
Ghid de Referință
Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W 
                     

Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.

Ghidul utilizatorului Online
Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru
specificații ale produsului, consultați Ghidul
utilizatorului Online la
support.brother.com/manuals

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


Manualele de utilizare și unde le puteți găsi
Ce manual să aleg? Ce informații include? Unde se găsește?

Ghid de siguranţa
produsului

Citiţi mai întâi acest manual. Citiţi
Instrucţiunile de siguranţă înainte de a vă
configura aparatul. Consultaţi acest manual
pentru mărcile comerciale şi restricţiile
juridice.

Imprimat / În pachet

Ghid de instalare şi
configurare rapidă

Urmaţi instrucţiunile pentru configurarea
aparatului şi pentru instalarea driverelor şi a
programelor software pentru sistemul de
operare şi tipul de conexiune pe care le
utilizaţi.

Imprimat / În pachet

Ghid de Referință Învăţaţi operaţiunile de bază pentru imprimare
de la calculator, scanare şi copiere, precum şi
operaţiunile elementare de întreţinere a
aparatului. Consultaţi sfaturile pentru
depanare.

Imprimate sau pe
discul de instalare
Brother/în cutie

Ghidul utilizatorului
Online 

Acest manual include informații suplimentare
din Ghidul de referință.
În plus, pe lângă informaţiile despre
imprimare de la calculator, scanare, copiere,
servicii internet, funcţii mobile şi operaţiile
Brother ControlCenter, sunt incluse şi
informaţii utile despre utilizarea aparatului
într-o reţea. 1

Brother Solutions
Center 2

1 Funcţiile de reţea nu sunt disponibile pentru anumite modele.
2 Vizitaţi support.brother.com/manuals.

Cele mai recente actualizări ale driverelor
Pentru a descărca driverele, accesaţi pagina Descărcări a modelului dvs. în Brother Solutions
Center, la adresa support.brother.com. Pentru a menţine performanţele aparatului, verificaţi dacă
la această adresă sunt disponibile versiuni de upgrade ale programului firmware.

©2017 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.
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Întrebări sau probleme? Consultaţi online
întrebările frecvente, soluţiile şi fişierele video.
Accesaţi pagina Întrebări frecvente şi depanare a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la
support.brother.com
• Oferă mai multe posibilităţi de căutare
• Afişează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informaţii
• Primiţi actualizări regulate în funcţie de răspunsul clientului
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Prezentarea panoului de control
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1. Ecran cu cristale lichide (LCD)
Afişează mesaje pentru a vă ajuta să
configuraţi şi să utilizaţi aparatul.

2.  LED de avertizare

Luminează intermitent portocaliu când
ecranul LCD afişează o eroare sau un
mesaj de stare important.

3. Butoanele de copiere
(DCP-T310)

(DCP-T510W/DCP-T710W)

• Enlarge/Reduce (Mărire/Micşorare)

Apăsaţi pentru a mări sau micşora
copiile.

• Copy Quality (Calitate copiere)
Apăsaţi pentru a modifica temporar
calitatea copiilor obţinute.

• Number of Copies (Număr de copii)
(DCP-T310)
Apăsaţi pentru a efectua copii multiple.

• Copy / Scan Options (Opţiuni de
copiere/scanare)
Apăsaţi pentru a accesa setările
temporare pentru copiere sau scanare.

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)
Apăsaţi pentru a configura setările
wireless în timp ce aparatul este inactiv.

5. Butoanele de meniu

Menu (Meniu)
Apăsaţi pentru a accesa meniul
principal.

a sau b
Apăsaţi pentru a derula meniurile şi
opţiunile.

1 Informaţii generale
1

Inform
aţii generale
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OK
Apăsaţi pentru a selecta o setare.

6.  SCAN (SCANARE)

Apăsaţi pentru a comuta aparatul în modul
Scanare.

7.  Stop/Exit (Stop/Ieşire)

• Apăsaţi pentru a opri o operaţiune.
• Apăsaţi pentru a ieşi dintr-un meniu.

8. Butoanele Start

 Mono Start (Start Mono)

• Apăsaţi pentru a începe copierea în
format monocrom.

• Apăsaţi pentru a începe scanarea
documentelor (în format color sau
monocrom în funcţie de setările de
scanare).

 Colour Start (Start Color)

• Apăsaţi pentru a începe copierea în
format complet color.

• Apăsaţi pentru a începe scanarea
documentelor (în format color sau
monocrom în funcţie de setările de
scanare).

9.  Pornit/Oprit

Apăsaţi pe  pentru a porni aparatul.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 
pentru a opri aparatul. Ecranul LCD
afişează [Oprire] şi va mai rămâne
pornit câteva secunde, înainte de a se
închide.

Dacă opriţi aparatul de la butonul ,
acesta va efectua o curăţare periodică a
capului de imprimare pentru a menţine
calitatea imprimării. Pentru a prelungi
durata de utilizare a capului de imprimare,
pentru a folosi cât mai eficient cerneala şi
pentru a menţine calitatea imprimării, ţineţi
întotdeauna aparatul conectat la sursa de
alimentare.
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Încărcare hârtie

1 Încărcaţi hârtia în tava pentru hârtie urmând instrucţiunile de mai jos.

Răsfiraţi bine stiva de hârtie.

La încărcarea hârtiei, formatul hârtiei determină orientarea acesteia.

Tava #1 Încărcarea hârtiei

A4/Letter
Executive
A5/A6
Photo 2L
Card index
Plicuri

Reglaţi ghidajele
pentru hârtie.

Suprafaţa de imprimare: cu
faţa în jos

Foto

Reglaţi ghidajele
pentru hârtie.

Suprafaţa de imprimare: cu
faţa în jos

Fantă de alimentare
manuală 1 

Încărcarea hârtiei

A4/Letter
Executive
A5/A6
Foto
Foto L/2L
Card index
Plicuri

Reglaţi ghidajele pentru
hârtie.

Suprafaţa de
imprimare: cu faţa în

sus

1 În fanta de alimentare manuală puteţi încărca o singură foaie de hârtie.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online: Încărcare hârtie

2 Manipularea hârtiei
2

M
anipularea hârtiei
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2 Desfaceţi extensia pentru suportul de hârtie. Dacă este necesar, modificaţi setările definite
pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.

2

1

Încărcarea documentelor
Aşezaţi documentul în unitatea ADF sau pe fereastra de sticlă a scanerului, aşa cum este indicat
în ilustraţie.

Alimentator automat de documente (ADF)
(DCP-T710W)

Fereastra de sticlă a scanerului

Aşezaţi documentul cu faţa în jos în unitatea ADF.

Aşezaţi documentul cu faţa în jos în colţul din stânga
sus al ferestrei de sticlă a scanerului.
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Imprimarea de la
computer
Înainte de a încerca o operaţie de
imprimare, confirmaţi următoarele:
• Asiguraţi-vă că aţi instalat software-ul şi

driverele Brother.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul

USB, sau că sunteţi conectat la reţea
folosind un punct de acces/ruter
wireless.

Imprimarea unui document
(Windows®)

1 Selectaţi comanda de imprimare în
aplicaţie.

2 Selectați Brother DCP-XXXX Printer
(unde XXXX este numele modelului
dumneavoastră).

3 Faceţi clic pe Imprimare.

4 Încheiaţi operaţia de imprimare.

Imprimarea unui document
(Mac)

1 Dintr-o aplicaţie de tipul Apple TextEdit,
faceţi clic pe File (Fişier), apoi selectaţi
Print (Imprimare).

2 Selectați Brother DCP-XXXX (unde
XXXX este numele modelului
dumneavoastră).

3 Faceţi clic pe Print (Imprimare).

4 Încheiaţi operaţia de imprimare.

Alte funcții de imprimare
Pentru a utiliza alte funcții de imprimare, faceți
clic pe butonul de proprietăți sau de preferințe
de imprimare pentru a modifica setările de
imprimare.

Imprimaţi mai mult de o pagină pe o
singură coală de hârtie (N în 1)

Pentru Windows®:

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul
utilizatorului Online: Imprimare de la computer
(Windows®)

Pentru Mac:

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul
utilizatorului Online: Imprimare de la computer
(Mac)

3 Imprimare
3

Im
prim

are
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Copierea unui
document

1 Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtia cu
formatul corect în tava de hârtie.

2 Încărcaţi documentul.

3 Introduceţi numărul de copii folosind
unul din următoarele moduri:
• (DCP-T310) Apăsaţi repetat pe

Number of Copies (Număr de
copii).

• (DCP-T510W/DCP-T710W) Apăsaţi
pe a sau pe b de pe panoul de
control.

4 Modificaţi setările de copiere, dacă este
necesar.
a. Apăsaţi pe Options (Opţiuni) sau

pe Copy / Scan Options (Opţiuni
de copiere/scanare) de pe panoul
de control.

b. Apăsaţi pe a sau pe b, pentru a
selecta setările de copiere. Când
setarea dorită este afişată, apăsaţi
pe OK.

5 Când aţi terminat, apăsaţi pe Mono
Start (Start Mono) sau pe Colour Start
(Start Color).

Pentru a opri copierea, apăsaţi pe Stop/
Exit (Stop/Ieşire).

Alte opţiuni de copiere
Modificând setările de copiere definite, puteţi
utiliza diferite funcţii de copiere. Apăsaţi pe
butonul Options (Opţiuni) sau Copiere .

Mărirea sau micşorarea imaginilor copiate

Aspect pagină (N în 1 sau Poster)

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul
utilizatorului Online: Copiere

4 Copiere
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Înainte de a scana
Înainte de a încerca să scanaţi, confirmaţi
următoarele:
• Asiguraţi-vă că aţi instalat software-ul şi

driverele Brother.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul

USB, sau că sunteţi conectat la reţea
folosind un punct de acces/ruter wireless.

Scanare de la computer
Există mai multe moduri în care puteţi folosi
computerul pentru a scana fotografii şi
documente la aparatul Brother. Utilizaţi
aplicaţiile software oferite de Brother sau
aplicaţia dumneavoastră favorită pentru
scanare.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul
utilizatorului Online: Scanarea de la computer
(Windows®) sau Scanarea de la computer
(Mac)

Scanaţi utilizând
butonul Scanare al
aparatului

1 Încărcaţi documentul.

2 Apăsaţi  (SCAN (SCANARE)).

3 Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta
opţiunea [Scanare în PC] şi apoi
apăsaţi pe OK.

4 Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta
opţiunea [Fişier] şi apoi apăsaţi pe
OK.

5 Dacă aparatul este conectat în reţea,
apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta
computerul la care doriţi să trimiteţi
datele şi apoi apăsaţi pe OK.

Dacă pe ecranul LCD este afişat un
mesaj în care vi se solicită să introduceţi
un cod PIN, utilizaţi panoul de control
pentru a introduce codul PIN format din
patru cifre pentru computer şi apoi
apăsaţi pe OK.

6 Procedaţi conform indicaţiilor de mai jos:
• Pentru a modifica setările, apăsaţi pe

Options (Opţiuni) sau pe Copy /
Scan Options (Opţiuni de copiere/
scanare) şi apoi treceţi la pasul
următor.

• Pentru a utiliza setările implicite,
apăsaţi pe Mono Start (Start Mono)
sau pe Colour Start (Start Color).

- Opţiunea selectată pentru [Tip
scanare] diferă în funcţie de setările
implicite. Dacă apăsaţi pe Mono Start
(Start Mono) sau pe Colour Start
(Start Color), nu veţi putea să
modificaţi setările.

- Pentru a utiliza opţiunile de scanare, la
aparat trebuie să fie conectat un
calculator pe care este instalat
software-ul ControlCenter4
(Windows®) sau Brother iPrint&Scan
(Mac).

7 Aparatul vă va solicita să definiţi fiecare
dintre setările de scanare de mai jos.
Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta
opţiunea dorită şi apoi apăsaţi pe OK
pentru a trece la următorul parametru de
scanare.
• [Tip scanare]
• [Rezoluţie]
• [Fisier Tip]

5 Scanare
5

Scanare
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• [Format document]
• [Elim. cl. fund.]

8 Apăsaţi pe Mono Start (Start Mono)
sau pe Colour Start (Start Color).

Opţiunea selectată pentru [Tip
scanare] diferă în funcţie de setările
selectate. Apăsând pe Mono Start (Start
Mono) sau pe Colour Start (Start
Color), nu veţi modifica setările.
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Verificarea calităţii
imprimării
În cazul în care culorile şi textul sunt şterse
sau striate sau dacă textul lipseşte din
documentele imprimate, este posibil ca duzele
capului de imprimare să fie înfundate.
Imprimaţi pagina de verificare a calităţii
imprimării şi analizaţi modelul de verificare a
duzelor.

1 Apăsaţi pe Menu (Meniu).

2 Apăsați pe a sau pe b pentru a selecta
următoarele:
a. Selectaţi [Întreţinere]. Apăsaţi

pe OK.
b. Selectaţi [Îmbunăt. cal.].

Apăsaţi pe OK.
c. Selectaţi [Verif. calitate].

Apăsaţi pe OK.

3 Apăsaţi pe Colour Start (Start Color).
Aparatul va imprima pagina de verificare
a calităţii imprimării.

4 Verificaţi calitatea celor patru blocuri de
culoare de pe pagină.

5 Pe ecranul LCD este afişat un mesaj în
care vi se pun întrebări privind calitatea
imprimării. Procedaţi conform indicaţiilor
de mai jos:
• Dacă toate liniile sunt clare şi vizibile,

apăsaţi pe a pentru a selecta [Da].

Apăsaţi pe Stop/Exit (Stop/Ieşire)
pentru a termina verificarea calităţii
imprimării.

• Dacă lipsesc linii (consultaţi Calitate
slabă, de mai jos), apăsaţi pe b
pentru a selecta [Nu].

OK (DCP-T310/DCP-T510W)

Calitate slabă (DCP-T310/
DCP-T510W)

OK (DCP-T710W)

Calitate slabă (DCP-T710W)

6 Pe ecranul LCD este afişat un mesaj în
care vi se pun întrebări privind calitatea
fiecărei culori. Apăsaţi pe a sau pe b
pentru a selecta unul dintre modele, cel
care seamănă cel mai mult cu rezultatul
obţinut la imprimare şi apoi apăsaţi pe
OK.

A Întreţinerea de rutină
A

Întreţinerea de rutină
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Consultaţi mostra de mai jos pentru a
controla calitatea imprimării.

Calitate
imprima
re

DCP-T310/
DCP-T510W

DCP-T710W

Niciunu
l

Câteva

Aprox.
jum.

Multe

7 Procedaţi conform indicaţiilor de mai jos:
• Dacă trebuie să curăţaţi capul de

imprimare, apăsaţi pe Colour Start
(Start Color) pentru a începe
procedura de curăţare.

• Dacă nu este necesară curăţarea
capului de imprimare, apăsaţi pe
Stop/Exit (Stop/Ieşire) pentru a
finaliza verificarea calităţii imprimării.

8 După ce procedura de curăţare s-a
terminat, apăsaţi pe a. Apoi, apăsaţi pe
Colour Start (Start Color).
Aparatul va imprima din nou pagina de
verificare a calităţii imprimării. Verificaţi
din nou calitatea celor patru blocuri de
culoare de pe pagină.

Dacă aţi curăţat capul de imprimare de cel
puţin cinci ori şi imprimarea nu s-a
îmbunătăţit, încercaţi să-l curăţaţi din nou cel
mult de încă trei ori. Dacă imprimarea nu s-a

îmbunătăţit, contactaţi serviciul pentru clienţi
Brother sau dealerul local Brother.

IMPORTANT
NU atingeţi capul de imprimare. Atingerea
capului de imprimare poate produce defecţiuni
permanente şi poate anula garanţia acestuia.

Dacă una din duzele capului de
imprimare este înfundată, mostra
imprimată va arăta astfel.

După curăţarea duzei capului de
imprimare, liniile orizontale dispar.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul
utilizatorului Online: Dacă aveţi dificultăţi
cu aparatul

Verificarea alinierii
imprimării de pe
aparatul Brother
Dacă textul imprimat devine neclar sau
imaginile devin şterse după transportarea
aparatului, reglaţi alinierea imprimării.

1 Apăsaţi pe Menu (Meniu).

2 Apăsați pe a sau pe b pentru a selecta
următoarele:

12



a. Selectaţi [Întreţinere]. Apăsaţi
pe OK.

b. Selectaţi [Îmbunăt. cal.].
Apăsaţi pe OK.

c. Selectaţi [Aliniere]. Apăsaţi
pe OK.

3 Apăsaţi pe Mono Start (Start Mono)
sau pe Colour Start (Start Color).
Aparatul va începe imprimarea paginii
de verificare a alinierii.

(A)

4 Selectaţi numărul de teste de imprimare
folosind unul din următoarele moduri:
• DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Pentru modelul (A), apăsaţi pe a sau
pe b pentru a selecta numărul testului
de imprimare care are cele mai puţin
vizibile dungi verticale (1 - 9) şi apoi
apăsaţi pe OK.

În exemplul de mai sus, rândul cu
numărul 6 este cea mai bună alegere.
Repetați acest pas pentru restul
modelelor.

Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat
corect, textul afişat va fi neclar sau
strâmb, ca acesta.

Dacă alinierea imprimării s-a efectuat
corect, textul afişat va semăna cu acesta.

5 Apăsaţi pe Stop/Exit (Stop/Ieşire).

A
Întreţinerea de rutină
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Utilizaţi această secţiune pentru a rezolva problemele pe care le puteţi întâmpina la utilizarea
aparatului Brother.

Identificarea problemei
Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea
problemelor chiar dumneavoastră.
Mai întâi, verificaţi următoarele:
• Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect şi alimentarea aparatului este pornită.
• Toate componentele de protecţie ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
• Capacul scanerului şi capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise.
• Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
• Cablurile de interfaţă sunt bine conectate la aparat şi computer sau conexiunea wireless este

configurată atât pe aparat, cât şi pe computer.
• (Pentru modelele cu conectare la reţea) Punctul de acces (pentru wireless), ruterul sau hubul

este pornit, iar butoanele de semnalizare luminează intermitent.
Pentru a găsi eroarea şi identifica soluţia, verificaţi ecranul LCD sau starea aparatului din Status
Monitor de pe calculatorul dumneavoastră.

Utilizarea ecranului LCD Utilizarea Status Monitor

1. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.
2. Consultați instrucțiunile din tabelul Mesaje

de eroare și de întreținere, de mai jos.
3. Dacă nu puteți rezolva eroarea, consultați

Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de
eroare şi de întreţinere

• Faceţi dublu clic pe pictograma  din
tava de sarcină.

• Fiecare culoare a pictogramei indică o
stare a aparatului.

• Faceţi clic pe butonul Depanare pentru a
accesa site-ul web de depanare al Brother.

B Depanarea
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Mesaje de eroare şi de întreţinere
Cele mai frecvente mesaje de eroare şi de întreţinere sunt prezentate în tabel. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Ghidul utilizatorului Online.
Puteţi corecta majoritatea erorilor şi puteţi efectua operațiile de întreținere uzuale chiar
dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, vizitați pagina Întrebări frecvente şi
depanare a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center aflată la adresa
support.brother.com.

Mesaj de eroare Acţiune
Cer.red. Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de

cerneală este scăzută.
Priviţi prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce
cantitate de cerneală a rămas în rezervor.
Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a
marcajului de umplere minimă, reumpleţi rezervorul de cerneală.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online:
Reumplerea rezervoarelor de cerneală

• Încă mai puteţi scana chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau
cartuşul trebuie reumplut.

Cut.cern.plină Caseta de absorbţie a cernelii trebuie înlocuită în curând. Contactaţi
Centrul de Asistenţă Clienţi Brother sau dealerul Brother local.
• Dispozitivul de absorbţie a cernelii absoarbe puţina cantitate de

cerneală emisă în timpul operaţiei de curăţare a capului de
imprimare.

Cut.cern.plină Caseta de absorbţie a cernelii trebuie înlocuită. Contactaţi Centrul de
asistenţă clienţi Brother sau centrul local de service autorizat de
Brother pentru a efectua operaţiile de întreţinere ale aparatului.

Date Ramase Apăsaţi pe Stop/Exit (Stop/Ieşire). Aparatul va anula comanda şi va
şterge datele din memorie. Încercaţi să imprimaţi din nou.

Dim. nepotrivită 1. Verificaţi dacă formatul de hârtie selectat pe ecranul aparatului
corespunde cu formatul de hârtie din tavă.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online:
Schimbarea formatului şi tipului de hârtie

2. Asiguraţi-vă că aţi încărcat hârtia în poziţia Portret, aşezând
ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare
dimensiunii respective de hârtie.

3. După ce aţi verificat formatul şi poziția hârtiei, urmați instrucțiunile
de pe ecranul LCD.

Dacă imprimaţi de la calculator, asiguraţi-vă că formatul de hârtie
selectat în driverul imprimantei corespunde cu formatul de hârtie din
tavă.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online: Setări de
imprimare (Windows®) sau Opţiuni de imprimare (Mac)

B
D

epanarea
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Mesaj de eroare Acţiune
Document Blocat Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul

scanat în unitatea ADF a fost prea lung.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online: Blocaje
de documente

Hârtie blocată Scoateţi hârtia blocată.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online: Blocarea
imprimantei sau a hârtiei

Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcţie de
dimensiunile hârtiei.
Nu aşezaţi niciodată mai multe foi de hârtie în fanta de alimentare
manuală. Aşteptaţi până când pe ecranul LCD este afişat mesajul în
care vi se solicită să încărcaţi o altă foaie de hârtie înainte de a
introduce următoarea foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală.

Curăţaţi rolele de antrenare a hârtiei.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online: Curăţarea
rolelor de preluare a hârtiei

Imprimare
imposibilă XX

În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau
o bucată ruptă de hârtie.
Deschideţi capacul scanerului şi scoateţi orice corp străin sau resturi
de hârtie din interiorul aparatului.
Dacă mesajul de eroare persistă:
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva

minute şi apoi reconectaţi-l.

Închid.cap.cern. Capacul rezervorul de cerneală nu este blocat în poziţia închis.
Închideţi ferm capacul rezervorului de cerneală până când acesta se
blochează pe poziţie.

Lipsă alimentare
hârtie

Urmaţi indicaţiile de mai jos:
• Reumpleţi tava cu hârtie şi apoi apăsaţi pe Mono Start (Start

Mono) sau pe Colour Start (Start Color).
• Scoateţi şi reîncărcaţi hârtia şi apoi apăsaţi pe Mono Start (Start

Mono) sau pe Colour Start (Start Color).

Hârtia nu a fost introdusă corect în centrul fantei de alimentare
manuală.
Scoateţi şi reintroduceţi hârtia în centrul fantei manuale de alimentare
şi apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online:
Încărcarea hârtiei în fanta de alimentare manuală

Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.
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Mesaj de eroare Acţiune
Memorie plină Dacă se desfăşoară o operaţie de copiere:

• Apăsaţi pe Stop/Exit (Stop/Ieşire) şi aşteptaţi până când celelalte
operaţiuni care se desfăşoară s-au terminat, apoi reîncercaţi.

• Apăsaţi pe Mono Start (Start Mono) sau pe Colour Start (Start
Color) pentru a copia paginile scanate până acum.

Mesaj repetitiv
Lipsă alim.
hârtie

Curăţaţi rolele de antrenare a hârtiei.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online: Curăţarea
rolelor de preluare a hârtiei

Numai tip. A/N
Reînc. [X]

Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de
cerneală (exceptând negrul) este scăzută.
Reumpleţi rezervoarele de cerneală.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online:
Reumplerea rezervoarelor de cerneală

În următoarele cazuri, aparatul poate opri toate operaţiile de imprimare
şi nu-l veţi putea utiliza decât după reumplerea rezervorului de
cerneală:
• Dacă scoateţi aparatul din priză.
• Dacă ați selectat opțiunea Hărtie cu Uscare Lentă pe aparat sau

în driverul imprimantei.

Scanare
imposibilă XX

• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva
minute şi apoi reconectaţi-l.

Schimb hârtia? Acest mesaj este afişat atunci când setarea pentru confirmarea tipului
şi formatului de hârtie este activată.
Pentru a nu afişa acest mesaj de confirmare, dezactivaţi setarea.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online:
Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie

Tavă nedetectată Împingeţi uşor tava pentru hârtie complet în aparat.

Hârtia sau un obiect străin a împiedicat introducerea corectă a tăvii
pentru hârtie.
Scoateţi tava pentru hârtie din aparat şi scoateţi hârtia blocată sau
obiectul străin. Dacă nu puteți găsi sau elimina hârtia blocată uu
Ghidul utilizatorului Online: Blocarea imprimantei sau a hârtiei

Temp.scăzută După creşterea temperaturii din cameră, permiteţi aparatului să ajungă
la aceeaşi temperatură cu cea din cameră. Încercaţi din nou după ce
aparatul s-a încălzit.

Temperat. Inalta După ce încăperea s-a răcit, lăsaţi aparatul să se răcească pentru a
ajunge la temperatura încăperii. Reîncercaţi după ce aparatul s-a răcit.

B
D

epanarea
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Mesaj de eroare Acţiune
Tipărire impos.
Reînc. [X]

Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de
cerneală este scăzută. Aparatul va opri toate operaţiile de imprimare.
Reumpleţi rezervoarele de cerneală.

Mai multe informaţii detaliate uu Ghidul utilizatorului Online:
Reumplerea rezervoarelor de cerneală

• Încă mai puteţi scana chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau
cartuşul trebuie reumplut.

• Specificaţii privind alimentarea uu pagina 20
Informaţii similare
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Introducerea unui text pe aparatul Brother

• Caracterele disponibile pot să difere în funcţie de ţară.

Probabil va trebui să introduceţi text în aparat.

Introducerea numerelor, literelor şi a simbolurilor
• Apăsaţi repetat pe a sau pe b pentru a selecta numărul, litera sau simbolul pe care doriţi să îl

alegeţi şi apăsaţi pe OK pentru a introduce caracterul respectiv. Repetaţi pentru fiecare
caracter până când numărul sau numele a fost introdus complet şi apoi apăsaţi pe OK

Introducerea spaţiilor
• Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi repetat pe a sau pe b pentru a selecta spaţiul şi apăsaţi

pe OK.

Efectuarea corecţiilor
• Dacă aţi introdus un număr sau o literă incorectă şi doriţi să modificaţi, apăsaţi pe Enlarge/

Reduce (Mărire/Micşorare) sau pe Number of Copies (Număr de copii) de mai multe opri
pentru a muta cursorul sub caracterul incorect. Apoi apăsaţi repetat pe a sau pe b pentru a
reintroduce litera corectă.

Informaţii privind respectarea Regulamentului
801/2013 al Comisiei

Modele Consumul de energie

În aşteptare conectat la reţea 1

DCP-T310 cca. 0,7 W

DCP-T510W/DCP-T710W cca. 1,0 W

1 Toate porturile de reţea sunt activate şi conectate

Activarea/dezactivarea funcţiei Wireless LAN
• (DCP-T510W/DCP-T710W) Pentru a activa sau dezactiva conexiunea la reţeaua wireless,

apăsaţi pe Menu (Meniu) şi apoi apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta următoarele:
1. Selectaţi [Reţea]. Apăsaţi pe OK.

2. Selectaţi [WLAN Activ]. Apăsaţi pe OK.

3. Selectaţi [Pornit] sau [Oprit]. Apăsaţi pe OK.

C Anexă
C

A
nexă
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Specificaţii privind alimentarea
Cerneală Aparatul foloseşte rezervoare individuale cu cerneală neagră, galbenă,

cyan şi magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.

Durata de viaţă a
sticlei de cerneală

Prima dată când umpleţi rezervorul, aparatul va folosi o cantitate de
cerneală pentru a umple tuburile de alimentare, în vederea obţinerii unor
imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată.
După terminarea acestui proces, sticlele cu cerneală primite cu aparatul
vor avea un randament mai scăzut decât cele standard (circa 95 %
pentru negru şi 90 % pentru culori). Cu toate sticlele cu cerneală
enumerate mai jos, veţi putea imprima numărul de pagini specificat.

Înlocuirea
consumabilelor

<Sticlă cu cerneală neagră> BTD60BK
<Sticlă cu cerneală galbenă> BT5000Y
<Sticlă cu cerneală cyan> BT5000C
<Sticlă cu cerneală magenta> BT5000M

Negru - aproximativ 6500 pagini 1

Galben, Cyan şi Magenta - aproximativ 5000 pagini 1

1 Randamentele aproximative indicate sunt determinate pe baza metodei originale Brother folosind modele de test
ISO/IEC 24712.
Randamentele aproximative indicate nu se bazează pe ISO/IEC 24711.

Dacă utilizați Windows®, faceți dublu clic pe pictograma Brother Creative Center  de pe
desktop pentru a accesa GRATUIT site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă
ajuta să creați și să imprimați mai ușor materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră
sau pentru uz personal în care să includeți fotografii, texte și creativitate.
Utilizatorii calculatoarelor Mac pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web:
www.brother.com/creativecenter
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Vizitaţi-ne pe internet la adresa
www.brother.com
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