Барабанен модул BROTHER DR-2100
Инструкции за инсталиране и ресетиране на брояча
Барабанен модул DR-3100 (до 12’000 стр. при 1 стр/зад.) става за следните машини:
Принтери:

Многофункционални устройства:

HL-2140
HL 2150N
HL-2170W

DCP-7030
DCP 7032
DCP-7040
DCP-7045N
MFC-7320
MFC-7340
MFC-7345N
MFC 7380
MFC 7440N
MFC-7450

В зависимост от устройството инсталацията и ресетирането на брояча стават по различен начин.

Смяна на барабанния модул при принтери
За принтери HL-2140, HL 2150N, HL-2170W :
●
●
●

При отстраняване на блока на барабана, дръжте го внимателно, защото може да съдържа тонер.
Всеки път, когато сменяте барабан, почиствайте вътрешността на принтера.
НЕ използвайте никаква разновидност на спрей за почистване на устройството отвън или отвътре. Това
може да причини пожар или токов удар. Можете да предоставите машината за почистване в АРБИКАС професионален сервиз а принтери и консумативи, www.arbikas.com
1. Уверете се, че принтера е включен и светлинната индикация Drum мига. Отворете предния капак.

2. Бавно издърпайте блока на барабана и тонер касетите извън устройството.
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* Препоръчваме да поставяте блока на барабана и тонер касетата върху лист хартия за еднократна употреба
или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.

* За да предпазите принтера от повреда от статичното електричество, НЕ докосвайте електродите, показани
на илюстрацията.

3. Бутнете надолу зеления лост и извадете касетата с тонер от барабана.

* Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги
измийте със студена вода.

* За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите част показани в илюстрацията.

●
●

Уверете се, че сте запечатали барабана добре в торба така че от него да не се изсипе тонер.
Изхвърлете използваната тонер касета спрямо местните разпоредби, като не го оставяте при несортирани битови
отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.

4. Разопаковайте новия/ рециклирания барабан.
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●

Изчакайте с разопаковането на новия барабан до момента на поставянето му. Излагането на директна
слънчева светлина или осветление може да повреди барабана.

5. Поставете тонер касета плътно в барабана, трябва да чуете, че щраква в гнездото си. Когато е поставена
правилно, блокиращият палец автоматично се вдига.

●

Проверете дали касетата е поставена правилно, в противен случай тя може да се откачи от барабана.

6. Поставете блока на тонер касетите и барабана обратно в принтера.

7. Нулирайте брояча на барабана. Натиснете и задръжте белия бутон (показан в синьо на снимката) за около 4
секунди докато всички индикации светнат. Когато всички 4 индикации светят, пуснете бутона.

●

Само когато сменяте барабан с нов или рециклиран, трябва да нулирате брояча на барабана. Не нулирайте
брояча на барабана, когато сменяте само тонер касета.
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8.Затворете предния капак.

9.Уверете се, че индикацията за Drum (Барабан) вече не свети.

За многофункционалните машини DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC 7440N,
MFC-7340, MFC-7345N, MFC-7450, MFC 7380, DCP 7032 :
Следвайте процедурата по-долу за смяна на барабана.
●

НЕ използвайте леснозапалими субстанции или каквото и да било спрейове за почистване на вътрешността и
поърхността на устройството. По този начин може да причините пожар или електрически удар.

●

Внимателно изваждайте барабана, защото може по него да има тонер. Ако тонер попадне по ръцете или дрехите ви
го избършете със суха кърпа или студена вода.
Веднага след като сте използвали устройството, някои негови части са изключително горещи. Когато отворите
предния или задния капак на устройството (задна изходна тава), НЕ докосвайте потъмнените части показани на
илюстрацията. В противен случай може да се изгорите.

●

1.Отворете предния капак.

2.Бавно издърпайте барабана с тонер касетата.
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* Препоръчваме да поставите барабана и тонер касетата на чиста, плоска повърхност върху лист хартия или парцал в случай
случайно разпиляване на тонер.
* За да предотвратите евентуална повреда на устройството от статично електричество, НЕ докосвайте електродите посочени
по долу.

3.Натиснете надолу зеленото лостче и извадете тонер касетата от барабана.
●

Изхвърлете барабана спрямо локалните разпоредби, разделно от домакинските отпадъци. Уверете се, че барабана е
запечатан добре в подходяща опаковка, така че да не се разпилее тонер. При въпроси се обърнете към локалния
пункт за приемане на отпадъци.
●
●

Разопаковайте новия барабан малко преди да го подмените. Излагането на директна слънчева или стайна
светлина може да повреди барабана.
За да предотвратите проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите изобразени на илюстрацията.

4. Разопаковайте новия/ рециклирания барабан.
5. Сложете внимателно тонер касетата докато се заключи на място. Ако сте я поставили правилно, зеленото заключващо
лостче ще се повдигне автоматично.
● Убедете се, че сте поставили тонер касетата правилно, защото в противен случай може да се отдели от барабана.
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6. Почистете коротрона в барабана като внимателно плъзнете зеления плъзгач отдясно наляво и обратно няколко пъти.

●

Убедете се, че сте върнали зеления плъзгач в начално положение (1). В противен случай, на отпечатките
може да се появи вертикална линия.

7. Поставете новия барабан с тонер касетата обратно в устройството

8. Натиснете Clear/Back.

●

За потребители на MFC:

За да потвърдите подмяната на нов барабан, натиснете 1.

●

За DCP потребители:

За да потвърдите подмяната на нов/ рециклиран барабан, натиснете Up стрелка нагоре.

9. Когато на екрана излезе “Accepted”, затворете предния капак.

Ако последвате долния линк, можете да посетите страницата за поддръжка на Brother и след като въведете
вашият модел машина да видите инструкциите онлайн:
https://support.brother.com/g/b/productsearch.aspx?c=bg&lang=bg
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