
Gyors telepítési útmutató

Először olvassa el a Termékbiztonsági útmutatót, majd ezt a Gyors telepítési útmutatót, hogy a megfelelő telepítési 
folyamatot tudja végrehajtani.  
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1 A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése
Távolítsa el a készüléket és a fogyóeszközöket borító védőszalagot vagy fóliát. A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.

MFC-J3540DW / MFC-J3940DW / MFC-J6955DW / MFC-J6957DW

MEGJEGYZÉS
• A csomagolóanyagokat és a dobozt ne dobja ki, mert a készülék esetleges későbbi 

szállításakor jól jöhetnek.
• A használni kívánt interfészhez megfelelő interfészkábelt kell vásárolnia.

USB-kábel
Olyan USB 2.0-s kábelt (A/B típus) használjon, amely 5 méternél nem hosszabb.
Ethernet (hálózati) kábel
A 10BASE-T vagy 100BASE-TX Fast Ethernet hálózathoz 5-ös kategóriájú (vagy 
nagyobb), sodrott huzalpáros kábelt használjon.

• A Brother igyekszik csökkenteni a hulladékot, és takarékoskodik a termeléshez szükséges 
nyersanyagokkal és energiával. A környezetvédelmi munkálatainkkal kapcsolatos további 
információkat a www.brotherearth.com oldalon talál.

MEGJEGYZÉS
A kezelőpanel szögét beállíthatja úgy, 
hogy az LCD képernyőt jobban lássa.

MEGJEGYZÉS
Amikor az első alkalommal 
helyezi be a tintapatronokat, a 
készülék elhasznál valamennyi 
tintát a szállítócsövek feltöltésére, 
hogy kiváló minőségű nyomatok 
készülhessenek. Erre a 
folyamatra csak egyszer kerül sor.

Nyissa ki a festékkazetta fedelét.

MFC-J3540DW / MFC-J3940DW:
Távolítsa el a narancssárga színű, védőelemként funkcionáló 
csomagolót a készülékről. Kövesse az LCD-n megjelenő 
utasításokat a készülék belsejében lévő narancssárga színű 
csomagoló tárolásához. Ha szállítja a készüléket, távolítsa el a 
festékkazettákat, és cserélje ki ezt az alkatrészt.

A kézikönyvek legújabb verziói a Brother support weboldalról 
érhetőek el:  support.brother.com/manuals

Videó beállítási utasítások:  
support.brother.com/videos

Húzza ki teljesen a papírtálcát 
a készülékből úgy, ahogy a 
nyíl mutatja.

Alaposan pörgesse 
át az oldalakat.

Töltse be a papírt a 
tálcába, és állítsa be a 
papírvezetőket.

Lassan tolja vissza a papírtálcát 
a készülékbe úgy, hogy teljesen 
a helyére kerüljön.

A papírtartót addig húzza ki, 
amíg az a helyére nem kattan.

Mielőtt behelyezné 
a készülékbe, rázza 
meg gyorsan a 
fekete festékkazettát 
vízszintesen 15-ször az 
ábrának megfelelően.

A festékkazetták 
behelyezéséhez kövesse az 
LCD képernyőn megjelenő 
utasításokat. Zárja be 
a festékkazetta fedelét. 
A készülék előkészíti a 
tintarendszert a nyomtatáshoz.

Kövesse az LCD képernyőn 
megjelenő lépéseket a dátum és az 
idő beállításához.

A dátum és idő beállítása után 
beállíthatók a Brother LCD üzenetek 
alapértelmezései.

Kövesse az LCD-n megjelenő 
utasításokat, és nyomja 
meg a [Indítás] gombot. 
A készülék kinyomtatja 
a nyomtatási minőséget 
ellenőrző lapot.

Kövesse az LCD-n megjelenő 
utasításokat és ellenőrizze a 
kinyomtatott oldalon található 
négy színnégyzet minőségét, 
majd indítson el egy tisztítási 
folyamatot, ha szükség van rá.

A nyomtatás igazítására 
szolgáló lap nyomtatásához 
kövesse az LCD képernyőn 
megjelenő utasításokat. A 
fekete kör alakú jel a lap jobb 
felső sarkában található.

Helyezze a nyomtatás 
igazítására szolgáló lapot lefelé 
fordítva a szkennerüvegre. 
Ügyeljen arra, hogy a fekete 
kör a szkennerüveg bal felső 
sarkában legyen.

Kövesse az LCD-n 
megjelenő utasításokat, 
és fejezze be a nyomtatás 
igazítási beállításokat.

Ha végzett, távolítsa el 
a nyomtatás igazítására 
szolgáló lapot a 
szkennerüvegről.

A készülék beállításának befejezése után módosíthatja a papír típusát vagy méretét. A papírkezeléssel kapcsolatos további 
információkért tekintse meg az Online Használati Útmutató című kézikönyvet a support.brother.com/manuals weboldalon. 2 A4-es, sima papír betöltése

5 Szerelje be a festékkazettákat

3 Csatlakoztassa a tápkábelt

7 Ellenőrizze a nyomtatás 
minőségét 8 A nyomtatás igazítási beállítások elvégzése (javasolt)

Ha a készülék használata előtt el szeretné végezni a nyomtatás igazítási beállításokat, 
akkor nyomja meg a [Indítás] gombot.

6 Dátum és idő 
beállítása

• A Gyors telepítési útmutatóban szereplő legtöbb, készüléket ábrázoló rajzon az MFC-J6955DW 
modell látható.

• Ennek az útmutatónak a képernyőképei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális modell 
használata során tapasztalható valós képernyőképektől.

Ne lépje túl ezt a 
jelölést (bbb).

4 Válassza ki az országot vagy a nyelvet

A készülék bekapcsolása utána lehetséges, hogy meg kell adnia az országot és a nyelvet (a 
készüléktől függően). Ha szükséges, kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.

OK Gyenge 
minőség

CS HU

https://www.brotherearth.com
https://support.brother.com/manuals
https://support.brother.com/videos
https://support.brother.com/manuals


Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:

Vezeték nélküli hálózat

Vezetékes hálózat 

USB-csatlakozás

Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési 
pontot/routert (ha lehetséges). Ha továbbra is sikertelen, ugorjon a 13 . pontra.

Húzza ki a kábelt.
Ha még mindig sikertelen, akkor látogassa 
meg a support.brother.com weboldalt a GYIK 
és a Hibakeresés információiért.

Indítsa újra a készüléket és a 

számítógépet, majd ugorjon a 

12 . pontra.

Kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításainak 
konfigurálásához.

• Végezze el a tálcabeállítások konfigurálását, és ellenőrizze a papír tájolásával 
kapcsolatos információkat (nem érhető el minden modell esetén).

• Ellenőrizze a szoftver telepítési tájékoztatóját.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Össz. beáll.] > [Alapbeáll.] > 
[Helyi nyelv] gombot.

2. Válassza ki a nyelvet.
3. Nyomja meg az  gombot.

Látogasson el a setup.brother.com weboldalra a 
Brother szoftver letöltéséhez és telepítéséhez.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és 
kijelzéseket.

MEGJEGYZÉS
A vezetékes hálózati csatlakozáshoz és az USB 
csatlakozáshoz keresse meg a készülék belsejében az ábrán 
látható, megfelelő portot (a használni kívánt kábel alapján).

A beállítás sikeresen befejezve
Mostantól nyomtathat és szkennelhet a 
készüléken.
A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg az 
alábbi weboldalt: support.brother.com/up7.

Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/
router SSID (hálózatnév) és Hálózati kulcs (jelszó) 
értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)

Hálózati kulcs (jelszó)

Menjen a készülékhez, 
majd nyomja meg a  > 
[Wi-Fi hálózat keresése] 
> [Igen] gombot.

Ugorjon a 12 . pontra a 
szoftver telepítéséhez.

SSID: XXXXXXX
Hálózati kulcs: XXXX

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg 
a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli 
hozzáférési pont/router gyártóját.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa 
újra a Brother készüléket és a 
vezeték nélküli hozzáférési pontot/
routert, majd ismételje meg a 13 . 
pont lépéseit.

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:
A készülék beállításainak kezeléséhez használható 
jelszó a készülék hátulján található, a „Pwd” kifejezés 
mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az 
alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az 
illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

A készülékkel és a termékspecifikációkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az Online Használati Útmutató 
című kézikönyvet a support.brother.com/manuals weboldalon. © 2021 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

13 Kézi vezeték nélküli beállítás
Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen,próbálkozzon a csatlakozás kézi beállításával.

12 Számítógép vagy mobileszköz csatlakoztatása a készülékhez
Kövesse ezeket a lépéseket, ha a készüléken elérhető csatlakozási típusok egyikének használatával szeretné befejezni a beállításokat.

11 Csatlakoztassa a telefonzsinórt
Ha készülékét nem használja faxként, ugorjon a 12 . ponthoz. A fax funkció használatával kapcsolatos további információkat az Online Használati Útmutató oldalain találja.

10 Válasszon nyelvet (szükség szerint)9 A készülék beállításai

setup.brother.com

Válassza ki az SSID (hálózatnév) 
értéket a vezeték nélküli 
hozzáférési pont/router számára, 
majd adja meg a Hálózati kulcs 
(jelszó) értékét.
Ha a vezeték nélküli hálózat 
beállítása sikeres, akkor az LCD 
képernyőn a [Kapcsolódott] 
üzenet jelenik meg.

Emelje fel a szkenner 
fedelét.

Zárja le a szkenner fedelét.

Csatlakoztassa a telefonzsinórt. A LINE jelzésű 
aljzatot használja, és vezesse ki a zsinórt a készülék 
hátulján.

(Európa esetén) Ha szüksége van rá, akkor térítésmentesen küldünk egy eredeti Brother zsinórt. A kapcsolatfelvételhez látogasson el a 
www.brother.eu weboldalunkra.

https://support.brother.com
https://setup.brother.com/
https://support.brother.com/up7
https://support.brother.com/manuals
https://setup.brother.com/
https://www.brother.eu

