Pikaopas
Lyhyt johdatus laitteen päivittäiseen käyttöön

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

Suosittelemme säilyttämään tämän oppaan Brother-laitteen lähellä pikaisen tarpeen varalta.

Online-käyttöopas

Lisätietoja laitteen toiminnoista, käytöstä ja tekniset tiedot löydät Online-käyttöoppaasta osoitteessa support.brother.com/manuals

Käyttöoppaat ja niiden sijainti
Mikä opas?

Mitä se sisältää?

Missä se on?

Tuotteen turvaohjeet

Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen
laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät
tavaramerkkeihin ja lainmukaisiin rajoitteisiin
liittyvät tiedot.

Painettu / laatikossa

Pika-asennusopas

Noudata laitteen käyttöönottoa sekä Täydelli- Painettu / laatikossa
nen ohjain & ohjelmistopaketti -asennusta
koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämääsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.

Pikaopas

Opettele faksauksen, kopioinnin ja skannauk- Painettu tai Brothesen perustoiminnot ja laitteen peruskunnosrin asennuslevyllä /
sapito. Katso vianetsintävinkkejä.
pakkauksessa

Online-käyttöopas

Tässä oppaassa on lisäsisältöä viiteoppaaseen.

Brother Solutions
Center 1

Siihen sisältyy hyödyllisiä tietoja laitteen käyttämisestä verkossa tulostuksen, skannauksen, kopioinnin, faksauksen, mobiililaitetoimintojen, Brother ControlCenter -toimintojen
ja vianetsinnän tietojen lisäksi.
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Vieraile osoitteessa support.brother.com/manuals.
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Online-käyttöoppaan avulla voit hyödyntää
laitteesi kaikkia ominaisuuksia
Toivomme, että pidät tätä käyttöopasta hyödyllisenä. Jos haluat saada lisätietoja laitteen
toiminnoista, katso Online-käyttöopas. Sen etuja ovat seuraavat:
Nopeampi navigointi!
Hakuruutu
Navigointihakemisto erillisessä palkissa
Kattava muoto!
Kaikki aiheet yhdessä oppaassa
Yksinkertaistettu asettelu!
Vaiheittaiset ohjeet
Ominaisuuden yhteenveto sivun yläosassa
1

2
3

4

1. Hakuruutu
2. Navigointi
3. Yhteenveto
4. Vaiheittaiset ohjeet
Tutustu Online-käyttöoppaisiin
Online-käyttöopas ja muut saatavilla olevat oppaat, käy osoitteessa support.brother.com/
manuals.
(Windows®)
Voit myös lukea laitteesi oppaita Brother Utilities -työkalun avulla. Brother Utilities -työkalu
sisältyy vakioasennukseen ja löytyy asennettuna joko pikakuvakkeena työpöydältä tai Windows®käyttöjärjestelmän Käynnistä-valikosta.
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Kysymyksiä tai ongelmia? Katso lisätietoja usein
kysytyistä kysymyksistä, ratkaisuista ja videoista
verkossa.
Siirry mallisi Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys -sivulle Brother Solutions Centerissä
osoitteessa support.brother.com.
• Tarjoaa useita hakutapoja
• Näyttää aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka tarjoavat lisätietoa
• Säännölliset päivitykset asiakaspalautteen perusteella
©2018 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
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1

Yleistietoa

Ohjauspaneelin yleiskuvaus
Ohjauspaneeli voi vaihdella mallin mukaan.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
1

1.

2

3

4
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Virtapainike
• Kytke laite päälle painamalla
• Sammuta laite pitämällä

.
-painiketta painettuna. LCD-näytölle tulee viesti

[Sammutetaan] muutamaksi sekunniksi, ennen kuin laite sammuu.
2. Toimintopainikkeet
Copy/Scan Options (Kopiointi-/skannausasetukset)
Painamalla tätä voit käyttää väliaikaisia skannaus- tai kopiointiasetuksia.
WiFi (langattomat mallit)
Paina WiFi-painiketta ja käynnistä langattoman verkon määritysohjelma tietokoneellasi.
Määritä langaton verkko laitteesi ja verkkosi välille noudattamalla näytölle ilmestyviä
ohjeita.
Kun WiFi-valo palaa, Brother-laite on yhdistettynä langattomaan tukiasemaan. Kun WiFivalo vilkkuu, langaton verkkoyhteys on katkennut tai laite muodostaa yhteyttä
langattomaan tukiasemaan.
Scan (Skannaus)
Painamalla siirrät laitteen skannaustilaan
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2 in 1 (ID) Copy (2 in 1 (henkilökortti) -kopiointi)
Paina kopioidaksesi henkilökortin molemmat puolet yhdelle sivulle.
3. LCD (nestekidenäyttö)
Näyttää laitteen asetusten määrityksessä ja käytössä opastavia viestejä.
Jos laite on valmiustilassa tai kopiointitilassa, LCD-näytöllä näkyy:

a

b

1

e

d

Yleistietoa

Pinoa Kopiot:01
100% □□■□□ Auto
c

a. Kopiotyyppi
b. Kopiomäärä
c. Laatu
d. Kontrasti
e. Kopiosuhde
4. Valikkopainikkeet
Menu (Valikko)
Paina avataksesi valikon laitteen asetusten määrittämistä varten.
Clear (Tyhjennä)
• Paina poistaaksesi syötetyt tiedot.
• Peruuta nykyinen asetus.
OK
Paina tallentaaksesi laitteesi asetukset.
a tai b
Paina selataksesi valikoita ja valintoja.
5. Stop/Exit (Lopeta/Poistu)
• Paina pysäyttääksesi toiminnon.
• Paina poistuaksesi valikosta.
6. Start (Käynn)-painikkeet
• Mono Start (M/V-käynnistys)
- Tällä painikkeella aloitat kopioinnin mustavalkoisena.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä, harmaana tai mustavalkoisena
skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.
• Colour Start (Värikäynnistys)
- Tällä painikkeella aloitat kopioinnin kokonaan värillisenä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä, harmaana tai mustavalkoisena
skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.
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DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW
1

2

3

4

5

1. LCD-kosketusnäyttö
Voit avata valikoita ja valintoja painamalla niitä kosketusnäytöllä.
2. Valikkopainikkeet
(Takaisin)
Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.
(Alkuun)
Paina palataksesi pääaloitusnäyttöön.
(Peruuta)
Peruuta toiminto painamalla.
3. Numeronäppäimistö
Numeronäppäinten avulla voit valita puhelin- tai faksinumerot sekä syöttää kopioiden määrän.
4. Virran LED-merkkivalo
LED-merkkivalo syttyy laitteen virrankäyttötilan mukaan.
5.

Virtapainike
• Kytke laite päälle painamalla
• Sammuta laite pitämällä

.
-painiketta painettuna. LCD-näytöllä näkyy viesti

[Sammutetaan] muutaman sekunnin ajan ennen laitteen sammumista. Jos olet liittänyt
laitteeseen ulkoisen puhelimen tai puhelinvastaajan, se on aina käytettävissä.
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Near Field Communication (NFC) (MFC-L3770CDW)
Jos Android™-laitteesi tukee NFC-toimintoa, voit tulostaa tietoja laitteesta tai skannata
asiakirjoja koskettamalla sillä NFC-symbolia.

1
Yleistietoa

Nestekidenäytössä siirtyminen
Vastaavat mallit:
DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Voit käyttää LCD-näyttöä painamalla sitä sormella. Voit avata ja käyttää kaikkia vaihtoehtoja
pyyhkäisemällä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas tai selata niitä painamalla LCD-näytöllä d c tai
a b.

TÄRKEÄÄ
ÄLÄ paina LCD-näyttöä terävällä esineellä, kuten kynällä. Laite saattaa vaurioitua.

VINKKI
ÄLÄ koske LCD-näyttöä heti sen jälkeen, kun olet kytkenyt virtajohdon tai käynnistänyt laitteen.
Tämä saattaa aiheuttaa virheen.
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Nestekidenäytön
esittely
Vastaavat mallit:
DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Voit valita pääaloitusnäytöksi kahdentyyppisiä
näyttöjä: aloitusnäyttöjä ja pikavalintanäyttöjä.
Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, voit selata
muita aloitusnäyttöjä pyyhkäisemällä
vasemmalle tai oikealle tai painamalla d tai c.
Pääaloitusnäytöstä näet laitteen tilan laitteen
ollessa valmiustilassa. Kun tämä näyttö on
näkyvissä, laite on valmis seuraavaan
komentoon.
Käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat
mallista riippuen.
Aloitusnäyttö: näyttö 1

Aloitusnäytöt tarjoavat pääsyn toimintoihin,
kuten faksaukseen, kopiointiin ja
skannaukseen.

Pikavalinnat-näyttö

Luo pikakuvakkeita usein käyttämillesi
toiminnoille, kuten faksin lähettämiselle,
kopioimiselle, skannaamiselle ja Web
Connectin käyttämiselle.
Pikavalintavälilehtiä on kolme, ja jokainen
välilehti voi sisältää enintään kuusi
pikavalintaa. Käytettävissä on yhteensä
18 pikakuvaketta.

1. Päivämäärä ja kellonaika
Aloitusnäyttö: näyttö 2

Näyttää laitteeseen asetetun päivämäärän
ja kellonajan.
2. Tilat
•

[Faksi]
Painamalla tätä pääset faksitilaan.

•

[Kopio]
Painamalla tätä pääset kopiointitilaan.

•
Aloitusnäyttö: näyttö 3

[Skannaa]
Painamalla tätä pääset skannaustilaan.
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•

5. Kiinteän lähiverkon tila tai langattoman
lähiverkon tila

[Suoj. tulostus]
Paina käyttääksesi [Suoj.
tulostus] -vaihtoehtoa.

•

• Kiinteää verkkoyhteyttä käyttävät mallit:
(Kiinteän lähiverkon tila)

[WWW]

Määritä kiinteän lähiverkon asetukset
painamalla tätä.

Kytke Brother-laite internet-palveluun
painamalla tätä.

Yhdistä Brother-laite Brotherin
Sovellukset-palveluun painamalla
painiketta.
•

Verkkokaapeli on liitetty
Ei kaapeliliitäntää

[USB]

• Langatonta verkkoyhteyttä käyttävät
mallit:

Paina käyttääksesi USB-valikkoa ja
valitaksesi [Skan. USB:lle]- tai
[Suoratulostus] -asetukset.
3.

tai

(Langattoman

verkon tila)

(Väriaine)

Määritä langattoman verkon asetukset
painamalla painiketta.

Näyttää jäljellä olevan väriaineen
käyttöiän. Painamalla pääset
[Väriaine]-valikkoon.
4.

Yleistietoa

[Sovell.]

1

•

Kuvake näyttää nykyisen kiinteän
verkon tilan.

Jos käytössä on langaton yhteys,
näytön nelivaiheinen ilmaisin näyttää
langattoman signaalin senhetkisen
voimakkuuden.

(Asetukset)
Painamalla pääset [Asetukset]valikkoon.
Jos Setting Lock on käytössä,
nestekidenäytössä näkyy

0

-kuvake.

Laitteen lukitus on poistettava asetusten
muokkaamiseksi.

Max
Langaton lähiverkko poistettu
käytöstä

6.

[Pikakuv.]
Painamalla tätä pääset [Pikakuv.]näyttöön.

7.

(aloitusnäyttö)
Siirry aloitusnäyttöihin painamalla tätä.
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Uusi faksi (MFC-mallit)

Kun [Faks. esikats.] -asetukseksi
määritetään [Kyllä], muistiin
vastaanotettujen uusien faksien määrä
tulee näkyviin näytön yläreunaan.
Varoituskuvake

Varoituskuvake

tulee näkyviin, kun

saadaan virhe- tai kunnossapitosanoma.
Tarkastele sanomaa painamalla sanomaaluetta ja paina sitten

palataksesi

pääaloitusnäyttöön.

VINKKI
Tuote käyttää ARPHIC TECHNOLOGY CO.,
LTD:n fonttia.
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2

Paperin asettaminen

Paperin lisääminen
paperikasettiin
Käytä paperikasettia tulostaessasi seuraaville
materiaaleille:

Paperin asettaminen
monitoimialustalle (MTalusta)
Vastaavat mallit:
MFC-L3770CDW

Tavallinen paperi

2

Ohut paperi
Paksu paperi

Paperin asettaminen

Käytä MT-alustaa tulostaessasi seuraaville
materiaaleille:

Kierrätyspaperi

Tavallinen paperi
Ohut paperi
Kierrätyspaperi
• Säädä paperinohjaimia

Hienopaperi
Paksu paperi

• Leyhyttele paperit

Tarrat 1

• Älä ylitä tätä merkintää

Kirjekuoret 1
Kiiltävä paperi 2

• Säädä paperinohjaimia
• Leyhyttele paperit
• Älä ylitä tätä merkintää

Yksityiskohtaisempia tietoja uu Onlinekäyttöopas: Paperin asettaminen
paperikasettiin

1

Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -paperikasetti)
ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli
ylös -paperikasetille.

2

Kun tulostat kiiltävälle paperille, aseta vain yksittäinen
arkki MT-alustalle.

Yksityiskohtaisempia tietoja uu Onlinekäyttöopas: Paperin lisääminen ja
tulostaminen monitoimialustan (MT-alusta)
avulla
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Paperin asettaminen
käsinsyöttörakoon
Vastaavat mallit:
DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Käytä käsinsyöttörakoa tulostaessasi
seuraaville materiaaleille:
Tavallinen paperi
Ohut paperi
Kierrätyspaperi
Hienopaperi
Paksu paperi
Tarrat 1
Kirjekuoret 1
Kiiltävä paperi

• Säädä paperinohjaimia
• Aseta yksi paperiarkki käyttämällä
molempia käsiä
• Jatka paperin painamista rullia vasten noin kahden
sekunnin ajan,
kunnes laite sieppaa paperin ja vetää sitä eteenpäin

1

Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -paperikasetti)
ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli
ylös -paperikasetille.

Yksityiskohtaisempia tietoja uu Onlinekäyttöopas: Paperin asettaminen
käsinsyöttörakoon ja sille tulostaminen
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A

Vianetsintä

Tämän osion avulla voit ratkaista Brother-laitteen käytössä esiintyviä ongelmia.

Ongelman selvittäminen
Vaikka laitteessasi on mielestäsi vika, voit korjata useimmat viat itse.
Tarkista ensin seuraavat:
• Laitteen virtajohto on kytketty kunnolla ja laite on käynnistetty.
• Kaikki laitteen oranssit kuljetustuet on poistettu.

Vianetsintä

• Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
• Liitäntäkaapelit on liitetty laitteeseen ja tietokoneeseen kunnolla.
• Tarkista laitteen tila laitteestasi tai Brother Status Monitorista tietokoneessasi.
Paikanna virhe

Löydä ratkaisu

Status Monitor -ohjelman avulla
• Kaksoisnapsauta tehtävärivin

-kuvaketta.

A

• (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reitittimeen tai keskittimeen on kytketty
virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu.

• Vihreä kuvake ilmaiseen tavallista valmiustilaa.

• Keltainen kuvake ilmaisee varoitusta.

• Punainen kuvake ilmaisee virhettä.

• Harmaa kuvake ilmaisee laitteen olevan
offline-tilassa.

• Voit siirtyä Brotherin vianetsintäsivustolle
napsauttamalla Vianetsintä-painiketta.

• (Windows®) Jos valitset Lataa Status Monitor käynnistettäessä, Status Monitor käynnistyy joka kerta automaattisesti, kun käynnistät tietokoneen.
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Paikanna virhe

Löydä ratkaisu

LCD-näytön käyttäminen

1. Noudata LCD-näytölle ilmestyviä viestejä.
2. Jos et pysty ratkaisemaan virhettä, tarkastele seuraavia:
Online-käyttöopas: Virhe- ja huoltoviestit
Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys -sivu osoitteessa
support.brother.com

Virhe- ja huoltoviestit
Jos haluat tietoja yleisimmistä virhe- ja kunnossapitoviesteistä, katso Online-käyttöopas.
Voit tutustua Online-käyttöopas ja muihin käytettävissä oleviin oppaisiin osoitteessa
support.brother.com/manuals.
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Asiakirja- ja paperitukokset
Virheviesti ilmaisee tukoksen sijainnin laitteessa.

1
5

2,3

4
3
Virheviestit:
1. Asiakirjatukos

A

2. Tukos takana

Vianetsintä

3. Kaksipuolinen tukos
4. Tukos kasetissa
5. Tukos sisällä
Tarkastele viestejä Brother Status Monitorissa tietokoneellasi.

Ratkaisuja langatonta yhteyttä varten
Jos et pysty yhdistämään Brother-laitettasi langattomaan verkkoon, katso seuraava kohta:
• Online-käyttöopas: WLAN-raportin tulostus
• Pika-asennusopas: Vaihtoehtoinen langaton asetus
Voit tutustua Online-käyttöopas ja muihin käytettävissä oleviin oppaisiin osoitteessa
support.brother.com/manuals.

15

B

Liite

Tarvikkeet
Kun on aika vaihtaa tiettyjä tarvikkeita, kuten värikasetti tai rumpu, laitteen ohjauspaneeliin tai
Status Monitor -ohjelmaan tulee näkyviin virheviesti. Lisätietoja laitteesi tarvikkeista saat
vierailemalla osoitteessa www.brother.com/original/index.html tai ottamalla yhteyttä paikalliseen
Brother-jälleenmyyjään.
Tarvikkeen mallinimi vaihtelee maan ja maanosan mukaan.
Tarvikkeet

Tarvikkeen mallinimi

Arvioitu käyttöikä
(Sivumäärä)

Värikasetti

Vakiovärikasetti:
TN-243

• Musta:
Noin 1 000 sivua 1 2
• Syaani/magenta/keltainen:
Noin 1 000 sivua 1 2

Suurvärikasetti:
TN-247

• Musta:
Noin 3 000 sivua 1 2
• Syaani/magenta/keltainen:
Noin 2 300 sivua 1 2

Aloitusvärikasetti:
(toimitetaan laitteen mukana)

• Musta:
Noin 1 000 sivua 1 2
• Syaani/magenta/keltainen:
Noin 1 000 sivua 1 2

Rumpuyksikkö

DR-243CL 3

Noin 18 000 sivua 6

DR-243CL-BK 4
DR-243CL-CMY 5

Hihnayksikkö

BU-223CL

Noin 50 000 sivua 7
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Tarvikkeet

Tarvikkeen mallinimi

Arvioitu käyttöikä
(Sivumäärä)

Hukkavärisäiliö

1

WT-223CL

Noin 50 000 sivua 2

Värikasettien likimääräinen riittoisuus on ilmoitettu ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

2

A4- tai Letter-kokoista yksipuolista sivua

3

Sisältää neljä rumpuyksikköä; yhden mustan ja kolme värillistä.

4

Sisältää yhden mustan rumpuyksikön.

5

Sisältää yhden värillisen rumpuyksikön.

6

Noin 18 000 sivua, yksi sivu/työ [yksipuoliset A4-/Letter-kokoiset sivut]. Sivumäärään voi vaikuttaa erilaiset tekijät,
mukaan lukien (niihin kuitenkaan rajoittumatta) paperityyppi ja -koko.

7

Noin 50 000 sivua perustuen kahteen sivuun työtä kohden [yksipuoliset A4-/Letter-kokoiset sivut]. Sivumäärään voivat
vaikuttaa erilaiset tekijät, mukaan lukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) paperityyppi ja -koko.

B
Liite

Jos käytössäsi on Windows®, voit kaksoisnapsauttamalla Brother Creative Center kuvaketta
työpöydälläsi tarkastella ILMAISTA sivustoa, joka on suunniteltu resurssiksi, joka auttaa sinua luomaan ja tulostamaan yritys- ja kotikäyttöön mukautettua materiaalia, joka käyttää kuvia,
tekstiä ja luovuutta.
Mac-käyttäjät voivat siirtyä Brother CreativeCenter -keskukseen osoitteessa:
www.brother.com/creativecenter

Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013
noudattamisesta
Mallin nimi

Virrankulutus
Verkossa valmiustilassa 1

DCP-L3510CDW

Noin 1,4 W

DCP-L3517CDW

Noin 1,4 W

DCP-L3550CDW

Noin 8,0 W

MFC-L3710CW

Noin 1,5 W

MFC-L3730CDN

Noin 1,3 W

MFC-L3750CDW

Noin 8,1 W

MFC-L3770CDW

Noin 8,1 W

1

Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyina

Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen
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(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)
Jos haluat ottaa langattoman verkkoyhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina a tai b
valitaksesi [Verkko] > [WLAN] > [WLAN käytössä] > [Kyllä] tai [Ei].
(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
Jos haluat ottaa langattoman verkkoyhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina
[Asetukset] > [Kaikki asetuks.] > [Verkko] > [WLAN] > [WLAN käytössä] >
[Kyllä] tai [Ei].
Jos laitteessasi näkyy [Kaikki asetuks.] -valikko aloitusnäytössä, ohita [Asetukset]valikko.
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Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com
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