
Voit ladata uusimmat käyttöoppaat Brother Solutions Centeristä osoitteessa 
support.brother.com 

1 Laatikossa oleva painettu käyttöopas.
2 PDF-muotoinen käyttöopas CD-levyllä.
3 PDF-käyttöopas Brother Solutions Center -sivustossa.

1 : virtapainike

2 : syöttöpainike
3 : Bluetooth-painike (vain PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) 

: Wi-Fi-painike (vain PJ-773)
4 POWER (Virta) -merkkivalo
5 DATA-merkkivalo
6 STATUS (Tila) -merkkivalo
7 : Bluetooth-merkkivalo (vain PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) 

: Wi-Fi-merkkivalo (vain PJ-773)
8 Vapautuskansi
9 Paperin ulostulorako
10 Katkaisupalkki
11 Paperin sisääntulorako
12 USB-portti
13 Tasavirtaliitin
14 Paristolokeron salvat
15 Laturin kosketuspinnan suojakotelo (paristosyvennyksen kiinnityslohko)

Merkkivalot

Merkkivalot ilmaisevat tulostimen tilan syttymällä ja vilkkumalla. Jokainen 
merkkivalo voi syttyä tai vilkkua vihreänä, punaisena, oranssina tai sinisenä.

Käytettävissä olevat käyttöoppaat

Tuotteen turvaohjeet 1 Tässä oppaassa on turvallisuustietoja. Lue se 
ennen tulostimen käyttämistä.

Käyttöopas 2 Tässä oppaassa on perustietoja tulostimen 
käyttämisestä sekä yksityiskohtaisia 
vianmääritysvihjeitä.

Online-käyttöopas 3 Tässä oppaassa on Käyttöoppaan sisältö 
ja lisätietoja tulostimen asetuksista ja 
toiminnoista, verkkoyhteydestä ja asetuksista, 
vianmääritysvihjeitä ja ylläpito-ohjeita.

AirPrint-opas 3 Tässä oppaassa on tietoja tulostamisesta 
Macista tai iOS-laitteesta AirPrintin avulla.

Google Cloud Print 
-opas 3

Tässä oppaassa on tietoja siitä, miten 
Google Cloud Print™ -palveluita käytetään 
tulostamiseen Internetin välityksellä.

Mobiilitulostus-/-
skannausopas 
Brother iPrint&Scanille 3

Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja 
tulostamisesta mobiililaitteesta, kun tulostin 
ja laite on yhdistetty Bluetooth- tai 
Wi-Fi®-yhteydellä.

P-touch Template 
Manual (P-touch 
Templaten käyttöopas) 3

Tässä käyttöoppaassa on tietoja P-touch 
Templatesta.

Raster Command 
Reference 
(Rasterikomentojen 
viiteopas) 3

Tässä käyttöoppaassa on tietoja tulostimen 
ohjauskomennoista, joilla ohjataan tulostinta 
suoraan.

PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773

Suomi

Kiitos lämpömobiilitulostimen Brother PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi/
PJ-773 ostamisesta.
Pidä tätä asiakirjaa lähellä laitetta, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. Jos haluat 
ladata uusimmat oppaat, käy Brother Solutions Centerissä (support.brother.com/), 
jossa voit myös ladata tulostimesi uusimmat ohjaimet ja sovellukset, lukea usein 
kysyttyjä kysymyksiä ja vianmääritysvihjeitä sekä saada lisätietoja erityisistä 
tulostusratkaisuista.

Käyttöopas
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Painikkeiden toiminnot

Litiumioniakun asentaminen

1. Siirrä paristolokeron salpa 1 lukituksen poistamisen asentoon. 

2. Pidä paristolokeron salpaa 2 lukituksen poistamisen asennossa 
ja poista laturin kosketuspinnan suojakotelo.

3. Vapauta paristolokeron salpa 2.

Paristolokeron salpa 2 siirtyy takaisin lukitusasentoon.

4. Työnnä litiumioniakkua paristosyvennykseen, kunnes se lukittuu paikalleen.

5. Siirrä paristolokeron salpa 1 lukitusasentoon.

Litiumioniakun poistaminen

1. Siirrä paristolokeron salvat lukituksen poistamisen asentoon ja poista 
akku sitten.

2. Työnnä laturin kosketuspinnan suojakoteloa paristosyvennykseen, 
kunnes se lukittuu paikalleen.

3. Siirrä paristolokeron salpa 1 lukitusasentoon.

Litiumioniakun lataaminen

1. Katkaise tulostimen virta ja asenna ladattava litiumioniakku.

2. Kytke tulostin tasavirtapistorasiaan verkkolaitteen ja virtajohdon avulla 
tai kytke tulostin vaihtovirtapistorasiaan autosovittimen avulla.

3. Kun litiumioniakku on ladattu täyteen, akun STATUS-merkkivalo 
sammuu. Irrota verkkolaite tai autosovitin tasavirtaliittimestä.

Litiumioniakun lataamisen lopettaminen
Jos haluat lopettaa akun lataamisen, irrota verkkolaite tai autosovitin 
tasavirtaliittimestä.

: virtapainikkeen toiminto Käyttö

Kytke virta tulostimeen Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 
noin sekunnin ajan, kunnes POWER-merkkivalo 
syttyy.

Katkaise virta tulostimesta Paina painiketta ja pidä sitä painettuna noin 
sekunnin ajan tai paina sitä nopeasti kaksi 
kertaa tulostinasetuksen mukaan (lisätietoja 
on Online-käyttöoppaassa).

: syöttöpainikkeen 
toiminto

Käyttö

Syötä paperia Lisää paperia ja syötä paperi painamalla 
painiketta.

Tulosta tulostimen 
asetukset

Jos haluat tulostaa tulostinasetukset 
yhdistämättä tulostinta tietokoneeseen 
tai mobiililaitteeseen, toimi seuraavasti:
1 Kytke virta tulostimeen ja varmista, 

ettei paperia ole lisättynä.
2 Paina painiketta ja pidä sitä painettuna, 

kunnes DATA-merkkivalo palaa 
punaisena.

3 Lisää paperia.

: Bluetooth-painikkeen 
toiminto (vain PJ-762/
PJ-763/PJ-763MFi)

Käyttö

Ota Bluetooth-toiminto 
käyttöön tai poista se 
käytöstä

Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 
sekunnin ajan, niin tulostimen Bluetooth-
toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan 
käytöstä.

: Wi-Fi-painikkeen 
toiminto (vain PJ-773) Käyttö

Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön 
tai poista se käytöstä

Paina painiketta ja pidä sitä painettuna yhden 
sekunnin ajan, niin tulostimen Wi-Fi-toiminto 
otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

Määritä Wi-Fi-asetukset 
helposti WPS:n avulla

Paina painiketta ja pidä sitä painettuna noin 
viiden sekunnin ajan, jotta voit määrittää 
Wi-Fi-asetukset WPS:n avulla.

Käytä litiumioniakkua (lisävaruste)

1 Paristolokeron salpa 1
2 Paristolokeron salpa 2
3 Laturin kosketuspinnan suojakotelo

4 Paristosyvennys
5 Litiumioniakku
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1 Paristolokeron salvat

VINKKI
• Lataa litiumioniakku heti oston jälkeen seuraavalla tavalla.
• Litiumioniakun lataaminen täyteen voi kestää jopa kolme tuntia. 

Kun akku on ladattu täyteen, voit tulostaa sen avulla noin 600 sivua.

1 POWER-merkkivalo
2 STATUS-merkkivalo

Huomautuksia litiumioniakun käyttämisestä
 Lataa akku täyteen ennen käyttöä. Älä käytä sitä, ennen kuin se on 

ladattu täyteen.
 Tummat tulosteet kuluttavat akun latauksen nopeammin kuin vaaleat.

Säädä tulostustummuusasetus tulostinohjaimen valintaikkunassa tai 
Tulostinasetustyökalussa (katso Online-käyttöopas).

 Akun lataaminen on tehtävä ympäristön lämpötilassa 0–40 °C tai 
muuten akkua ei ladata ja STATUS-merkkivalo jää palamaan.

 Jos käytät tulostinta, kun akku on asennettuna ja verkkolaite tai 
autosovitin on kytkettynä, STATUS-merkkivalo saattaa sammua 
ja lataaminen voi pysähtyä, vaikka akkua ei ole ladattu täyteen.

Litiumioniakun ominaisuudet
Näin voit varmistaa, että litiumioniakkusi tarjoaa parhaan mahdollisen 
suorituskyvyn niin pitkään kuin mahdollista:
 Älä käytä tai säilytä akkua sijainnissa, jossa se altistuu erittäin matalille 

tai korkeille lämpötiloille, sillä sen lataus voi purkautua nopeammin. 
Tämä voi tapahtua käytettäessä litiumioniakkua, kun sen lataus on suuri 
(vähintään 90 prosenttia), sijainnissa, jossa se altistuu korkeille 
lämpötiloille.

 Poista akku, kun säilytät tulostinta pitkiä aikoja käyttämättömänä.
 Säilytä akkuja niin, että niiden lataus on alle 50 %, viileässä ja kuivassa 

paikassa poissa suorasta auringonvalosta.
 Lataa akku kuuden kuukauden välein, jos sitä säilytetään pitkiä aikoja 

käyttämättömänä.
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Liittäminen vaihtovirtapistorasiaan (lisävaruste)
Kytke tulostin lähellä olevaan vaihtovirtapistorasiaan, jotta tulostin saa virtaa 
tai jotta ladattava akku voidaan ladata vaihtovirralla.

1. Liitä verkkolaite tulostimeen.

2. Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.

3. Kytke virtajohto lähellä olevaan vaihtovirtapistorasiaan (100–240 VAC, 
50–60 Hz).

Liittäminen tasavirtapistorasiaan (lisävaruste)
Kytke tulostin ajoneuvosi 12 V:n tasavirtapistorasiaan (kuten 
tupakansytyttimeen), jotta tulostin saa virtaa tai jotta ladattava litiumioniakku 
voidaan ladata ajoneuvosi tasavirralla.

1. Liitä autosovitin ajoneuvon 12 V:n tasavirtapistorasiaan.

2. Liitä autosovitin tulostimeen.

Käytettävissä on useita tulostustapoja sen mukaan, mikä on tulostinmallisi 
ja mitä tietokonetta tai mobiililaitetta käytät tulostamiseen.
Lue lisätietoja Online-käyttöoppaasta ja asenna tietokoneeseesi tai 
mobiililaitteeseesi muita sovelluksia tarpeen mukaan.

Tulostinohjaimen ja sovellusten asentaminen 
(käytettäessä Windows® tai Mac-tietokonetta)
Jos haluat tulostaa Windows®- tai Mac-tietokoneestasi, asenna 
tulostinohjain, P-touch Editor ja muut sovellukset tietokoneeseesi.

1. Käy sivustossamme (www.brother.com/inst/) ja lataa ohjelmiston 
ja ohjeiden asennusohjelma.

2. Jatka asennusta kaksoisnapsauttamalla ladattua .exe-tiedostoa ja 
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Valitse haluamasi ohjelmisto 
asennusohjelman ohjelmistonvalintaikkunassa.

Tulostinohjaimen ja sovellusten päivittäminen
Voit ladata uusimmat versiot Brother Solutions Center -sivustosta 
(support.brother.com/). Suosittelemme, että käyt sivustossa ja varmistat, 
että sinulla on ohjainten ja sovellusten uusin versio.

Ohjelmistokehityspaketti (SDK, Software Development Kit) on saatavilla.
Käy Brother Developer Centerissä (www.brother.com/product/dev/index.htm).

Tulostin voidaan kytkeä tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen USB-kaapelilla 
tai yhdistää Bluetooth-yhteydellä (vain PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) tai 
Wi-Fi-yhteydellä (vain PJ-773). Katso lisätietoja Online-käyttöoppaasta.

Kytkeminen USB-liitännän avulla

1. Varmista, että tulostimen virta on katkaistu, ennen kuin kytket 
USB-kaapelin.

2. Kytke USB-kaapelin tulostinpää tulostimen kyljessä olevaan 
USB-porttiin.

3. Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Yhdistäminen Bluetooth-yhteyden avulla 
(vain PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)

Muodosta tulostimesta ja tietokoneesta tai mobiililaitteesta näiden ohjeiden 
mukaisesti laitepari Bluetooth-hallintaohjelmiston avulla.

1. Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta  ja pitämällä sitä 
alaspainettuna ja paina sitten Bluetooth-painiketta  ja pidä sitä 
alaspainettuna.

2. Etsi tulostin Bluetooth-laitteen hallintaohjelmistolla.

Yhdistäminen Wi-Fi ®-yhteyden avulla (vain PJ-773)

1. Paina Wi-Fi-painiketta  sekunnin ajan. 

Tulostimesi Wi-Fi-merkkivalo  alkaa vilkkua sinisenä kolmen 
sekunnin välein.

2. Valitse tietokoneesi tai mobiililaitteesi avulla tulostimesi SSID-tunnus 
(”DIRECT-*****_PJ-773”). Anna tarvittaessa salasana (”773*****”).

Kytke tulostin ulkoiseen virtalähteeseen

1 Verkkolaite
2 Virtajohto

VINKKI
Verkkolaite ja virtajohto ovat lisävarusteita. Kun ostat verkkolaitetta 
ja virtajohtoa, valitse tulostimen käyttöalueen mukainen verkkolaite 
ja virtajohto.

1 Autosovitin

VINKKI
• Autosovitin on lisävaruste.
• Ajoneuvon antama jännite voi vaihdella. Tulostusnopeus saattaa 

vaihdella saadun jännitteen mukaan.
• Enimmäisjännite on 12 V (tasavirta).
• Autosovittimen pistoke ei ole yhteensopiva muiden sellaisten 

pistorasioiden kanssa, joiden tyyppi ei ole 12 V:n tupakansytytin.
• Kun autosovitin on kytketty lataamaan litiumioniakku, 

tasavirtapistorasia ei välttämättä anna riittävästi jännitettä 
litiumioniakun täyteen lataamiseksi.
Jos lataamisen aloittamisesta on kulunut 9 tuntia, STATUS-merkkivalo 
sammuu ja lataaminen pysähtyy, vaikka litiumioniakkua ei olisi ladattu 
täyteen.

1
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Asenna ohjelmisto tietokoneeseesi tai 
mobiililaitteeseesi

Kytke tulostin tietokoneeseen 
tai mobiililaitteeseen

VINKKI
• Noudata Bluetoothia tukevien laiteidesi (tietokoneiden tai mobiililaitteiden) 

tai Bluetooth-sovittimesi valmistajan suosituksia ja asenna tarvittava 
laitteisto ja ohjelmisto.

• Bluetooth-yhteysasetukset säilyvät senkin jälkeen, kun tulostimen virta 
on katkaistu.

VINKKI
Lisätietoja yhteyden muodostamisesta Wi-Fi-yhteyden avulla on 
Online-käyttöoppaassa.

http://www.brother.com/inst/
http://support.brother.com/
http://www.brother.com/product/dev/index.htm


1. Avaa tulostettava asiakirja tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi.

2. Varmista, että tulostin saa tarpeeksi virtaa. Käytä ladattua akkua tai 
kytke tulostin vaihtovirta- tai tasavirtapistorasiaan.

3. Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta  noin sekunnin 
ajan.

POWER-merkkivalo syttyy vihreänä (jos tulostin on kytketty vaihtovirta- tai 
tasavirtapistorasiaan) tai oranssina (jos käytetään litiumioniakkua).

4. Yhdistä tulostin tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen USB-kaapelilla tai 
Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteydellä. Katso lisätietoja Online-käyttöoppaasta.

5. Lisää paperia. Pidä paperi suorassa käyttämällä molempia käsiäsi ja 
aseta paperi sitten huolellisesti tulostimen sisääntulorakoon, kunnes 
rulla vetää sen aloitussijaintiin. Saat parhaat tulokset käyttämällä aitoa 
Brother-paperia.

6. Tulosta sovelluksesta.

DATA-merkkivalo vilkkuu vihreänä ja ilmaisee, että tulostin 
vastaanottaa tietoja, ja asiakirja tulostetaan sitten.

Voit asettaa paperityypiksi tulostinohjaimessa [Leikattu arkki], [Rulla] tai 
[Rei’itetty rulla].

Paperitukoksen poistaminen

1. Avaa vapautuskansi nostamalla se varovasti.

2. Vedä paperi ulos tulostimesta varovasti kumpaan tahansa suuntaan.

3. Sulje vapautuskansi.

4. Aseta paperi ja tulosta uudelleen.

Tulostaminen

1 : virtapainike
2 POWER-merkkivalo

1 Tulostuspinta

VINKKI
• Paperin alareunan on oltava rullan suuntainen.
• Vain arkille yhdelle puolelle voidaan tulostaa. Tarkista paperi ja lisää 

se niin, että pehmeä lämpöpuoli on alaspäin.
• Kun lisäät A4-kokoista paperia, tasaa paperi tulostimen A4-merkintöjen 

kanssa. Kun lisäät Letter-kokoista paperia, tasaa paperi tulostimen 
LTR-merkintöjen kanssa.

VINKKI
Jos se on tarpeen, muuta tulostimen asetuksia tulostinohjaimen 
valintaikkunassa tai Tulostinasetustyökalussa. Katso lisätietoja 
Online-käyttöoppaasta.
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Huomautuksia paperin käyttämisestä

VINKKI
Rullapaperi voidaan leikata tulostimen katkaisupalkin avulla. Vedä ulos 
tulleen paperin yhtä reunaa ylös ja viistoon toista reunaa kohti.
* Katkaisupalkki on terävä. Älä koske katkaisupalkkiin, ettet loukkaa itseäsi.



Merkkivalot ilmaisevat tulostimen tilan syttymällä ja vilkkumalla. Tässä osassa 
käytettävät symbolit selittävät merkkivalojen eri värien ja vilkkumistapojen 
merkitys:

Esimerkki: V  = merkkivalo vilkkuu vihreänä

Bluetooth-merkkivalo 1

Wi-Fi-merkkivalo 2

1 Vain PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi.
2 Vain PJ-773.
3 Kun verkkolaitetta tai autosovitinta käytetään antamaan virtaa tulostimelle, 

merkkivalo palaa vihreänä, ja kun litiumioniakkua käytetään antamaan 
virtaa tulostimelle, merkkivalo palaa oranssina.

Merkkivalot

= Merkkivalo palaa

V = vihreä
O = oranssi
P = punainen
S = sininen

= Merkkivalo vilkkuu

= Merkkivalo palaa tai vilkkuu minkä tahansa 
värisenä

(Ei pala) = Merkkivalo ei pala

POWER DATA STATUS  (Bluetooth) 1  (Wi-Fi) 2 Kuvaus

V (Ei pala)
Akun lataaminen on 
valmis ja verkkolaite tai 
autosovitin on kytkettynä

V O Akkua ladataan

O (Ei pala) Litiumioniakku on käytössä, 
akun lataus on täysi

O 

O 

(Kerran 
neljän 

sekunnin 
välein)

Litiumioniakku on käytössä, 
akun lataus on puolillaan

O 

O 

(Kahdesti 
neljän 

sekunnin 
välein)

Litiumioniakku on käytössä, 
akun lataus on pieni

P (Ei pala)
O 

(Kerran 
sekun-
nissa)

Litiumioniakku on käytössä, 
lataa akku

(Ei pala) O 
Akkua ladataan, 
kun tulostimen virta 
on katkaistuna

V/O 3 (Ei pala) Tulostin on toimettomana

V/O 3 V Vastaanottaa tietoja

V/O 3 V 
Tulostetaan, tai puskuri 
sisältää tulostamattomia 
tietoja

V/O 3

O 

(Kerran 
sekun-
nissa)

(Ei pala) Siirtää tietoja

V/O 3 O (Ei pala) Päivitetään mallia tai 
ohjelmaa

V/O 3 P 
Ylläpitotila/
itsetulostus/
puhdistus

V/O 3 P P (Ei pala) (Ei pala) Tulostin on 
käynnistystilassa

V/O 3

O 

(Kerran 
kahden 

sekunnin 
välein)

O 

(Kerran 
kahden 

sekunnin 
välein)

Tulostin jäähtyy

O 

(Kerran 
sekun-
nissa)

(Ei pala) O 

Tietoliikennevirhe
Ei mallia -virhe
Muisti on täynnä -virhe
Tukiaseman hakuvirhe 2

Tukiaseman yhteysvirhe 2

Suojausvirhe 2

P P (Ei pala) (Ei pala) (Ei pala) Massamuistivirhe

P P P (Ei pala) (Ei pala) Järjestelmävirhe

POWER DATA STATUS  (Bluetooth) Kuvaus

S 
Bluetooth käytössä, 
yhteys muodostettuna

S 
Muodostetaan laiteparia 
Bluetoothin avulla

P P P S Bluetooth-moduulivirhe

POWER DATA STATUS  (Wi-Fi) Kuvaus

S 

(Kerran kolmen 
sekunnin välein)

Wi-Fi käytössä, yhteyttä 
ei muodostettuna

S 
Wi-Fi käytössä, yhteys 
muodostettuna

S 

(Kerran 
sekunnissa)

WPS-asetus

O 

(Kerran 
sekunnissa)

S 

(Kerran 
sekunnissa)

WPS-virhe

P P P 
S 

(Kerran 
sekunnissa)

Wi-Fi-moduulivirhe



Paperiongelmat

Tulostetun kuvan ongelmat

Sivut eivät tulostu

Sivut tulostetaan osittain

Merkkivalojen varoitukset

Ongelma Ratkaisu

POWER-merkkivalo ei syty Tulostin ei saa virtaa.
Jos käytät vaihto- tai tasavirtaa, kytke 
verkkolaite tai autosovitin oikein ja kytke virta 
vaihtovirta- tai tasavirtapistorasiaan.
Jos käytät litiumioniakkua, varmista, että 
litiumioniakku on asennettu tulostimeen tiukasti 
ja että se on täyteen ladattu.

Vastaanotettuja tietoja 
puskurissa

Tulostustiedot tallennetaan puskuriin. Jos tulostin 
ei ole vastaanottanut täydellisiä tietoja 
(esimerkiksi katkenneen Wi-Fi-yhteyden vuoksi), 
tulostusta ei aloiteta.
Katkaise virta tulostimesta ja kytke se uudelleen.

Tulostuspää tai moottori 
jäähtyy parhaillaan

Lämpötulostuspää tai moottori on liian kuuma.
Tulostuspää: 
Tulostin pysähtyy ja jatkaa tulostusta vasta 
sitten, kun lämpötulostuspää on jäähtynyt. 
Tulostuspäästä saattaa tulla liian kuuma, 
jos tulostat suurta määrää asiakirjoja, joissa 
on paljon tekstiä. 
Kun lämpötulostuspäästä tulee liian kuuma, 
se voi aiheuttaa tulostejälkiä paperin alueille, 
joille ei haluta tulostaa. Voit välttää tai viivyttää 
ylikuumenemista tulostamalla käyttäen 
pienempää tiheysasetusta, pienentämällä 
tulostettavan mustan alueen kokoa (esimerkiksi 
poistamalla taustavarjostuksen ja värit 
kaavioissa ja esitysasiakirjoissa) ja 
varmistamalla, että tulostimen ilmanvaihto on 
riittävä, eikä tulostin sijaitse suljetussa tilassa.
Moottori: 
Älä käytät tulostinta jatkuvasti, tai muuten 
moottori kuumenee liikaa. Tässä tapauksessa 
tulostin pysähtyy ja jatkaa tulostusta, kun 
moottori on jäähtynyt.

Tietojen vastaanoton virhe Kun tietoliikenne on epävakaata, tietoja ei 
välttämättä voida vastaanottaa oikein. Paranna 
tietoliikenneolosuhteita ja muodosta sitten 
yhteys uudelleen.

Tulostin on 
käynnistystilassa

Voit ratkaista ongelman ottamalla yhteyttä 
Brother-jälleenmyyjääsi tai Brotherin 
asiakaspalveluun ja pyytämällä apua.

Vianetsintä

Ongelma Ratkaisu

Paperi on jumittunut 
tulostimeen

Katso Paperitukoksen poistaminen.

Paperi kulkee tulostimen 
läpi, mutta paperille ei tule 
mitään

Varmista, että käytät lämpöpaperia.
Tulostuspuolen pitää olla taaksepäin tulostimen 
etupuolelta katsottuna.

Paperi ei syöty, vaikka 
moottori on käynnissä

Vapautuskannen on oltava kokonaan suljettuna.
Sinun on käytettävä aitoa Brother-lämpöpaperia. 
Muu paperi ei välttämättä kulje tulostimen läpi 
oikein.
Jos sinulla on edelleen ongelmia, tulostin 
saattaa olla vioittunut. Kysy ohjeita Brother-
jälleenmyyjältä tai Brotherin asiakaspalvelusta.

Ongelma Ratkaisu

Kuva on litistynyt ja 
venynyt monesta kohdasta

Varmista, että vapautuskansi ei jäänyt auki 
tulostamisen ajaksi. Jos se on auki, sulje se 
kokonaan.
Sinun on käytettävä aitoa Brother-lämpöpaperia. 
Varmista ennen paperin lisäämistä, ettei paperi 
ole rypistynyt.

VINKKI
Tämä tilanne voi ilmetä useammin, 
kun tulostinta käytetään korkealla 
(yli 3 048 metrin korkeudessa), koska 
tulostimen jäähdyttämiseen käytettävissä 
olevan ilman tiheys on pienempi.

Ongelma Ratkaisu

DATA-merkkivalo palaa 
edelleen vihreänä, mutta 
tulostin ei tulosta

 Kaikkien vastaanotettujen tietojen tulostusta 
ei tehty loppuun. Odota, kunnes tulostus on 
valmis.

 Jos paperia ei ole lisätty, lisää paperia.
 Jos tulostin ei tulosta, vaikka paperia on 

lisätty, poista paperit ja lisää ne uudelleen.
 Yritä tulostaa uudelleen sen jälkeen, kun olet 

katkaissut virran tulostimesta ja kytkenyt sen 
uudelleen.

 Yksinkertaisen ASCII-tekstin lähettämisessä 
tulostimeen voi olla ongelmia. Jos CR/LF-
komento ei ole rivien päässä tai lomakkeen 
syötön komento ei ole viimeisen rivin lopussa, 
tulostin saattaa odottaa näiden tietojen 
lähettämistä. Tulosta toinen sivu tai syötä 

paperia painamalla syöttöpainiketta .
 Tulostin on saatettu käynnistää 

massamuistitilassa (katso lisätietoja 
Online-käyttöoppaasta). Katkaise virta 
tulostimesta ja kytke se uudelleen.

Sovelluksen pitäisi olla 
lähettämässä tietoja 
tulostimeen, mutta DATA-
merkkivalo ei pala vihreänä

 Käytettäessä USB-liitäntää:
1 Kytke USB-kaapeli tiukasti ja oikein.
2 Kokeile käyttää toista USB-kaapelia.
 Käytettäessä Bluetooth-yhteyttä 

(vain PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi):
1 Tarkista, että Bluetooth-merkkivalo  palaa 

sinisenä. 
Jos Bluetooth-merkkivalo  vilkkuu tai ei 
pala, Bluetooth-yhteyttä ei ole muodostettu. 
Lisätietoja Bluetooth-yhteyden 
muodostamisesta on kohdassa 
Yhdistäminen Bluetooth-yhteyden avulla 
(vain PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi).

2 Määritä Bluetooth-asetukset oikein 
Tulostinasetustyökalussa (lisätietoja 
on Online-käyttöoppaassa).

 Käytettäessä Wi-Fi-yhteyttä (vain PJ-773):
1 Tarkista, että Wi-Fi-merkkivalo  palaa 

sinisenä. 
Jos Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu tai ei pala, 
Wi-Fi-yhteyttä ei ole muodostettu. Lisätietoja 
Wi-Fi-yhteyden muodostamisesta on 
kohdassa Yhdistäminen Wi-Fi ®-yhteyden 
avulla (vain PJ-773).

2 Määritä Wi-Fi-asetukset oikein 
Tulostinasetustyökalussa (lisätietoja 
on Online-käyttöoppaassa).

Ongelma Ratkaisu

DATA-merkkivalo 
sammuu, kun sivu on yhä 
tulostimessa

Tietokone tai mobiililaite ei ehkä ole lähettänyt 
koko sivun dataa. Yritä asiakirjan tulostamista 
uudelleen.
Tietokone tai mobiililaite on ehkä lähettänyt 
väärät sivun koon tiedot, tai lisätyn paperin 
koko on väärä.

Osittain tulostettu sivu 
tulee ulos tulostimesta, ja 
DATA-merkkivalo jää 
palamaan tai vilkkumaan 
vihreänä

Käytä oikeaa paperikokoasetusta.

VINKKI
Jos tulostin on yhdistetty Wi-Fi-yhteyden 
avulla (vain PJ-773), yhteys katkeaa, 
kun tulostimen virta katkaistaan. Kun 
tulostimeen kytketään jälleen virta, 
Wi-Fi-yhteyden palaaminen toimintaan 
voi kestää jopa 15 sekuntia.



Tulostimen telan puhdistaminen
Telalle joutunut lika tai roskat voivat aiheuttaa sen, että paperi syöttyy 
virheellisesti (tulostetusta kuvasta tulee vino) ja heikentää tulostuslaatua 
(tulostetusta kuvasta tulee vääristynyt).
Puhdista tela noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Kytke virta tulostimeen ja varmista, ettei paperia ole lisättynä.

2. Aseta puhdistusarkki paperin sisääntulorakoon. Tekstin ”CLEANING 
SHEET” (Puhdistusarkki) tulee olla pysty ja tulostimen etuosaan päin 
esitetyllä tavalla. Rullayksikkö vetää puhdistusarkin aloitussijaintiin.

3. Poista puhdistusarkin yläpuoliskon taustapaperi esitetyllä tavalla.

4. Paina syöttöpainiketta  yli kahden sekunnin ajan. Puhdistusarkki 
syötetään tulostimen läpi ja ulos tulostimesta.

Tulostimen pinnan puhdistaminen
Puhdista tulostimen pinta pyyhkimällä kuivalla kankaalla.
Älä käytä märkää kangasta äläkä anna veden päästä tulostimen sisään.
Älä käytä bentseeniä, alkoholia tinneriä tai puhdistusaineita, jotka ovat 
hankaavia, emäksisiä tai happopitoisia. Kyseiset puhdistusaineet saattavat 
vahingoittaa tulostimen pintaa.

Tämän ominaisuuden avulla voidaan tulostaa Letter-kokoinen raportti 
yhdistämättä tulostinta tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen. (Raportti 
mahtuu A4-kokoiselle paperille.)

Tulostimen asetusten raportin tulostaminen:

1. Kytke virta tulostimeen ja varmista, ettei paperia ole lisättynä.

2. Paina syöttöpainiketta  ja pidä sitä painettuna, kunnes DATA 
-merkkivalo palaa punaisena.

3. Aseta aitoa Brother-lämpöpaperia tulostimen paperin sisääntulorakoon. 
Raportti tulostetaan automaattisesti, minkä jälkeen tulostin palaa 
toimettomuustilaan.

Brotherin maailmanlaajuinen WWW-sivusto: www.brother.com 
Brother Developer Center: www.brother.com/product/dev/ 
Brother Solutions Centerissä on usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK), 
vianmääritysvinkkejä sekä ohjain- ja sovelluspäivityksiä: 
support.brother.com/ 

Tulostimen ylläpito

VINKKI
Älä poista puhdistusarkin alapuoliskon taustapaperia.

Tuotteen tekniset tiedot

Mallin nimi PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773

Mitat Noin 255 (L) x 55 (S) x 30 (K) mm

Paino Noin 480 g (ilman akkua ja paperia)
Noin 610 g (akun kanssa, ilman paperia)

Tulostaminen

Menetelmä Suora lämpötulostus

Liitäntä

USB USB-versio 2.0 (täysi nopeus) (mini-B, oheislaite)
Tulostinluokka: Massamuisti (2,5 Mt muistia)

Bluetooth 
(Vain PJ-762/PJ-763/
PJ-763MFi)

PJ-762/PJ-763
Versio 2.1 + EDR-luokka 1
Tuetut profiilit: SPP, OPP, BIP ja HCRP

PJ-763MFi
Versio 2.1 + EDR-luokka 1
Tuetut profiilit: SPP, OPP, BIP, HCRP ja iAP

Wi-Fi 
(Vain PJ-773)

• Wireless Direct: IEEE 802.11g/n
• Ad-hoc-tila: IEEE 802.11b/g/n
• Infrastruktuuritila: IEEE 802.11b/g/n
• WPS 2.0

Ympäristö

Käyttölämpötila -10–50 °C

Käyttökosteus 20–80 % (ei tiivistymistä)

Varastointilämpötila -20–60 °C

Varastointikosteus 20–80 % (ei tiivistymistä)

Vahvista tulostimen asetukset

VINKKI
Tulostinraportti sisältää seuraavat tiedot: Ohjelman versio, laiteasetustiedot, 
sarjanumero, Bluetooth-asetustiedot (PJ-762, PJ-763 tai PJ-763MFi) 
ja Wi-Fi-asetustiedot (vain PJ-773).

Hyödyllisiä Internet-osoitteita

http://www.brother.com
http://www.brother.com/product/dev/
http://support.brother.com/

