Барабанен модул BROTHER DR-3100
Инструкции за инсталиране и ресетиране на брояча
Барабанен модул DR-3100 (до 25’000 стр. при 1 стр/зад.; до 50’000 стр. при 3 стр/зад.) става за следните машини:
Принтери:

Многофункционални устройства:

HL-L5250D
HL-L5240DN
HL-L5270DN
HL-L5280DN

DCP-L8065DN
DCP-L8060DW
MFC 8670DN
MFC-8870DW
MFC 8660DN
MFC-L8860DN
MFC-L8460DN

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

Смяна на барабанния модул при принтери
За принтери HL-L5250D, HL-L5240D, HL-L5270DN, HL-L5280DN :
1.Уверете се, че принтерът е включен и светодиодът Drum мига. Натиснете бутона за освобождаване на предния
капак и го отворете.

2.Натиснете и задръжте Go за около 4 секунди, докато светнат всички светодиоди. След като четирите светодиода
светнат, отпуснете бутона Go.
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3.Извадете барабана и тонер-касетата.

*Препоръчваме да поставите барабана и тонер-касетата на парче хартия за еднократна употреба или кърпа за
предпазване от неволно разсипване или замърсяване с тонер.
*За да предпазите принтера от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на
фигурата.

4.Натиснете надолу синия блокиращ лост и извадете тонер касетата от барабана.

*Работете внимателно с тонер-касетите. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги почистете
или ги измийте със студена вода.
*За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите, показани на фигурите в сиво.

*Уверете се, че сте запечатали добре барабана в плик, за да не се разсипе тонер извън него.
*Изхвърлете употребения барабан съгласно местните разпоредби, отделно от битовите отпадъци. Ако имате
въпроси, обадете се в местния пункт за вторични суровини.
5.Разопаковайте новия барабан.
*Изчакайте с разопаковането на новия барабан и го направете непосредствено преди поставянето му в принтера.
Излагането на пряка слънчева светлина или на светлината в стаята може да доведе до повреда на барабана.
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6.Поставете тонер касетата плътно в новия барабан – трябва да чуете, че щраква на мястото си. Ако сте поставили
правилно касетата вътре, синият блокиращ лост се вдига автоматично.

*Проверете дали сте поставили тонер-касетата правилно, иначе тя може да се отдели от барабана.
7.Поставете обратно в принтера тонер-касетата и барабана.

8.Затворете предния капак.
9.Уверете се, че светодиодът Drum е изгаснал.

За многофункционалните машини DCP-L8065DN, DCP-L8060DW, MFC 8670DN, MFC-8870DW, MFC
8660DN, MFC-L8860DN, MFC-L8460DN :
Следвайте процедурата описана по-долу за смяна на барaбанния модул.
●

НЕ използвайте възпламеними вещества или спрейове за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може
да доведе до пожар или токов удар.

Ако току-що сте използвали машината е възможно някои части от нея да се все още горещи. Когато отваряте
предният или задният капак НЕ ДОКОСВАЙТЕ илюстрираните части.
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1.Отворете предният капак и извадете барабана и тонер касетата

*За да предпазите принтера от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на
фигурата

2.Натиснете надолу синия блокиращ лост и извадете тонер-касетата от барабана.

3.Разопаковайте новият барабан
4.Поставете внимателно тонер касетата в новият барабанен модул.При правилно позициониране ще чуете
щракването на блокиращият лост
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5.Поставете тонер касетата и барабана отново в машината

6.Натиснете бутон “Clear/Back”
За да потвърдите че сте инсталирали нов барабанен модул натиснете “1”
7.Когато дисплеят покаже ‘Accepted” затворете предният 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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