настройки).

2 Натиснете a или b, за да изберете
следното:
a. Изберете [Общи настройки].

Натиснете OK.
b. Изберете [Поддръжка].

Натиснете OK.
c. Изберете [Подобри КачПечат].

Натиснете OK.
d. Изберете [Подредба].

Натиснете OK.

3 Натиснете c.

4 Натиснете отново c.
Устройството разпечатва Страницата
за проверка на подравняването.

(A)

5 За образец (A) натиснете d или c, за
да изберете номера на тестовата
разпечатка, която има най-малко
видими вертикални ивици (1 – 9) и
след това натиснете OK.
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В горния пример най-добрият избор е
редът с номер 6.
Повторете тази стъпка за останалите
образци.

Когато подравняването на
отпечатването не е регулирано
правилно, текстът изглежда размазан
или изкривен като този.

След правилно регулиране на
подравняването на отпечатването,
текстът изглежда като този.

6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

A
Рутинно техническо обслужване
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Използвайте този раздел за разрешаване на проблеми, с които може да се сблъскате при
използване на устройството на Brother.

Определяне на проблема
Дори ако изглежда, че има проблем с устройството ви, можете да отстраните повечето
проблеми сами.
Първо, проверете следното:
• Захранващият кабел на устройството е свързан правилно и захранването на

устройството е включено.
• Всички оранжеви предпазни части на устройството са махнати.
• Капакът на скенера и преградата за отстраняване на заседнала хартия са напълно

затворени.
• Хартията е поставена правилно в тавата за хартия.
• Интерфейсните кабели са свързани добре с устройството и компютъра или безжичната

връзка е настроена както на устройството, така и на вашия компютър.
• (За мрежови модели) Точката на достъп (за безжична мрежа), маршрутизаторът или

концентраторът са включени и техните бутони за свързване мигат.
За да намерите грешката и решението, проверете LCD дисплея или състоянието на
устройството в Status Monitor на компютъра си.

Използване на LCD дисплея Използване на Status Monitor

1. Следвайте указанията на LCD дисплея.
2. Вижте инструкциите в следващата

таблица „Съобщения за грешки и
техническо обслужване“.

3. Ако не можете да отстраните грешката,
вижте Онлайн Ръководство за
потребителя: Съобщения за грешки и
техническо обслужване

• Щракнете двукратно върху иконата 
в полето за задачи.

• Всеки цвят на иконата показва
състоянието на устройството.

• Щракнете върху бутона Отстраняване
на неизправности за достъп до уеб
сайта на Brother за отстраняване на
неизправности.

B Отстраняване на
неизправности
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Съобщения за грешки и техническо
обслужване
В таблицата са показани най-често срещаните съобщения за грешки и техническо
обслужване. За по-подробна информация вижте, вижте Онлайн Ръководство за
потребителя.
Вие можете сами да отстраните повечето грешки и да извършвате рутинно техническо
обслужване. Ако имате нужда от повече съвети, отворете страницата ЧЗВ и отстраняване
на неизправности за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

Съобщение за
грешка

Действие

Абсорб. почти
пълен

Камерата на абсорбатора на мастило трябва да бъде сменена
скоро. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на
Brother или към местния дилър на Brother.
• Кутията на абсорбатора на мастило абсорбира малкото

количество мастило, което се отделя по време на почистване
на печатащата глава.

Висока темп. След като охладите помещението, оставете устройството да се
охлади до стайна температура. Опитайте отново, когато
устройството се охлади.

Зас. A в/отпред
Повт. Зас. A

Отстранете заседналата хартия.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Задръстване на принтера или засядане на
хартия

Уверете се, че водачите за хартия са настроени към правилния
размер хартия.

Зас. B отпред
Повт. зад. B
отпред

Отстранете заседналата хартия.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Задръстване на принтера или засядане на
хартия

Уверете се, че водачите за хартия са настроени към правилния
размер хартия.

Зас. C отзад Отстранете заседналата хартия.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Задръстване на принтера или засядане на
хартия

Уверете се, че водачите за хартия са настроени към правилния
размер хартия.

Почистете поемащите ролки за хартия.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Почистване на поемащите ролки за хартия

B
О

тстраняване на неизправности
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Съобщение за
грешка

Действие

Заседнал док. Документът не е поставен или подаден правилно или сканираният
от автоматичното листоподаващо устройство (ADF) документ е
твърде дълъг.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Засядания на документи

Изключен кабел Опитайте се да изпратите или получите отново.
Ако прекратяванията на повикванията се повтарят и вие
използвате система VoIP (глас по IP протокол), опитайте да
промените съвместимостта на “Основна” (за VoIP).

uu Свързана информация: Смущения по телефонната линия/
VoIP в края на този раздел.

Картата е пълна Устройството може да записва на USB флаш памет само ако тя
съдържа по-малко от 999 файла. Изтрийте ненужните файлове и
опитайте отново.

Изтрийте ненужните файлове от USB флаш паметта, за да
освободите място, и опитайте отново.

Маст. абсорб.
пълен

Камерата на абсорбатора на мастило трябва да бъде сменена.
Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Brother или
местния оторизиран сервизен център на Brother за обслужване на
устройството.

Настр. тава #1
Настр. МФ тава

Това съобщение се появява, когато е активирана настройката за
потвърждаване на типа хартия и размера на хартията.
За да не се появява това съобщение за потвърждение, променете
настройката на “Изкл.”.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Промяна на настройката за проверка на размера
на хартията

Не може да изч.
XX
Не може да иниц.
XX
Не може да отпеч
XX

В устройството има външен предмет като кламер или парче
разкъсана хартия.
Отворете капака на скенера и отстранете чуждите предмети и
разкъсаната хартия от вътрешността на устройството.
Ако съобщението за грешка продължи да се показва:
• Прехвърлете факсовете на друго факс устройство или на

компютъра си, преди да прекъснете връзката на устройството,
така че да не загубите важни съобщения. След това изключете
устройството от захранването за няколко минути и го включете
отново.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Прехвърляне на вашите факсове или отчета
за факсовете
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Съобщение за
грешка

Действие

Не може да скан.
XX

• Прехвърлете факсовете на друго факс устройство или на
компютъра си, преди да прекъснете връзката на устройството,
така че да не загубите важни съобщения. След това изключете
устройството от захранването за няколко минути и го включете
отново.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Прехвърляне на вашите факсове или отчета
за факсовете

Неизполз. у-во
Изключете USB
устройството.

Към директния USB интерфейс е свързано USB устройство или
USB флаш памет, които не се поддържат.
Извадете устройството от директния USB интерфейс. Изключете и
след това отново включете устройството.

Неизполз. у-во
Изключете устр.
от предния
куплунг и след
това го изкл. и
вкл. отново.

Към директния USB интерфейс е свързано неизправно
устройство.
Извадете устройството от директния USB интерфейс, след това
натиснете , за да изключите и включите устройството.

Неразпознат хъб Концентратори, включително USB флаш памет с вграден
концентратор, не се поддържат. Извадете устройството от
директния USB интерфейс.

Нерегистрирано Опитали сте се да въведете номер за бързо набиране, който не е
бил запаметен в устройството.
Задайте номера за бързо набиране.

Нес. в разм.
хартия

1. Проверете дали размерът на хартията, която сте избрали на
дисплея на устройството, съответства на размера на хартията
в тавата.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Промяна на размера и типа на хартията

2. Уверете се, че сте поставили хартията във вертикална
ориентация, като подравните водачите с обозначенията за
вашия размер хартия.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Зареждане на хартия

3. След като сте проверили размера и позицията на хартията,
следвайте инструкциите на LCD дисплея.

Ако печатате от компютъра си, се уверете, че размерът на
хартията, който сте избрали в драйвера за принтера, съответства
на размера на хартията в тавата.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Настройки за печат (Windows®) или Опции за
печат (Mac)

B
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Съобщение за
грешка

Действие

Ниска темп. След като затоплите помещението, оставете устройството да се
затопли до температурата в помещението. Опитайте отново,
когато устройството се затопли.

Ниско маст. Количеството останало мастило в един или повече резервоари за
мастило е малко.
Проверете през прозорчето какво е действителното количество
останало мастило.
Ако нивото на останалото мастило е точно на или под долната
линия под обозначението за минимално напълване, презаредете
резервоара за мастило.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Презареждане на резервоарите за мастило

• Можете да продължите да сканирате дори ако мастилото е
малко или трябва да се презареди.

Няма памет Ако се извършва операция за изпращане на факс или за
копиране:
• Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и изчакайте завършването на

другите започнали операции, след това опитайте отново.

• Натиснете c, за да изберете Част.отпеч за копиране на вече
сканираните страници.

• Разпечатване на факсовете, съхранени в паметта.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Отпечатване на факс, съхранен в паметта на
устройството

Няма факс памет Разпечатване на факсовете, съхранени в паметта. За по-подробна
информация uu Онлайн Ръководство за потребителя:
Отпечатване на факс, съхранен в паметта на устройството

Няма хартия Извършете едно от следните действия:

• Допълнете тавата за хартия и след това натиснете c.

• Извадете и поставете отново хартията, след което натиснете c.

Капакът за отстраняване на задръствания не е затворен
правилно.

Оставащи данни Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Устройството ще прекъсне
заявката и ще я изчисти от паметта. Опитайте отново да
отпечатате.

Отворен капак Капакът на резервоара за мастило не се е фиксирал в затворено
положение.
Затворете здраво капака на резервоара за мастило, докато се
фиксира на място.
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Съобщение за
грешка

Действие

Отново няма
хартия

Почистете поемащите ролки за хартия.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Почистване на поемащите ролки за хартия

Печат само Ч&Б Количеството останало мастило в един или повече резервоари за
мастило (с изключение на черното) е малко.
Презаредете резервоара за мастило.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Презареждане на резервоарите за мастило

Устройството може да спре всички операции за печат и няма да
можете да го използвате, докато не презаредите резервоара за
мастило в следните случаи:
• Ако изключите устройството от контакта.
• Ако изберете опцията Бавно съхнеща хартияна устройството

или в драйвера за принтера.

Презар. маст. Количеството останало мастило в един или повече резервоари за
мастило е малко. Устройството ще спре всички операции за печат.
Презаредете резервоара за мастило.

За по-подробна информация uu Онлайн Ръководство за
потребителя: Презареждане на резервоарите за мастило

• Можете да продължите да сканирате дори ако мастилото е
малко или трябва да се презареди.

Тавата не е
засеч.

Бавно бутнете обратно тавата за хартия изцяло в устройството.

Хартия или чуждо тяло не позволяват тавата за хартия да бъде
поставена правилно.
Извадете тавата за хартия от устройството и отстранете
заседналата хартия или външен предмет. Ако не можете да
намерите или да отстраните заседналата хартия uu Онлайн
Ръководство за потребителя: Задръстване на принтера или
засядане на хартия

• Смущения по телефонната линия/VoIP uu стр. 14
Свързана информация
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Въвеждане на текст на устройството на Brother

• Наличните символи могат да се различават в зависимост от страната.

Прие настройването на някои възможности за избор в менютата, например
идентификатора на станция, може да се наложи да въвеждате текст в устройството. Върху
повечето бутони на цифровата клавиатура са отпечатани три или четири букви. Върху
бутоните за 0, # и  няма отпечатани букви, тъй като се използват за специални знаци.

Натиснете съответния бутон от цифровата клавиатура толкова пъти, колкото е показано в
тази справочна таблица, за да можете да стигнете до желания от вас знак.

Натисн
ете
бутон

Един
път

Два
пъти

Три
пъти

Четири
пъти

Пет
пъти

Шест
пъти

Седем
пъти

Осем
пъти

Девет
пъти

2 A B C a b c 2 A B

3 D E F d e f 3 D E

4 G H I g h i 4 G H

5 J K L j k l 5 J K

6 M N O m n o 6 M N

7 P Q R S p q r s 7

8 T U V t u v 8 T U

9 W X Y Z w x y z 9

(За кирилица)

Натисне
те бутон

Един
път

Два
пъти Три пъти Четири

пъти
Пет

пъти Шест пъти Седем
пъти

2 A B C Б Г Д 2

3 D E F Ж 3 И 3

4 G H I Й Л П 4

5 J K L У Ф Ц 5

6 M N O Ч Ш 6 M

7 P Q R S Щ Ъ 7

8 T U V Ы Ь Э 8

9 W X Y Z Ю Я 9

C Приложение
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• За да преместите курсора наляво или надясно, натиснете a, b, d или c, за да изберете
 или , след което натиснете OK.

Вмъкване на интервали

• За въвеждане на интервал натиснете a, b, d или c, за да изберете , и след това
натиснете OK.

Извършване на корекции
• Ако сте въвели неправилна цифра или буква и искате да я промените, натиснете a, b, d

или c, за да изберете  или . Натиснете неколкократно OK, за да преместите

курсора под неправилния знак. Натиснете a, b, d или c, за да изберете , и след това
натиснете OK. Въведете повторно правилната буква.

Специални знаци и символи
Натискайте неколкократно , # или 0, докато видите желания специален знак или символ.

Натиснете 

Натиснете #

Натиснете 0 Ë 0

Информация за съответствие с Регламент
801/2013 на Комисията

Модели Потребление на електроенергия

Режим на готовност при работа в мрежа 1

MFC-T910DW Приблиз. 1,9 W

1 Всички мрежови портове са активирани и свързани

Как да активирате/деактивирате безжичната LAN мрежа
• За да включите или изключите връзката към безжичната мрежа, натиснете Settings

(Настройки), след това натиснете a или b, за да изберете следното:
1. Изберете [Мрежа]. Натиснете OK.

2. Изберете [Мрежа I/F]. Натиснете OK.

3. Изберете [WLAN] или [Свързан LAN]. Натиснете OK.

Спецификации на консумативите
Мастило Устройството използва индивидуални резервоари за черно,

жълто, синьо и червено мастило, които са отделни от модула на
печатащата глава.

C
П
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Експлоатационен
живот на бутилка с
мастило

Когато зареждате резервоара за първи път, устройството ще
използва известно количество мастило за запълване на линиите
за доставяне на мастило с цел висококачествен печат. Този
процес ще се изпълни само веднъж. След завършването му
бутилките с мастило, предоставени с устройството, ще имат по-
нисък капацитет от стандартните бутилки с мастило
(приблизително 95% за черно и 90% за цветно). С всички
следващи бутилки с мастило можете да отпечатате посочения
брой страници.

Резервни
консумативи

<Бутилка с черно мастило> BTD60BK
<Бутилка с жълто мастило> BT5000Y
<Бутилка със синьо мастило> BT5000C
<Бутилка с червено мастило> BT5000M

Черно – приблизително 6 500 страници 1

Жълто, синьо и червено – приблизително 5 000 страници 1

1 Цитираната прибл. производителност е екстраполирана на базата на оригинална методология на Brother с
използване на тестови шаблони ISO/IEC 24712.
Цитираната прибл. производителност не е на базата на ISO/IEC 24711.

Ако използвате Windows®, щракнете двукратно върху иконата на Brother Creative Center
 на работния плот, за да получите достъп до нашия БЕЗПЛАТЕН уеб сайт, замислен

като ресурс, който да ви помогне лесно да създавате и отпечатвате персонализирани
материали за бизнес и домашна употреба със снимки, текст и творческа обработка.
Потребителите на Mac могат да получат достъп до Brother CreativeCenter на следния уеб
адрес: www.brother.com/creativecenter
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Посетете ни в Интернет
www.brother.com

BUL
Вариант A

http://www.brother.com/

	Ръководство за основните функции MFC-T910DW
	Ръководства за потребителя и къде да ги намеря
	За най-новите актуализации на драйвера
	Въпроси или проблеми? Прегледайте нашите ЧЗВ, решения и видеоклипове, публикувани онлайн.
	1 Обща информация
	Преглед на контролния панел
	Общ преглед на LCD дисплея

	2 Боравене с хартията
	Зареждане на хартия
	Зареждане на документи

	3 Печат
	Печат от вашия компютър
	Печат на документ (Windows®)
	Отпечатване на документ (Mac)
	Разнообразно отпечатване


	4 Копие
	Копиране на документ
	Други опции за копиране

	5 Сканиране
	Преди сканиране
	Сканиране от компютъра ви
	Сканиране посредством бутона Сканиране на устройството

	6 PhotoCapture Center
	Директен печат на снимки от USB флаш памет
	Преглед и печат на снимки от USB флаш памет
	Преглед на настройките за печат


	7 Факс
	Преди работа с факса
	Смущения по телефонната линия/VoIP

	Изпращане на факс
	Избор на правилния режим на получаване

	A Рутинно техническо обслужване
	Проверка на качеството на печат
	Проверка на подравняването на печата от устройството на Brother

	B Отстраняване на неизправности
	Определяне на проблема
	Съобщения за грешки и техническо обслужване

	C Приложение
	Въвеждане на текст на устройството на Brother
	Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията
	Спецификации на консумативите




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


