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Caso precise solicitar Assistência Técnica

Preencha as informações abaixo para referência futura:

Número de Modelo: DPC 7020
(Circule seu número de modelo)

Número de Série:* ______________________________________
Data da Compra: ______________________________________
Local da Compra ______________________________________
* O número de série pode ser exibido no visor (Menu/Set, 3, 1).
Guarde este Manual do Usuário junto com sua nota fiscal como
um registro permanente de sua compra, para uso no caso de
roubo, incêndio ou solicitação do serviço de garantia.

©1996-2005 Brother Industries, Ltd.

Registrar seu produto on-line no

http://www.brother.com/registration

Ao registrar o seu produtona Brother, você será registrado como o proprietário original do
produto. O seu cadastro na Brother:

 Nos ajudará a informá-lo sobre os aperfeiçoamentos e ofertas especiais em relação ao
seu produto.

O modo mais conveniente e eficiente de registrar o seu novo produto é on-line no
http://www.brother.com/registration
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Números da Brother
IMPORTANTE

Para assistência técnica, você deve ligar para o representante no país onde adquiriu o DCP. As
ligações devem ser realizadas de dentro deste país.

Registre seu produto
Ao registrar seu produto com a Brother International Corporation, você será cadastrado como o propri-
etário original do produto. Seu registro com a Brother:

nos ajudará a informá-lo sobre aprimoramentos desenvolvidos para seu produto e promoções
especiais.

Preencha e envie por fax o Registro de Garantia Brother e a Folha de Teste ou, para maior comodida-
de e eficiência ao registrar seu novo produto, faça o registro on-line no endereço

http://www.brother.com/registration

Perguntas Mais Freqüentes (FAQs)
A Central de Soluções Brother é o nosso primeiro recurso imediato para todas as suas necessidades
sobre Aparelho de Fax/Central Multifunção. Você pode transferir softwares, documentos e utilitários
mais recentes, ler FAQs e dicas de solução de problemas e aprender como aproveitar o máximo de
seu produto Brother.

http://www.brother.com/solutions

ou

http://www.brother.com.br

Observação

Você pode verificar aqui as atualizações para o driver da Brother.
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Solicitação de acessórios e suprimentos
Para resultados de melhor qualidade, utilize somente acessórios Brother genuínos, disponíveis nos
principais revendedores Brother.

Descrição Item
Cartucho de Toner TN-350 (Imprime até 2.500 páginas)
Unidade de Cilindro DR-350
Cabo da Linha Telefônica LG3077001
Aparelho Telefônico Cabo Enrolado do Telefone
Cabo Bidirecional IEEE-1284
(apenas MFC-7220) F2A046-10
Protetor de Energia Contra Picos de
Tensão e Surtos na Linha Telefônica da Rede CA
(2 saídas) QPD120
Protetor de Energia Contra Picos de Tensão e  FX120
Surtos na Linha Telefônica da Rede CA (8 saídas)
Servidor de Impressão/Escaneamento Externo NC2200W
Sem Fio (Opção)

Servidor de Impressão Externo (Opção) NC-2100P
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CERTIFICADO DE GARANTIA
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha
validade, é imprescindível que, além do certificado, seja apresentada a competente NOTA FISCAL de
compra do produto, sem a qual o que neste certificado está previsto não terá efeito. A leitura do
Manual de instruções é muito importante para uma boa manutenção e para evitar chamadas técnicas
desnecessárias.
Ficam expressas as seguintes condições de garantia:
1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as peças, partes e componentes,

excetuando-se as partes plásticas e suprimentos (vide item 6) ficam garantidas contra eventuais
defeitos de fabricação que por ventura venham a apresentar, pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de entrega do produto ao Sr. Consumidor, conforme expresso na neces-
sária Nota Fiscal de compra que passa a fazer parte deste certificado;

2. As partes, peças e componentes, objetos da exceção descrita no item anterior, possuem somen-
te a garantia legal de 3 (três) meses contra eventuais defeitos de fabricação, também contados da
data de entrega do produto ao Sr. Consumidor;

3. Constatados eventuais efeitos de fabricação, o Sr. Consumidor deverá entrar em contato com a
Assistência Técnica Autorizada mais próxima, pois somente estas estão autorizadas a examinar
e reparar o produto no prazo de garantia; caso isto não seja respeitado, o produto terá sido
VIOLADO;

4. No prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos serão trocados
gratuitamente, assim como a mão-de-obra aplicada;

5. por ser uma garantia complementar à legal, fica convencionado que essa garantia perderá total-
mente a validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas:

A. Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Sr. Consumidor ou Terceiros, estra-
nhos ao fabricante;

B. Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido, violado ou con-
sertado por pessoa não autorizada pelo fabricante;

C. Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto  se caracterizar como não sendo
original adequado, adequado, ou novo, e ainda, que não mantenha as especificações técnicas do
fabricante;

D. Se ocorrer a ligação deste produto em tensão elétrica diversa da recomendação do manual de
instruções;

E. Se o número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado;
6. Estão excluídos desta garantia defeitos de correntes do desgaste natural do produto, Ter sofrido

danos causados por acidentes ou agentes da natureza, ou pela negligência do Sr. Consumidor em
cumprir as instruções do manual do produto.

7. O atendimento dentro desta garantia poderá ser executado nas dependências das Assistências
Técnicas Autorizadas, correndo a locomoção e/ou transporte do produto por conta e risco do Sr.
Consumidor.

Brother International Corporation do Brasil Ltda.

Modelo____________________________  Nº Série_______________
Avenida Paulista, 854 - 10º andar - CEP: 01310-100 São Paulo - Brasil
Tel: (011) 3371-3599 - Fax: (011) 3283-2224
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Precauções de Segurança
Utilizamos os seguintes ícones ao longo deste Manual do Usuário.

Advertências informam o que fazer para evitar possível ferimento pessoal.

Ícones de Risco Elétrico alertam sobre uma possível descarga elétrica.

Ícones de Superfície Quente advertem para não tocar nas partes do aparelho que estão
quentes.
Ícones de Cuidados especificam procedimentos que devem ser seguidos ou impedidos para
evitar possível dano ao aparelho ou outros objetos.
Ícones de Configuração Inadequada alertam sobre dispositivos e operações não compatíveis
com o aparelho.

Observações explicam como você deve responder a uma situação que possa surgir ou
fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.

Para utilizar o DCP com segurança
Guarde estas instruções para referência futura e leia antes de tentar qualquer manutenção.

Observação

Caso existam faxes na memória do aparelho, será necessário imprimi-los ou salvá-los antes de
desligar a alimentação e desconectar o aparelho. (Para imprimir os faxes existentes na memória,
consulte a seção Impressão de um fax da memória na página 4-5. Para salvar os faxes na memó-
ria, consulte a seção Transmissão de faxes para um outro aparelho de fax na página 11-6.)

ADVERTÊNCIA
Existem terminais de alta de tensão dentro do aparelho. An-
tes de limpar o interior do aparelho, certifique-se de ter
desconectado primeiro o cabo da linha telefônica e depois o
cabo elétrico da tomada de energia CA.

Não manipule o plugue com as mãos molhadas para evitar
uma descarga elétrica.

Após a utilização do DCP, algumas
peças internas estão extremamente
QUENTES! Para evitar lesões,
cuidado para não colocar seus dedos
nas áreas mostradas nas ilustrações.

ADVERTÊNCIA
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ADVERTÊNCIA
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
sempre devem ser seguidas precauções básicas de seguranças para reduzir o risco de incêndios,
descargas elétricas e ferimentos em pessoas, incluindo o seguinte:
1. Não utilize este produto próximo de água, por exemplo, perto de uma banheira, lavabo, pia de

cozinha ou máquina de lavar roupas, em um porão úmido ou próximo a uma piscina.
2. Evite utilizar este produto durante uma tempestade. Pode haver um risco remoto de choque

elétrico causado por um relâmpago.
3. Utilize somente o cordão elétrico fornecido com o DCP.

A unidade do fusor está marcada com uma etiqueta de
atenção. Favor não remover ou danificar esta etiqueta.

Para evitar lesões, atente para não
colocar seus dedos na borda do
DCP sob a capa do documento ou
a cobertura do escâner.

Para evitar lesões, atente para não
colocar seus dedos na área
sombreada nas ilustrações.

Ao mover o DCP, pegue as alças
manuais laterais que estão na
base da máquina conforme
mostrado nas ilustrações.

Não utilize um aspirador de pó para limpar toner espalhado. Isto poderá causar a ignição do pó de toner
no interior do aspirador, iniciando potencialmente um incêndio. Favor limpar o toner cuidadosamente
com um pano seco isento de fiapos e disponha do mesmo conforme a regulamentação local.
Este produto deve ser instalado nas proximidades de uma tomada de energia elétrica de CA
que seja facilmente acessível. Em caso de emergência, você deverá desconectar o cordão de
alimentação da tomada de energia elétrica de CA para desativar totalmente a energia.
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Uso deste Manual
Ao longo deste Manual você verá símbolos especiais para alertá-lo sobre advertências, observações
e providências importantes. Fontes especiais identificam teclas que você deverá pressionar, mensa-
gens que aparecem no visor e pontos importantes ou tópicos relacionados.

Negrito Estilos em negrito identificam teclas específicas existentes no painel de controle do
aparelho.

Itálico Estilos em itálico enfatizam um ponto importante ou o remetem a um tópico relacionado.
Courier Estilos em courier identificam as mensagens apresentadas no visor do aparelho.

Advertências informam o que fazer para evitar possível ferimento pessoal.

Ícones de Risco Elétrico alertam sobre uma possível descarga elétrica.

Ícones de Superfície Quente advertem para não tocar nas partes do aparelho que estão
quentes.

Ícones de Cuidados especificam procedimentos que devem ser seguidos ou impedidos
para evitar possível dano ao aparelho ou outros objetos.

Ícones de Setup Inadequado alertam sobre dispositivos e operações não compatíveis
com o aparelho.

Observações explicam como você deve responder a uma situação que possa surgir ou
fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.

1 Introdução

1- 1
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Introdução

Escolha de um local
Coloque seu aparelho sobre uma superfície plana e estável, livre de vibração e choques, como uma
mesa, por exemplo. Instale o aparelho perto de uma tomada telefônica de parede e de uma tomada de
energia elétrica CA aterrada padrão. Escolha um local onde a temperatura permaneça entre 50°F e
90,5°F (10°C e 32,5°C).

CUIDADO
Evite colocar seu aparelho em uma área muito movimentada.
Não o coloque próximo a aquecedores, condicionadores de ar, água, produtos químicos ou gela-
deiras.
Não o exponha a luz solar direta, calor excessivo, umidade ou poeira.
Não conecte o aparelho em uma tomada de energia elétrica CA controlada por comutadores de
parede ou temporizadores automáticos.
A interrupção da energia pode apagar as informações contidas na memória do aparelho.
Não conecte seu aparelho em uma tomada de energia CA no mesmo circuito que dispositivos de
grande porte ou outro equipamento que possa cortar a fonte de alimentação.
Evite fontes de interferência, tais como, alto-falantes ou unidades base de telefones sem fio.
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Capítulo 1

Como acessar o
Manual do Usuário
completo
Este Manual do Usuário não contém todas as
informações sobre o aparelho, por exemplo,
como utilizar os recursos avançados do Fax,
Impressora, Escâner, Fax de PC e Rede. Quan-
do você estiver pronto para receber informações
detalhadas sobre estas operações, leia o Ma-
nual do Usuário completo localizado na seção
'Documentação' do CD-ROM.

Para visualizar a
Documentação
(Para Windows®)
A partir do menu Iniciar, selecione Brother,
MFL Pro Suite DCP-7020 a partir do Grupo de
Programas e selecione Manual do Usuário.

- OU -
Ligue seu PC. Insira o CD-ROM Brother
para Windows® em sua unidade de
CD-ROM.
Se aparecer a tela de nome de modelo,
clique em seu nome de modelo.
Se aparecer a tela de idioma, clique em
seu idioma.
O menu principal CD-ROM será aberto.

Observação

Se esta janela não aparecer, use o Windows®

Explorer para executar o arquivo setup.exe a
partir do diretório principal do CD-ROM
Brother.

Clique em Documentação.
Clique na documentação que deseja ler.
• Manual Rápido de Configuração:

Instruções de Configuração e Instala-
ção do Software

• Manual do Usuário
(2 ou 3 manuais):
Manual do Usuário para operações
independentes e Manual do Usuário
do Software

• Guia do Usuário PaperPort®:
Software de Gerenciamento de
Documentos

Como localizar instruções sobre
Digitalização
Existem várias maneiras com as quais se pode
escanear documentos. Você pode encontrar as
instruções da seguinte forma:

Manual de utilização do Software:
Como digitalizar utilizando o Windows®

no Capítulo 2
(Para Windows®  98/98SE/Me/2000
Professional/XP/Windows NT®

 Workstation Versão 4.0)
Usando o ControlCenter2.0 no Capítulo 3
(Para Windows®  98/98SE/Me/2000
Professional/XP/Windows NT®

Workstation Versão 4.0)
Digitalização em Rede (Requer servidor
de impressão/escaneamento sem fio ex-
terno NC-2200w opcional)

Manual do Usuário PaperPort®

Instruções para digitalização diretamen-
te do ScanSoft®  PaperPort®

3

2

1

4

5
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Introdução

Para visualizar a
Documentação
(Para Macintosh® )

Ligue seu Macintosh® . Insira o CD-ROM
Brother para Macintosh®  em sua unida-
de de CD-ROM. Será aberta a janela abai-
xo.

Clique duas vezes no ícone
Documentation.
A tela de seleção de idioma aparece,
clique duas vezes no seu idioma.
Clique na documentação que deseja ler.
• Manual Rápido de Configuração:

Instruções de Configuração e Instala-
ção do Software

• Manual do Usuário
(2 manuais):
Manual do Usuário para operações
independentes e Manual do Usuário
do Software

• Presto!®  PageManager® :
Software de Gerenciamento de
Documentos

Como localizar instruções sobre
Digitalização
Existem várias maneiras com as quais se pode
escanear documentos. Você pode encontrar as
instruções da seguinte forma:

Manual de Utilização do Software:
Digitalização a partir de um Macintosh®

no Capítulo 7 (Para Mac OS®  9.1 - 9.2/
Mac OS®  X 10.2.4 ou superior)
Usando o ControlCenter2.0 (Para Mac
OS®  X 10.2.4 ou superior) no Capítulo 7
Digitalização de Rede (Requer servidor
de impressão/escaneamento sem fio ex-
terno NC-2200w opcional)

Manual do Usuário Presto!®

PageManager®

Instruções para digitalização diretamen-
te do Presto!®  PageManager®

(Mac OS®  X)

1

2

3

4
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Visão geral do painel de controle

Tecla Copy
(Configurações temporárias):
Options
Você pode selecionar configurações tem-
porários para cópias de forma rápida e
fácil.
Enlarge/Reduce
Permite que você amplie ou reduza cópi-
as dependendo da relação selecionada.
Contrast
Permite que você selecione a qualidade
da cópia para o seu tipo de documento.
Copy Quality
Utilize esta tecla para fazer diversas có-
pias.
Modo Menu:
Menu
Permite que você acesse o menu para
programar.

 ou 
Pressione para navegar pelos menus e
pelas opções. Você também pode usar
essas teclas para introduzir números.
Set
Permite que você armazene suas confi-
gurações no aparelho.

Scan
Permite acessar o modo Escanear.
Start
Permite copiar ou escanear.
Stop/Exit
Interrompe uma operação ou sai do menu.
Tecla Print
Cancel Job
Você pode cancelar um trabalho impres-
so e limpar a memória de impressão.
Visor de Cristal Líquido (LCD):
Exibe mensagens na tela para auxiliá-lo
a configurar e utilizar o aparelho.

1

2

3

4

5

6

7
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Introdução

Carregamento de
documento
Pode-se fazer cópias e escanear a partir do
alimentador automático de documentos e do vidro
do escâner.

Uso do alimentador
automático de documentos
A alimentador pode suportar até 35 páginas, ali-
mentando cada uma individualmente através do
aparelho. Use o papel-padrão de 20 lb (80 g/m2)
e sempre ventile as páginas antes de colocá-
las no alimentador.

NÃO utilize papel enrolado, enrugado, do-
brado, rasgado, grampeado, recortado,
colado ou com fita colada.
NÃO utilize papelão, jornal ou tecido.

Certifique-se de que os documentos es-
critos à tinta estejam totalmente secos.
Os documentos a serem transmitidos por
fax devem ser de 5,8 a 8,5 pol (147,3 a
215,9 mm) de largura e 3,9 a 14 pol (100
a 356 mm) de comprimento.
Ventile bem as páginas. Certifique-se de
colocar os documentos com o rosto
para cima, entrando primeiro a mar-
gem superior no alimentador até você
sentir ele tocar no rolo de alimentação.
Regule as guias de papel para ajuste na
largura de seus documentos.

Abra a aba de suporte da saída de docu-
mentos do aparelho.

CUIDADO
NÃO puxe o documento enquanto ele estiver
entrando.

Configurações incorretas

1

2

3
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Capítulo 1

Utilizando o vidro do
escâner
Você pode utilizar o vidro do escâner para copi-
ar ou escanear páginas de uma só vez. Os do-
cumentos podem ir até o tamanho carta/A4 (8,5
até 11 pol (215,9 até 297,4 m).

 Observação

Para utilizar o vidro do escâner, o aparelho
deverá estar vazio.

Erga a tampa de documentos.
Utilizando as guias para documentos do
lado esquerdo, centralize o documento
com a face para baixo sobre o vidro do
escâner.

Posicione os documentos com a face para
baixo sobre o vidro do escâner.

Feche a tampa de documentos.

CUIDADO
Caso o documento seja um livro ou seja gros-
so, não bata a tampa nem a pressione sobre o
mesmo.

1

2

3
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Introdução

Papel

Papel recomendado
Para obter a melhor qualidade de impressão
possível, sugerimos o uso do seguinte papel.

Use papel que seja feito para cópia de
papel simples.
Use papel que seja de 20 a 24 lb (75 a 90
g/m2).
Use papel neutro. Não use papel ácido
ou alcalino.
Use papel de fibra extensa.
Use papel com um conteúdo de umida-
de de aproximadamente 5%.

Escolha do papel aceitável
Recomendamos que o papel seja testado (es-
pecialmente para tipos e tamanhos especiais
de papel) no aparelho antes da aquisição de
grandes quantidades.

Para impressão ideal, utilize um tipo de papel
recomendado, especialmente para papel liso e
transparências. Para obter maiores informações
sobre especificações de papel, ligue para seu
representante de vendas autorizado mais próxi-
mo ou para o local onde você adquiriu o apare-
lho.

Utilize etiquetas ou transparências que
sejam projetadas para uso em impres-
soras laser.
Se você estiver usando um papel especi-
al e o aparelho tiver problemas na sua
alimentação a partir da bandeja de pa-
pel, tente novamente usando o slot de
alimentação manual.
Você pode utilizar papel reciclado neste
aparelho.

Tipo de Papel
Papel Liso

Papel reciclado
Transparência
Etiquetas

Item
Xerox 4200DP 20 lb
Papel Laser Hammermill 24 lb
(Xerox Premier 80 g/m2)
(Xerox Business 80 g/m2)
(M-real DATACOPY 80 g/m2)
(IGEPA X-Press 80 g/m2)
(Xerox Recycled Supreme)
3M CG 3300
Etiqueta de laser Avery #5160
(Etiqueta de laser Avery L7163)
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CUIDADO
Não utilize os seguintes tipos de papel ou envelopes; eles podem provocar o atolamento do papel e
danificar seu aparelho.

Não utilize:
• Papel de jato de tinta;
• Papel revestido, tal como, papel revestido de vinil;
• Papel pré-impresso ou altamente texturizado ou papel com um cabeçalho gravado em

relevo;
• Folhas de etiqueta que tenham alguma etiqueta removida;
• Papel que tenha sido impresso anteriormente;
• Papel que não pode ser organizado uniformemente quando empilhado;
• Papel que seja feito com uma fibra curta;
• Papel danificado, enrolado, enrugado ou moldado irregularmente.

Não utilize:
• Envelopes que sejam de uma construção flácida;
• Envelopes que sejam gravados em relevo (tenham texto em relevo);
• Envelopes que tenham grampos;
• Envelopes que não estejam dobrados adequadamente;
• Envelopes pré-impressos no seu interior.

0,08 pol (4 mm) ou
mais comprido

0,08 pol (4 mm) ou
mais comprido

Capacidade das bandejas de papel

Bandeja de papel

Slot de alimentação
manual

Tamanho do papel
A4, Carta, Ofício, Executivo,
A5, A6, B5 e B6
Largura: 2,75 - 8,5 pol (69,9 -
215,9 mm)
Comprimento: 4,56 - 16 pol
(116 - 406,4 mm)

Tipos de papel
Papel liso, Papel reciclado
Transparência
Papel liso, Papel reciclado,
Papel de contrato, Envelope,
Etiquetas e Transparências

Nº de folhas
até 250
até 10
1
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Introdução

Como carregar o papel
Para carregar papel ou outra mídia
na bandeja de papel

Puxe a bandeja de papel totalmente para
fora do aparelho.

Pressionando a guia de papel solte a ala-
vanca, deslize os ajustadores até o ta-
manho do papel.
Verifique se as guias estão bem firmes
nos slots.

 Observação

Para papel tamanho Ofício, pressione as
travas internas e retire a traseira da ban-
deja de papel.

Ventile bem a pilha de papel para evitar
atolamentos e alimentação incorreta de
papel.

Coloque o papel na bandeja.

Coloque a bandeja de papel firmemente
de volta no aparelho e estenda a aba de
suporte da bandeja de saída antes de
utilizar o aparelho.

Marca de Capacidade
Máxima de Papel

Aba de Suporte da
Bandeja de Papel
de Saída

 Observação

Ao alimentar a bandeja de papel, lembre-se do
seguinte:

Verifique se o papel está plano na ban-
deja e abaixo da marca de capacidade
máxima de papel e se as guias de papel
estão tocando nas laterais da pilha de
papel.
O lado a ser impresso deve estar virado
para baixo.

1

2
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Para carregar papel ou outra mídia
no slot de alimentação manual
Você pode carregar envelopes e mídia de im-
pressão especial uma por vez neste slot. Use o
slot de alimentação manual para imprimir ou
copiar em etiquetas, envelopes ou papel mais
espesso.

Deslize as guias de papel para ajustar o
tamanho do papel.

 Observação

Ao colocar papel no slot de alimentação manu-
al, lembre-se do seguinte:

O lado a ser impresso deve estar virado
para cima.
Coloque primeiro a margem inicial (topo
do papel) e empurre-a suavemente no
slot.
Certifique-se de que o papel esteja reto e
na posição adequada no slot de alimen-
tação manual. Caso contrário, o papel não
pode ser alimentado corretamente, resul-
tando em uma impressão inclinada ou em
atolamento de papel.
Não coloque mais que uma folha ou
envelope por vez no slot de alimentação
manual para o aparelho não atolar.

Você ainda pode usar o aparelho enquan-
to a tampa do escâner está erguida. Para
fechar a tampa do escâner, puxe-a para
baixo com ambas as mãos.

Usando ambas as mãos, coloque uma
folha do papel no slot de alimentação
manual até você sentir a margem frontal
do papel tocar no rolo de alimentação de
papel. Deixe o papel ir quando sentir ele
próximo da alimentação do aparelho.

Para retirar facilmente uma impressão
pequena da bandeja de saída, levante a
tampa do escâner com as duas mãos,
como mostrado na figura abaixo.

1

2
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Configuração inicial
Configuração do Tipo de
Papel
Para obter a melhor qualidade de impressão,
ajuste o aparelho para o tipo de papel que você
está usando.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
1. General Setup
Pressione Set
Pressione  ou  para selecionar
1. Paper Type

General Setup
1. Paper Type

Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
Plain, Thin, Thick, Thicker,
Transparency ou Recycled Paper.
Pressione Set.
Pressione Stop/Exit.

 Observação

O papel é ejetado com as superfícies im-
pressas viradas para baixo na bandeja de
papel de saída na frente do aparelho. Ao
utilizar transparências ou etiquetas, reti-
re cada folha imediatamente para não
manchar ou atolar o papel.
Você pode selecionar Transparency na
Etapa 3 somente se selecionado o ta-
manho de papel Carta, Ofício ou A4. (Con-
sulte a seção Configuração do Tamanho
do Papel nesta página.)

Configuração do Tamanho
do Papel
Você pode usar oito tamanhos de papel para
impressão de cópias: Carta, Ofício, A4, B5, A5,
B6, A6 e Executivo e três tamanhos para im-
pressão de faxes: Carta, Ofício e A4. Ao mudar
o tamanho de papel carregado na bandeja de
papel, será preciso mudar ao mesmo tempo a
configuração do tamanho de papel para que seu
aparelho possa colocar um fax de entrada ou
uma cópia reduzida na página.

 Observação

Se você selecionou Transparency como
tipo de papel na Etapa 3 somente será
possível selecionar o papel tamanho Legal,
Letter ou A4.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
1. General Setup

Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
2. Paper Size

1. General Setup
2. Paper Size

Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
Letter, Legal, A4, A5, A6, B5,
B6 ou Executive.
Pressione Set.
Pressione Stop/Exit.

4
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Poupar Toner
Pode-se conservar o toner usando este recur-
so. Ao configurar o recurso Poupar Toner (Toner
Save) para On, a impressão fica mais clara. O
ajuste-padrão é Off.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
1. General Setup

Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar 4.
Ecology

General Setup
Ecology

Pressione Set
Pressione  ou  para selecionar
1. Toner Save
Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar ligar
(ou desligar)
Pressione Set.
Pressione Stop/Exit.

Configuração do Volume de
Aviso Sonoro
O volume do aviso sonoro pode ser alterado. O
ajuste-padrão é Med. Quando o aviso sonoro
estiver ligado, o aparelho emitirá um som ao
pressionar uma tecla ou cometer um erro.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar.
General Setup
Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
3. Beeper

General Setup
3.Beeper

Pressione  ou  para selecionar Low,
Med, High ou Off
Pressione Set.
Pressione Stop/Exit.4
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Sleep
A configuração do Sleep reduz o consumo de
energia desligando o fusor dentro do aparelho en-
quanto ele está inativo. Pode-se escolher por
quanto tempo o aparelho fica inativo (de 00 a 99
minutos) antes de passar para o modo sleep. O
temporizador reiniciará automaticamente quando
o aparelho receber um Fax ou dados de PC ou
fazer uma cópia. A configuração de fábrica é 05
minutos. Enquanto o aparelho estiver no modo
Sleep será exibido Repouso no visor. Se você
tentar imprimir ou copiar no modo repouso, have-
rá um pequeno atraso enquanto o fusor se aque-
ce até sua temperatura de funcionamento.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
1. General Setup
Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
4. Ecology.

General Setup
4. Ecology

Pressione  ou  para selecionar
2. Sleep Time
Pressione Set.
Ecology
Sleep Time

Pressione Set
Use  ou  para introduzir a duração
de tempo em que o aparellho ficará inati-
vo antes que passe para o modo sleep
(00 ou 99).
Pressione Set.
Pressione Stop/Exit.

 Observação

Para desligar o modo sleep, pressione Iniciar
e Opções simultaneamente na Etapa 3.

Configuração do Contraste
do Visor
Pode-se alterar o contraste para o visor ficar
mais claro ou mais escuro.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
1. General Setup.

Pressione Set
Pressione  ou  para selecionar
5. LCD Contrast

General Setup
5. LCD Contrast

Pressione Set.
Pressione  ou  para selcionar
Light ou Dark.

Pressione Set.

Pressione Stop/Exit.

Impressão da Lista de
Ajustes do Usuário
Você pode imprimir a lista dos seus ajustes.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
1. General Setup.

Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
6. USer Settings

1. General Setup
6. USer Settings

Pressione Set.
Pressione Start.
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3 Execução de cópias

Utilização do aparelho
como copiadora
Pode-se utilizar o aparelho como uma copia-
dora, executando-se até 99 cópias de uma vez.

A área do seu aparelho que pode ser impressa
inicia a aproximadamente 0,16 polegadas (4
mm) a partir de ambos os lados e 0,12 polega-
das (3 mm) e 0,12 polegadas (3 mm) a partir
do topo ou parte inferior do papel.

 Observação

Esta área que pode ser impressa, apresenta-
da acima, é para uma cópia simples ou uma
cópia 1 por 1 utilizando o papel no formato
Carta ou Ofício. A área que pode ser impressa
muda com o formato do papel.

Execução de uma cópia
simples

Carregue o documento.
Pressione Start.

Área que não pode
ser impressa

0,16” (4 mm)

0,12” (3 mm)

Observação

Para parar a cópia, pressione Stop/Exit.

Execução de múltiplas
cópias

Carregue o documento.
Pressione Number of Copies repetida-
mente até que o número de cópias dese-
jado sejas exibido (até 99).
—OU—
Pressione Number of Copies, e em se-
guida pressione, ou mantenha pressio-
nado,  ou  para aumentar ou dimi-
nuir o número de cópias.

 Observação

Para organizar as cópias, pressione Options e
 ou  para selecionar STACK/SORT

(empilhar/ordenar). (Consulte Organização das
cópias utilizando o alimentador, na página 3-5).

Pressione Start.

Interromper a cópia
Para interromper a cópia, pressione Stop/Exit.

1
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Ampliação ou redução da
imagem copiada
É possível selecionar as seguintes relações de
ampliação ou redução.

Auto* configura o aparelho para calcular a re-
lação de redução que se ajusta no formato do
seu papel.

Custom (25-400%),permite selecionar uma
relação entre 25% e 400%.

Pressione
Enlarge/Reduce
(Aumentar/Reduzir) EXE → LTR

AUTO

CUSTOM (25-400%)

LGL → LTR

LGL → A4

LTR → EXE

Full Page

A4 → LTR

LTR → A4

 Observação

A configuração Auto só está disponível ao ali-
mentar o aparelho pelo alimentador.

Carregue o documento.
Pressione Enlarge/Reduce.

Utilização das teclas
Cópia Temporária
Quando for necessário alterar rápida e tempo-
rariamente as configurações de cópia para a
próxima cópia, utilize a tecla Cópia Temporária.
Podem-se utilizar diferentes combinações.

 Observação

Estas configurações são temporárias e o
aparelho retorna às suas configurações-
padrão 60 segundos após o término das
cópias.
Podem-se gravar as configurações de cópia
utilizadas mais freqüentemente tornando-as
padrão. (Consulte Alteração das configura-
ções de cópia padrão na página 3-7).

Enlarge/
Reduce

1

2
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Pressione  ou  para selecionar a
relação de ampliação ou redução dese-
jada.
Pressione Set.
—OU—
Você pode selecionar Custom
(25 – 400%)
e pressionar Set.
Pressione  ou   para introduzir a re-
lação de redução de 25% a 400%.
Pressione Set.

 Observação

A relação de ampliação ou redução também
pode ser aumentada ou diminuída segurando-
se  ou .

Pressione Start
—OU—
Pressione outra tecla de cópias
temporárias para mais ajustes.

 Observação

Opções especiais de cópias (2 in 1
(P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P), 4 in 1 (L)
ou Poster (3 x 3) não estão
disponíveis em Enlarge/Reduce.
(P) significa Retrato e (L), Paisagem.

Ajuste de contraste
Você pode alterar o contraste para fazer uma
imagem parecer mais nítida e mais vívida.

Carregue seu documento.
Pressione Contrast.

Pressione  para aumentar o contras-
te.
—OU—
Pressione  para diminuir o contraste.
Pressione Set.
Pressione Start.
—OU—
Pressione outra tecla de cópias tempo-
rárias para mais ajustes.

Contrast

4

3
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Alteração dos ajustes de cópias temporárias
Utilize as teclas de Opções para ajustar temporariamente os seguintes ajustes de cópias temporári-
as com rapidez para a cópia seguinte.

Após pressionar Set para escolher suas configurações, o visor exibirá Set Temporarily.
Pressione Start ao final da configuração.

Observação

As configurações de fábrica são mostrados em Negrito.

Pressione
Options

Seleções de menu

Selecione e Pressione Set Selecione e Pressione Set

Opções Página

Quality Auto
Text
Photo

Stack/Sort Stack
Sort

Page Layout Off (1 in 1)
2 in 1 (P)
2 in 1 (L)
4 in 1 (P)
4 in 1 (L)
Poster (3 x 3)
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Qualidade
Pode-se selecionar a qualidade da cópia. A con-
figuração padrão é Automático.

Auto

Text

Photo

Adequado para documentos
que contêm texto e fotografias.
Adequado para documentos
que contêm somente texto.
Adequado para cópias fotográ-
ficas.

Carregue o seu documento.
Pressione Options e  ou  para se-
lecionar Quality.
Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar a qua-
lidade da cópia desejada (Auto, Text
ou Photo).
Pressione Set.
Pressione Start.

Organização de cópias usando o
alimentador
Podem-se organizar múltiplas cópias. As pági-

nas serão empilhadas na ordem  (1 2 3),

 (1 2 3) e assim por diante.

Carregue o seu documento.
Pressione Number of Copies repetida-
mente até que apareça o número dese-
jado (até 99).
Pressione Options e  ou  para se-
lecionar Stack/Sort.
Pressione Menu/Set.
Pressione  ou  para selecionar
Sort.
Pressione Menu/Set.
Pressione Start.

Execução de cópias N in 1 (Layout
de Página)
Pode-se reduzir a quantidade de cópias utili-
zando-se o recurso N in 1. Este recurso permi-
te copiar duas ou quatro páginas em uma pági-
na, permitindo a economia de papel.

 Observação

Assegure-se de que o formato do papel es-
teja configurado em Letter, Legal ou
A4.

Pode-se utilizar o recurso de cópia N in 1
somente com o tamanho de cópia de 100%.
(P) significa Retrato e (L) significa Paisa-
gem.

Carregue o seu documento.
Pressione Number of Copies para
digitar o número de cópias desejado (até
99).
Pressione options e  ou  para sele-
cionar Page Layout.
Pressione Menu/Set.
Pressione  ou  para selecionar 2 e
1 (P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P)
ou 4 in 1 (L).
Pressione Set.
Pressione Start para digitalizar o docu-
mento.

4
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Caso utilize o vidro do escâner:
Depois de escanear a página, o visor
mostrará:

Next Page?
Yes No

Pressione  para escanear a página se-
guinte.
Coloque o documento seguinte sobre o
vidro do escâner.

Set Next Page
Then Press Set

Pressione Set.
Repita os passos 6 e 7 para cada página
do layout.
Após escanear todas as páginas do do-
cumento, pressione  para encerrar.

Coloque a face do documento voltada para
cima no alimentador na direção mostrada
abaixo.

Coloque a face do documento voltada para
baixo no vidro do escâner na direção mos-
trada abaixo.

2 in 1 (P)

2 in 1 (L)

4 in 1 (P)

4 in 1 (L)

2 in 1 (P)

2 in 1 (L)

4 in 1 (P)

8

7

6

4 in 1 (L)
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Fazer um pôster (Layout da pági-
na)
Você pode criar um pôster. Ao utilizar o recurso
Pôster, seu aparelho divide seu documento em
seções, em seguida amplia as seções de for-
ma que você possa juntá-las em um pôster.
Caso deseje imprimir um pôster, utilize o vidro
do escâner.

 Observação

Favor assegurar que o tamanho do papel
esteja ajustado para carta, ofício ou A4.
Para cópias de pôsters, você não
poderá fazer mais do que uma cópia ou
utilizar o recurso Enlarge/Reduce.

Carregue seu documento.
Pressione Options e  ou  para se-
lecionar
Page Layout.

Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
Poster (3x3).
Pressione Set.
Pressione Start para escanear o docu-
mento.
Poster 3x3.

Alteração das
configurações de
cópia padrão
Pode-se gravar as configurações de cópia utili-
zadas mais freqüentemente configurando-as
como padrão. Estas configurações permanece-
rão até serem alteradas novamente.

Qualidade

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
2. Copy.
Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
1. Quality.

Copy
1. Quality

Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
Auto, Text ou Photo
Pressione Set.
Pressione Stop/Exit.

4
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Ajuste de contraste
Pode-se alterar o contraste para fazer a ima-
gem parecer mais nítida e mais viva.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
2. Copy.

Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
2. Contrast

Copy
2. Contrast

Pressione Set
Pressione  para aumentar o contras-
te.
—OU—
Pressione  para diminuir o contraste.
Pressione Set.
Pressione Stop/Exit.

Mensagem de Memória
Cheia (Out of Memory)
Se a memória tornar-se cheia durante a execu-
ção de cópias, a mensagem do visor de cristal
líquido o conduzirá para o próximo passo.
Se surgir a mensagem out of Memory du-
rante a digitalização da primeira página, pressi-
one Stop/Exit, aguarde até que outras opera-
ções em andamento sejam finalizadas e tente
novamente.
Caso esteja digitalizando páginas suseqüentes,
pressione Stop/Exit para cancelar a operação
ou pressione Start para copiar as páginas
digitalizadas.

4
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O Manual do Usuário no CD-ROM inclui o Manual de Utilização do Software para os recursos dispo-
níveis quando conectado a um computador (por exemplo, Impressão e Digitalização). A disponibilida-
de dos recursos listados abaixo varia segundo o modelo:

Utilização do aparelho como Impressora (Consulte o Capítulo 1 no Manual de Utilização do Software,
no CD-ROM).
Como Digitalizar (Consulte o Capítulo 2 no Manual de Utilização do Software, no CD-ROM).
Utilização do ControlCenter 2.0 (Consulte o Capítulo 3 no Manual de Utilização do Software, no
CD-ROM).
Utilização da Configuração Remota (Consulte o Capítulo 4 no Manual de Utilização do Software,
no CD-ROM).
Digitalização em Rede (é necessário o Servidor Externo de Impressão/Digitalização NC-2200w
opcional).
Impressão na Rede (é necessário o Servidor Externo de Impressão/Digitalização NC-2200w
opcional).

 Observação

Consulte também Como acessar o Manual do Usuário completo na página 1-3.
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Instruções importantes de
segurança

Leia todas estas instruções.
Guarde-as para consultas futuras.
Siga todas as advertências e instruções
marcadas no produto.
Desligue este produto da tomada da pa-
rede antes de limpar o interior do apare-
lho. Não use produtos de limpeza líqui-
dos nem aerossol. Use um pano úmido
para limpeza.
Não utilize este produto próximo à água.
Não coloque este produto em carrinho,
suporte ou mesa instáveis. O produto
pode cair, causando danos graves a ele.
Existem fendas e aberturas no gabinete
e na parte traseira ou no fundo para ven-
tilação; para garantir operação confiável
do produto e para protegê-lo de
sobreaquecimento, estas aberturas não
devem ser bloqueadas nem cobertas. As
aberturas não devem nunca ser bloque-
adas por colocação do produto em cama,
sofá, tapete ou em outra superfície si-
milar. Este produto não deve nunca ser
colocado perto ou sobre um radiador ou
aquecedor. Este produto não deve ser
colocado em instalação embutida exceto
se uma ventilação adequada foi providen-
ciada.
Este produto deve ser operado a partir
da fonte de alimentação de energia do
tipo indicado na etiqueta. Se você não
estiver seguro do tipo de fonte de alimen-
tação de energia disponível, chame o
seu fornecedor ou concessionária local
de energia.
Use apenas o cabo de energia original,
fornecido com este aparelho.
Este produto está equipado com um
plugue de 3 fios aterrado. Este plugue
só encaixa em uma tomada de energia

aterrada. Este é um recurso de seguran-
ça. Se você não conseguir inserir o plugue
na tomada, chame o seu eletricista para
substituir a sua tomada obsoleta. Não
anule a finalidade do plugue aterrado.
Não permita que nada fique sobre o cabo
de alimentação de energia. Não coloque
este produto em local em que pessoas
possam pisar no cabo.
Se um cabo de extensão for utilizado com
este produto, assegure-se de que as cor-
rentes nominais totais dos produtos liga-
dos no cabo de extensão não excedam
a capacidade nominal de corrente deste
cabo. Também, assegure-se de que o
total de todos os produtos ligados à to-
mada de energia CA não exceda a 15
ampères.
Não coloque nada em frente à máquina
que possa bloquear os faxes recebidos.
Não coloque nada no caminho das im-
pressões.
Espere até que as páginas tenham saí-
do do aparelho antes de pegá-las.
Nunca empurre objetos de nenhuma es-
pécie para dentro deste produto através
das fendas, pois podem tocar em pon-
tos com tensões perigosas ou podem
provocar curtos-circuitos que resultem
em risco de incêndio ou choque elétri-
co. Nunca derrame líquido de nenhuma
espécie no produto. Não tente efetuar
serviços neste produto por conta própria
porque a abertura ou a remoção de tam-
pas pode submetê-lo à exposição de
pontos de tensões perigosas e a outros
riscos e podem anular a garantia. Con-
sulte a Assistência Técnica Autorizada
Brother sobre todos os tipos de servi-
ços.

Informações Importantes
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Desligue este produto da tomada de ali-
mentação de energia CA e consulte a
Assistência Técnica Autorizada Brother
sobre todos os tipos de serviços, sob as
seguintes condições:
• Quando o cabo de energia estiver

danificado ou desgastado.
• Se houve derramamento de líquido

no interior do produto.
• Se o produto foi exposto à chuva ou

água.
• Se o produto não opera normalmen-

te quando as instruções de opera-
ção forem seguidas. Ajuste somente
aqueles controles que estão cober-
tos pelas instruções de operação. O
ajuste incorreto de outros controles
pode resultar em danos e
freqüentemente exigirão trabalho
intenso por técnicos qualificados
para restaurar o produto à operação
normal.

• Se o produto foi derrubado ou o
gabinete foi danificado.

• Se o produto exibe uma alteração
distinta no desempenho, indicando
necessidade de reparo.

Para proteger o seu produto contra sur-
tos elétricos, recomendamos o uso de
um dispositivo de proteção
(estabilizador).
Para reduzir o risco de incêndio, choque
elétrico e ferimentos a pessoas, obser-
ve o seguinte:
• Não utilize este produto perto de

aparelhos que utilizam água, de
piscinas ou em um porão úmido.

• Utilize apenas o cabo de energia que
acompanha este produto.

Marcas Comerciais
O logo da Brother é uma marca comercial re-
gistrada da Brother Industries, Ltd.
Brother é uma marca comercial registrada da
Brother Industries, Ltd.
Multi-Function Link é uma marca comercial
registrada da Brother Internacional Corporation.
© 2004-2005 Brother Industries, Ltd. Todos os
direitos reservados.
Windows e Microsoft são marcas comerciais
registradas da Microsoft nos EUA e outros pa-
íses.
Macintosh e True Type são marcas comerciais
registradas da Apple Computer, Inc.
PaperPort e OmniPage OCR são marcas co-
merciais registradas da ScanSoft, Inc.
Presto! PageManager é uma marca comercial
registrada da NewSoft Technology Corporation.
Cada empresa cujo título do software é menci-
onado neste manual tem um Contrato de Li-
cença do Software específico para os seus pro-
gramas proprietários.
Todas as outras marcas e nomes de produ-
tos mencionados nestes Manual de Utiliza-
ção do Software são marcas comerciais
registradas de suas respectivas empresas.
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Solução de Problemas

Mensagens de erro
Como em qualquer produto de escritório sofisticado, erros podem ocorrer. Se isto acontecer, seu
aparelho identifica o problema e exibe uma mensagem de erro. As mensagens de erro mais co-
muns estão mostradas abaixo.
Você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho. Se você precisar de mais ajuda, a Central de
Soluções Brother oferece as últimas FAQs e sugestões para solução de problemas.
Visite nosso site no endereço http://www.brother.com.br

MENSAGENS DE ERROS
AÇÃO

Feche a tampa traseira do aparelho.

Utilize a unidade de cilindro até que você tenha um
problema de qualidade de impressão; então substi-
tua a unidade por uma nova.
Consulte a seção Substituição da unidade de cilindro
(DR-350) na página 6-22.

Você deve esperar 20 minutos de esfriamento.

Feche a tampa frontal da unidade de cilindro.

Consulte a seção Documentos Presos na página 6-3.
Consulte a seção Utilização do alimentador automáti-
co de documentos na página 1-6.

Pressione Cancel Job. O DCP cancela a tarefa e
ejeta a página que está sendo impressa.

Consulte a seção Limpeza da unidade de cilindro na
página 6-12.
Desligue a chave de alimentação e verifique o ambi-
ente. Caso  esteja em local muito quente ou muito frio,
tente resfriar ou aquecer a sala ligando o condicio-
nador de ar ou aquecedor, ou mude o DCP de lugar.
Em seguida, ligue a chave de alimentação do DCP.

CAUSA

A tampa traseira não está totalmente
fechada.
A unidade de cilindro está próxima do
final de sua vida útil

A temperatura da unidade de cilindro
ou do cartucho de toner está muito alta.
O DCP pára sua tarefa de impressão
atual e passa para o modo resfriamento.
Durante o modo resfriamento, você ou-
virá o ventilador de resfriamento funci-
onando enquanto o visor no DCP exibe
Resfriamento e Em espera.

A tampa frontal não está totalmente fe-
chada.
O documento não foi inserido ou alimen-
tado corretamente ou o documento
escaneado a partir do alimentador era
muito comprido.
Dados de impressão são deixados na
memória do DCP.
Dados de impressão são deixados na
memória do DCP.
O cabo USB foi desconectado enquan-
to o computador estava enviando da-
dos para o DCP.
A unidade de cilindro precisa ser limpa.

A unidade do fusor está muito fria.
A unidade do fusor está muito quente.

MENSAGEM DE ERRO

Back Cover Open

Change Drum Soon

Cooling Down
Wait for a while

Cover is Open

Document Jam

Data Remaining

Dust on Drum

Fail to War up
Unit is too Hot
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MENSAGENS DE ERROS

AÇÃO

Certifique-se de ouvir a vetoinha no DCP girando e
que o local de escape não esteja bloqueado.
Se a ventoinha estiver girando, retire quaisquer
obstáculos que estejam próximo do local de
escape, depois deixe o DCP por alguns minutos.
Se a ventoinha não estiver girando, desligue e ligue
o DCP novamente.

Reinstale o cartucho de toner.

Recarregue o papel em sua bandeja.
— OU —
Retire o papel e carregue-o novamente.

(Operação de cópia em andamento)
Pressione Stop/Exit e espere até que as outras
operações em andamento tenham terminado e
então tente novamente.

(Operação de impressão em andamento)
Reduza a resolução de impressão.
(Consulte a seção Guia Avançado no Manual do
Usuário de Software no CD-ROM.)

(Consulte a seção Papel preso na página 6-4.)

(Consulte a seção Papel preso na página 6-4.)

(Consulte a seção Papel preso na página 6-4.)

Desligue e ligue o DCP novamente

Reinstale o conjunto cartucho de toner e unidade
de cilindro.
- OU -
Substitua o cartucho de toner por um novo.
(Consulte a seção Substituição do cartucho de
toner (TN-350) na página 6-19.)
Encomende um novo cartucho de toner agora.

Desligue e ligue a chave de alimentação do DCP. Se a
mensagem de erro continuar, deixe o DCP por alguns
minutos e tente novamente.

CAUSA

O interior do aparelho está muito
quente.

O cartucho de toner não está
instalado corretamente.

O DCP está sem papel ou ele não foi
carregado corretamente na bandeja de
papel.

A memória do DCP está cheia.

O papel está preso dentro do DCP.

O papel está preso na traseira do DCP.
O papel está preso na bandeja de
papel do DCP.
O escâner deve ser reiniciado.

O conjunto cartucho de toner e unida-
de de cilindro não está instalado.
- OU -
O toner está esgotado e a impressão
não é possível.

Toner no final e logo acabará.

O DCP apresenta um problema
mecânico.

MENSAGEM DE ERRO

Machine too Hot

No Cartridge

No Paper Fed

Out of Memory

Paper Jam Inside

Paper Jam Rear

Paper Jam Tray

Scanner Locked

Toner Life End

Toner Low

Unable to Init.
(Initialize)
Unable to Print

Unable to Scan
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Documentos presos
Se o documento estiver preso, siga as etapas
abaixo.

Documento preso na parte superi-
or do alimentador

Retire todo papel não preso do
alimentador.
Abra a tampa da alimentador.
Puxe o documento preso para a esquer-
da.

Documento preso embaixo da
tampa

Retire todo papel do alimentador automá-
tico que não esteja preso.
Levante a tampa de documento.
Puxe o documento preso para a direita.

Feche a tampa de documento.
Pressione Stop/Exit.

Documento preso na bandeja de
saída

Puxe o documento preso para a direita.
Feche a tampa do alimentador automáti-
co.
Pressione Stop/Exit.

Pressione Stop/Exit.
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Papel preso
Para retirar o papel preso, siga as etapas nes-
ta seção.

ADVERTÊNCIA
Após ter acabado de utilizar o aparelho, al-
gumas partes no seu interior estarão extre-
mamente quentes. Ao abrir a tampa frontal
ou traseira do aparelho, não toque nas par-
tes sombreadas mostradas na figura a se-
guir.

Papel preso dentro do aparelho
Puxe a bandeja de papel totalmente para
fora do aparelho.
Puxe para fora o papel preso da abertu-
ra da bandeja de papel.

Retire o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner. O papel preso pode
ser retirado com o conjunto unidade de
cilindro e cartucho de toner ou este pode
liberar o papel para que você possa puxá-
lo da abertura da bandeja de papel.

Se você não conseguir retirar facilmente
o conjunto unidade de cilindro e cartu-
cho de toner, não force demais. Em vez
disso, levante a tampa do escâner usan-
do ambas as mãos para puxar cuidado-
samente o papel preso para cima e para
fora da abertura da bandeja de saída.

Abra a tampa dianteira.

1

3

2
5

4
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CUIDADO

Para evitar danos ao aparelho causados por
eletricidade estática, não toque nos eletrodos
mostrados na figura a seguir.

Papel preso na parte posterior do aparelho
Abra a tampa frontal.

Coloque o conjunto unidade de cilindro
e cartucho de toner de volta no DCP.

Feche a tampa frontal.

Coloque a bandeja de papel no
aparelho.

Retire o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner.

Abra a tampa traseira.

8

7

6

1

3

2



6 - 6

6

Solução de Problemas e Manutenção

Puxe a lingüeta na sua direção para abrir
a tampa da calha traseira.

Puxe para fora o papel preso da unidade
do fusor. Se o papel preso não puder ser
retirado facilmente, com uma das mãos
empurre para baixo a lingüeta conforme
for retirando o papel suavemente com a
outra.

Feche a tampa traseira.

Coloque o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner de volta no visor.

6

5

4 7

8 Feche a tampa frontal.
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Papel atolado dentro do conjunto
unidade de cilindro e cartucho de
toner

Abra a tampa frontal.

Retire o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner.

Mantenha pressionada a alavanca de tra-
va no lado esquerdo e puxe para fora o
cartucho de toner da unidade de cilindro.
Tire fora o papel atolado se houver algum
dentro da unidade de cilindro.

Coloque de volta o cartucho de toner na
unidade de cilindro até ele estalar e ficar
preso no lugar. Se você colocá-lo de for-
ma correta, a alavanca de trava levanta
automaticamente.

Coloque o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner de volta no aparelho.

6

5

4
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2

Feche a tampa frontal.
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Caso esteja tendo problemas com seu DCP
Se você acha que existe algum problema com seu DCP, verifique a tabela abaixo e siga as sugestões
sobre solução de problemas.

A Central de Soluções Brother oferece as últimas FAQs e sugestões para solução de problemas.

Visite nosso site no endereço http://www.brother.com.br

PROBLEMA SUGESTÕES
Problemas de Impressão

Consulte a seção Melhoria da qualidade de impressão na página 6-11.

Às vezes você pode ver listras/linhas pretas verticais nas páginas impres-
sas. O fio corona primário da unidade de cilindro pode estar sujo. Limpe seu
fio corona primário (Consulte a seção Limpeza do fio corona na página 6-19)

Às vezes podem surgir listras verticais em sua cópia. O escaner ou o fio
corona primário da unidade de cilindro está sujo. Limpe a ambos.
(Consulte a seção Limpeza do vidro do escâner na página 6-17, Limpeza do
fio corona na página 6-19.)

Certifique-se de que:
• O DCP esteja conectado e a chave de alimentação esteja ligada.
— OU —
• O cartucho de toner e a unidade de cilindro estejam instalados
corretamente. (Consulte a seção Substituição da unidade de cilindro (DR-
350) na página 6-22.)
— OU —
• O cabo de interface esteja firmemente conectado entre o aparelho e o
computador. (Consulte o Manual de Configuração Rápida.)
— OU —
• Verifique se o visor está mostrando uma mensagem de erro. (Consulte a
seção Mensagens de erros na página 6-1.)
— OU —
• O DCP está on-line. Clique em Start e depois em Printer and Faxes.
Selecione ‘Brother DCP-7020’ e clique com o botão direito. Certifique-se de
que “Use Printer Offline“ não esteja marcado.
Desligue a chave de alimentação do DCP e depois a ligue novamente.
Verifique as configurações iniciais em seu software aplicativo para
certificar-se de que ele está configurado para funcionar com seu DCP.
Seu computador não está reconhecendo o sinal completo do buffer de
entrada do DCP. Certifique-se de ter conectado corretamente o cabo do
DCP.(Consulte o Guia de Configuração Rápida.)

Reduza a resolução de impressão. (Consulte a seção Manual Avançada no
Manual de Utilização do Software no CD-ROM.)
Reduza a complexidade de seu documento e tente novamente.
Reduza a qualidade gráfica ou o número de tamanhos de fontes de seu
software aplicativo.
Seu DCP pode imprimir 62 linhas por página. As duas linhas superiores e as
duas linhas inferiores são uma área restrita que não aceitam impressão.
Ajuste as margens superiores e inferiores de seu documento para permitir
impressão.

Qualidade de impressão insatisfatória

Linhas pretas verticais

Problemas de Qualidade de Cópia

Listras ou manchas pretas verticais apa-
recem na cópia.

Problemas de Impressora

O DCP não imprime.

O DCP imprime repentinamente ou impri-
me lixo.

O DCP imprime as primeiras páginas
corretamente, depois algumas páginas
apresentam falta de texto.
O DCP não pode imprimir páginas
inteiras de um documento. Aparece a
mensagem Out of Memory.

Meus cabeçalhos ou rodapés aparecem
quando visualizo meu documento na tela
mas não quando ele é impresso.
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PROBLEMA SUGESTÕES

Certifique-se de que o driver Brother TWAIN esteja selecionado como fonte
principal. No PaperPort®, clique em Scan no menu File e selecione o driver
Brother TWAIN.

Execute o programa Repair MFL-Pro Suite no CD-ROM. Este programa irá
reparar e reinstalar o software.

Se a cópia que você fez apresentar o mesmo problema, seu escâner está
Verifique se as configurações do tamanho do papel no aplicativo e no driver de
impressão são as mesmas.
Tente reduzir a resolução de impressão. (Consulte a seção Guia Avançado no
Manual de Utilização do Software no CD-ROM.)
Se você estiver usando o Windows® 98/98SE/Me, selecione 'Printer Settings' a
partir do menu 'Start'. Selecione as propriedades de 'Brother DCP-7020'. Clique
em 'Spool Setting' na guia 'Details'. Selecione 'RAW' a partir de 'Spool Data
Format'.

1. Certifique-se de que o DCP esteja acionado (conectado na tomada de ener-
gia elétrica CA e a chave de alimentação ligada) e que ele esteja conectado
diretamente ao computador usando o cabo paralelo bidirecional IEEE-1284. O
cabo não deve passar através de um outro dispositivo periférico (tais como,
um Zip Drive, Unidade de CD-Rom Externa ou caixa de Comutação).
2. Certifique-se de que o DCP não esteja exibindo uma mensagem de erro no
visor.
3. Certifique-se de que nenhum outro driver de dispositivo, que também se
comunique através de porta paralela, esteja funcionando automaticamente
quando você inicializar o computador (tais como, drivers para Zip Drives,
Unidade de CD-ROM Externa, etc.) Áreas sugeridas para verificação: (Linhas
de comando Load=, Run= no arquivo win.ini ou o Configurações de Grupo)
4. Confirme com o fabricante de seu computador se as configurações da porta
paralela do computador na BIOS estão ajustadas para suportar um DCP
bidirecional; isto é, (Modo Porta Paralela - ECP)

Problemas de Escaneamento
Erros TWAIN aparecem durante o
escaneamento.

Problemas de Software
Não é possível instalar o software ou
imprimir.

Recursos personalizados em linha
simNão é possível executar impressão '2
in 1' ou '4 in 1'.
O DCP não imprime usando o Adobe
Illustrator
Ao utilizar fontes ATM, alguns caracteres
estão faltando ou outros são impressos
no seu lugar.

É exibida a mensagem 'Impos. escrever
em LPT1' ou 'LPT1 já em uso'.

É exibida a mensagem de erro 'MFC is
Busy'.
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PROBLEMA SUGESTÕES
Problemas no Manuseio do Papel

Se não houver papel, coloque um novo maço de papéis na bandeja. Se houver
papel na bandeja, certifique-se de que esteja reto, se estiver ondulado, colo-
que-o em ordem. Às vezes é aconselhável retirar o papel, virar o maço e
colocá-lo de volta na bandeja de papel. Reduza a quantidade de papel na
bandeja e depois tente novamente. Verifique se o modo de alimentação manual
não está selecionado no driver de impressão.
Se o visor exibir Papel Preso e você ainda tiver problemas, consulte a
seção Papel preso na página 6-4.
Recoloque a papel firmemente, carregue uma folha por vez. Certifique-se de
que o modo de alimentação manual esteja selecionado no driver de impressão.

Pode-se carregar envelopes a partir do slot de alimentação manual. Seu
software aplicativo deve estar configurado para imprimir o tamanho de enve-
lope que você está usando. Isto normalmente é realizado no menu Page Setup
ou Document Setup de seu software. Consulte o manual fornecido com seu
aplicativo.
Pode-se usar papel comum, papel reciclado, envelopes, transparências e
etiquetas que sejam feitas para máquinas de impressão laser.
(Para informações sobre o papel que você pode utilizar, consulte a seção
Papel na página 1-8.)
Consulte a seção Papel preso na página 6-4.

Papel fino ou espesso de baixa qualidade pode causar este problema. Certifi-
que-se de selecionar o Tipo de Papel apropriado para o tipo de mídia que você
usa. (Consulte a seção Papel na página 1-8.)
O ajuste do Tipo de Papel pode estar incorreto para o tipo de mídia de impres-
são que você está usando - OU - A mídia de impressão pode ser muito grossa
ou tem uma superfície áspera.
(Consulte a seção Sobre o papel n a página 1-8 e a Guia Básico no Manual do
Usuário de Software no CD-ROM.)

Se seu DCP não estiver conectado a um computador, desligue o modo Econo-
mizar Toner no próprio DCP. (Consulte a seção Poupar Toner na página 2-2.)
Ajuste o modo Economizar Toner para Desl. na guia Avançado no driver de
impressão.
(Consulte a seção Guia Avançado no Guia do Usuário de Software no CD-
ROM.)
Se a impressão for uma cópia, ajuste o contraste. (Consulte a seção Ajuste de
Contraste na página 3-8).

O DCP não carrega papel.
O visor mostra a mensagem Sem Do-
cumento  ou Papel Preso .

O DCP não alimenta papel a partir do slot
de alimentação manual.

Como posso carregar envelopes?

 Que papel posso utilizar?

Como posso eliminar o papel preso?

Problemas de Qualidade de Impressão
As páginas impressas estão onduladas.

As páginas impressas estão manchadas.

As cópias impressas são muito claras.
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Exemplos de qualidade de impressão insatisfatória Recomendação

Verifique o ambiente do aparelho. Condições, tais como, umidade, altas tempe-
raturas e assim por diante podem causar esta falha de impressão. (Consulte a
seção Escolha de um local na página 1-2.)
Se a página inteira estiver muito clara, o modo Poupar Toner pode estar
ligado. Desligue o modo Poupar Toner nas configurações de menu do driver
de impressora. (Consulte Poupar Toner na página 2-2 ou guia Avançado no
Manual Avançado do Usuário de Software no CD-ROM
- OU -
Se seu aparelho não estiver conectado a um computador, desligue o modo
Popar Toner no próprio aparelho. (Consulte a seção Poupar Toner na página 2-
2.)
Limpe a janela do escâner e o fio corona primário na unidade de cilindro.
(Consulte a seção Limpeza da janela do escâner laser na página 6-17 e
Limpeza do fio corona na página 6-19.) Se a qualidade de impressão não tiver
melhorado, instale uma nova unidade de cilindro. (Consulte a seção Substitui-
ção da unidade de cilindro (DR-350) na página 6-22.)
Instale um novo cartucho de toner. (Consulte a seção Substituição do cartu-
cho de toner (TN-350) na página 6-19.)
Certifique-se de utilizar o papel que atenda às especificações recomendadas.
(Consulte a seção Papel na página 1-8.)
Verifique o ambiente do aparelho - altas temperaturas e umidade podem au-
mentar a quantidade de sombras de fundo. (Consulte a seção Escolha de um
local na página 1-2.)
Instale um novo cartucho de toner. (Consulte a seção Substituição do cartu-
cho de toner (TN-350) na página 6-19.)
Limpe o fio corona primário na unidade de cilindro. (Consulte a seção Limpeza
do fio corona na página 6-19.) Se a qualidade de impressão não tiver melhora-
do, instale uma nova unidade de cilindro. (Consulte a seção Substituição da
unidade de cilindro (DR-350) na página 6-22.)

Certifique-se de utilizar o papel que atenda às nossas especificações. Papel
áspero ou mídia de impressão grossa pode causar este problema.
Certifique-se de ter escolhido o tipo de mídia apropriado no driver de impres-
são ou na configuração do menu de Tipo de Papel do aparelho. (Consulte a
seção Papel na página 1-8 e o guia Básico no Manual do Usuário de Software
no CD-ROM.). Instale uma nova unidade de cilindro. (Consulte a seção Substituição
da unidade de cilindro (DR-350) na página 6-22.)

Certifique-se de utilizar o papel que atenda às nossas especificações. Papel
áspero pode causar este problema. (Consulte a seção Papel na página 1-8.)
Limpe o fio corona primário e a unidade de cilindro. (Consulte a seção Limpeza
do fio corona na página 6-19 e Limpeza da unidade de cilindro na página 6-
12.) Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, instale uma nova unida-
de de cilindro. (Consulte a seção Substituição da unidade de cilindro (DR-
350) na página 6-22.)

Certifique-se de utilizar o papel que atenda às nossas especificações. (Con-
sulte a seção Papel na página 1-8.) Escolha o modo Thick Paper no driver de
impressão ou no menu de Tipo de Papel do aparelho ou use um papel mais fino
do que o utilizado atualmente. (Veja guia Básica no Manual de Utilização do
Software no CD-ROM)
Verifique o ambiente do aparelho porque condições tais como alta umidade
pode provocar impressão oca. (Consulte a seção Escolha de um local na
página 1-2.). Limpe o fio corona primário na unidade de cilindro. (Consulte a
seção Limpeza do fio corona na página 6-19.) Se a qualidade de impressão
não tiver melhorado, instale uma nova unidade de cilindro. (Consulte a seção
Substituição da unidade de cilindro (DR-350) na página 6-22.)

Limpe o fio corona primário na unidade de cilindro. (Consulte a seção Limpeza
do fio corona na página 6-19.) Se a qualidade de impressão não tiver melhora-
do, instale uma nova unidade de cilindro. (Consulte a seção Substituição da
unidade de cilindro (DR-350) na página 11-27.)

Tênue

Fundo cinza

Fantasma

Pingos do Toner

Impressão Oca

Impressão
toda preta

Melhoria da qualidade de impressão
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Exemplos de qualidade de impressão insatisfatória Recomendação

Limpeza da unidade de cilindro
Poeira, pequenos restos de papel, cola, etc. podem grudar na superfície do
cilindro fotossensível (OPC) e fazer com que apareçam marcas pretas ou
brancas nos documentos impressos.
Faça de 10 a 15 cópias de uma folha de papel em branco. (Consulte a seção
Execução de múltiplas cópias na página 3-1.)
Se você ainda constatar marcas nos documentos impressos após fazer múl-
tiplas cópias, limpe a unidade de cilindro da seguinte forma:
1 Retire o conjunto unidade de cilindro e cartucho de toner e, em seguida,
remova o cartucho de toner da unidade de cilindro.
2 Posicione a amostra de impressão na frente da unidade de cilindro assim
você saberá a posição exata no cilindro que está causando a impressão ruim.

3 Gire a engrenagem preta no cilindro na medida em que verifica a superfície
do cilindro OPC.

 O cilindro OPC é fotossensível, portanto não toque nele com os dedos.

4 Quando você encontrar a matéria na superfície do cilindro que combina com
a amostra de impressão, pincele suavemente a superfície do cilindro OPC com
um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico.

 Não faça um movimento de escovação ou esfregação pois isso poderia

danificar o cilindro.

 Não tente limpar a superfície do cilindro OPC com um objeto pontudo, tal

como, uma caneta esferográfica, porque isto poderia causar danos perma-
nentes na unidade de cilindro.

Se a qualidade de impressão ainda não tiver melhorado, será preciso instalar
um novo cilindro. (Consulte a seção Substituição da unidade de cilindro (DR-
350) na página 6-22.)

Superfície do cilindro OPC

Marcas brancas sobre texto preto
e gráficos em intervalos de

 3,1 pol (78,5 mm)

Marcas pretas em intervalos
de 3,1 pol (78,5 mm)
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Exemplos de qualidade de impressão insatisfatória Recomendação

Certifique-se de utilizar o papel que atenda às nossas especificações.
(Consulte a seção Papel na página 1-8.)
Se você utilizar folhas de etiqueta para impressoras laser, a cola das folhas às vezes
pode grudar na superfície do cilindro OPC. Limpe a unidade de cilindro. (Consulte a
seção Limpeza da unidade de cilindro na página 6-12.)
Não utilize papel que tenha clipes ou grampos pois arranharão a superfície do cilindro.
Se a unidade de cilindro desembalada pode ser danificada caso esteja sob luz solar
ou iluminação artificial direta.
A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro
(Consulte a seção Substituição da unidade de cilindro (DR-350) na página 6-22).

Certifique-se de utilizar o papel que atenda às nossas especificações. Um papel
áspero ou mídia de impressão grossa pode causar este problema. (Consulte a seção
Papel na página 1-8).
Certifique-se de ter escolhido o tipo de mídia apropriado no driver de impressora ou na
configuração do menu de Tipo de Papel do DCP. (Consulte a seção Sobre o Papel na
página 1-8 e a guia Básico no Manual do Usuário de Software no CD-ROM e Configu-
ração do Tipo de Papel na página 2-1 neste Manual do Usuário)
O problema pode desaparecer por si só. Imprima várias páginas para eliminar o
problema, especialmente se o DCP não tiver sido utilizado por muito tempo.
A unidade de cilindro pode estar danificada. Instale uma nova unidade de cilindro.
(Consulte a seção Substituição da unidade de cilindro (DR-350) na página 6-22.)
Limpe o interior do DCP e o fio corona primário na unidade de cilindro.
(Consulte a seção Limpeza do fio corona na página 6-19.)
A unidade de cilindro pode estar danificada. Instale uma nova unidade de cilindro.
(Consulte a seção Substituição da unidade de cilindro (DR-350) na página 6-22.)

Limpe o fio corona primário da unidade de cilindro. (Consulte a seção Substituição da
unidade de cilindro (DR-350) na página 6-22.)
Certifique-se de que o fio corona primário esteja na posição inicial ( ).
A unidade de cilindro pode estar danificada. Instale uma nova unidade de cilindro.
(Consulte a seção Substituição da unidade de cilindro (DR-350) na página 6-22.)
O cartucho de toner pode estar danificado. Coloque um novo cartucho de toner.
(Consulte a seção Substituição do cartucho de toner (TN-350) na página 6-19.)
Certifique-se de que um pedaço de papel não esteja dentro do DCP cobrindo a janela
do escâner laser.
A unidade de fixação pode estar manchada. Entre em contato com a Assistência
Técnica Brother.
Você pode eliminar este problema limpando a janela do escaner laser com um pano
macio. (Consulte a seção Limpeza da janela do escâner laser na página 6-17.)
A unidade de cilindro pode estar danificada. Coloque uma nova unidade de cilindro
(Consulte a seção Substituição da unidade de cilindro (DR-350) na página 6-19).
Certifique-se de utilizar o papel que atenda às nossas especificações.
(Consulte a seção Sobre o papel na página 6-19.)

Certifique-se de que o papel ou uma outra mídia de impressão esteja colocada
corretamente na bandeja de papel e que as guias não estejam muito apertadas
ou muito soltas contra o maço de papel.
Coloque as guias de papel corretamente.
Se estiver usando o slot de alimentação manual, consulte a seção Carrega-
mento de papel ou outra mídia no slot de alimentação manual na página 1-11.
A bandeja de papel pode estar muito cheia.
Verifique a qualidade e o tipo do papel.
(Consulte a seção Papel na página 1-8.)
Verifique a qualidade e o tipo do papel. Altas temperaturas e umidade elevada
podem fazer o papel enrolar.
Caso não tenha utilizado o DCP com freqüência, o papel pode ter ficado na
bandeja por muito tempo. Vire o maço de papel na bandeja. Além disso, ventile
o maço de papel e depois gire-o em 180° na bandeja.

Marcas de toner preto na página

Linhas brancas na página

Linhas através da
página

Linhas pretas descendo a página
As páginas impressas possuem

manchas de toner descendo a página.

Linhas brancas descendo a página

Página inclinada

Enrolado ou ondulado
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Exemplos de qualidade de impressão insatisfatória Recomendação

Certifique-se de que o papel seja carregado corretamente.
Verifique a qualidade e o tipo do papel.
(Consulte a seção Papel na página 1-8.)
Vire o maço de papel na bandeja ou gire-o em 180° na bandeja de entrada.

Rugas ou vincos
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Embalagem e
transporte do aparelho
Ao transportar o aparelho, utilize os materiais
de embalagem fornecidos com o mesmo. Se
você não empacotar o aparelho corretamente,
sua garantia pode ser anulada. O aparelho deve
estar protegido adequadamente por meio de um
seguro pela transportadora.

Desligue a chave de alimentação do apa-
relho.
Desconecte o aparelho da tomada de CA.
Desconecte o cabo do aparelho.
Abra a tampa frontal.
Retire o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner. Deixe o cartucho de
toner instalado na unidade de cilindro.
Coloque o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner no saco plástico e fe-
che-o.
Feche a tampa frontal.

Enrole o aparelho no saco plástico e co-
loque-o na caixa de papelão original com
o material de embalagem original.
Empacote o conjunto unidade de cilindro
e cartucho de toner, o cabo CA e os ma-
teriais impressos na caixa de papelão
original como mostrado abaixo:

 Observação

Caso esteja retornando seu aparelho para a
Brother como parte do Serviço de Troca,
empacote apenas o aparelho. Guarde todas
as peças separadas e materiais impressos
para uso com seu aparelho de "Troca".

Feche a caixa e lacre-a com fita adesiva.

7

6

5

4

1

3

2

10

9

8
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Limpe a parte externa do aparelho com
um pano macio para retirar a poeira.

Remova tudo o que estiver preso dentro
da bandeja de papel.
Limpe dentro da bandeja de papel com
um pano macio para retirar a poeira.

Reponha o papel e coloque a bandeja de
papel de volta no aparelho.

Manutenção de rotina
CUIDADO

A unidade de cilindro contém toner, portanto,
manipule-a cuidadosamente. Se o toner es-
capar e sujar suas mãos ou roupa, limpe ou
lave imediatamente com água fria.

Limpeza externa do aparelho

CUIDADO
Utilize detergentes neutros. A limpeza
com líquidos voláteis como thinner ou
benzina irá danificar a superfície externa
do aparelho.
Não use materiais de limpeza que conte-
nham amônia.
Não use álcool isopropilo para remoção
de sujeira do painel de controle para não
danificá-lo.

Puxe a bandeja de papel totalmente para
fora do aparelho.

5

4

1

3

2
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Limpeza da janela do
escâner laser

CUIDADO
Não use álcool isopropílico para limpar a
janela do escâner laser.
Não toque na janela do escâner laser com
os dedos.

Antes de você limpar o interior do apa-
relho, desligue a chave de alimentação.
Primeiro desconecte o cabo telefônico,
depois desconecte o cabo de energia
elétrica da tomada CA.

Abra a tampa frontal e retire o
conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner.

Limpeza do vidro do
escâner
Desligue a chave de alimentação do aparelho e
levante a tampa de documento. Limpe o vidro
do escâner e o plástico branco com álcool
isopropilo num pano macio sem fiapos.

Tampa do Documento Plástico
Branco

Vidro do Escâner

Barra de Plástico
Branca

Na unidade alimentadora automática, limpe a
tira de vidro e a barra branca acima dela com
álcool isopropílico num pano sem fiapos.

Tira de Vidro

ADVERTÊNCIA
Após ter acabado de utilizar o DCP, algumas
partes no seu interior estarão extremamente
QUENTES! Ao abrir a tampa frontal do DCP,
não toque nas partes sombreadas
mostradas na figura abaixo.

1

2
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CUIDADO
Para evitar danos no aparelho causados por
eletricidade estática, não toque nos eletro-
dos mostrados na figura abaixo.

Limpe suavemente a janela do escâner
laser esfregando-a com um pano macio
limpo, seco e sem fiapos. Não use álco-
ol isopropílico.

Coloque o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner de volta no aparelho.

Feche a tampa frontal.

Primeiro ligue o cabo de alimentação do
aparelho de volta na tomada de energia
CA, depois ligue o cabo da linha telefôni-
ca.
Ligue a chave de alimentação do apare-
lho.

Janela do
Escâner Laser

5

4

3

6
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Limpeza do fio corona
É recomendável que o conjunto unidade de ci-
lindro e cartucho de toner seja colocado sobre
um pano ou papel grande descartável para evi-
tar escape e dispersão do toner.

Abra a tampa frontal e retire o conjunto
unidade de cilindro e cartucho de toner.

Limpe o fio corona primário dentro da
unidade de cilindro deslizando suavemen-
te a guia azul da direita para a esquerda
várias vezes.

Retorne a guia azul e prenda-a na Posi-
ção Inicial ( ).

CUIDADO
Se você não retornar a guia azul para a Posi-
ção Inicial ( ), suas páginas impressas po-
dem apresentar listras pretas verticais.

Reinstale o conjunto unidade de cilindro
e cartucho de toner no aparelho.
Feche a tampa frontal.

Substituição do cartucho de
toner (TN-350)
O cartucho de toner pode imprimir até 2.500
páginas. Quando o cartucho de toner estiver
terminando, o visor exibe Toner Low. A conta-
gem de páginas real irá variar dependendo de
seu tipo médio de documento (isto é, carta-pa-
drão, gráficos detalhados).

 Observação

É aconselhável manter um cartucho de toner
novo pronto para uso quando você receber a
mensagem de advertência Toner Low.

Descarte o cartucho de toner usado de acordo
com as normas locais, mantendo-o separado
do lixo doméstico. Certifique-se de vedar o car-
tucho de toner firmemente para o pó de toner
não escapar do cartucho. Em caso de dúvidas,
chame sua agência local responsável pelo des-
carte de resíduos.

Recomendamos a limpeza do aparelho e da uni-
dade de cilindro quando você substituir o cartu-
cho de toner. (Consulte a seção Limpeza da ja-
nela do escâner laser na página 6-17 e Limpeza
do fio corona na página 6-19.)

1

3

2

5

4
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Como substituir o cartucho
de toner

ADVERTÊNCIA
Após ter acabado de utilizar o aparelho, al-
gumas partes no seu interior estarão extre-
mamente QUENTES! Não toque nas partes
sombreadas mostradas na figura.

Abra a tampa frontal e retire o conjunto
unidade de cilindro e cartucho de toner.

CUIDADO
Para evitar danos no aparelho causados por
eletricidade estática, não toque nos eletro-
dos mostrados na figura abaixo.

Mantenha pressionada a alavanca de tra-
va no lado esquerdo e puxe o cartucho
de toner para fora da unidade de cilindro.

CUIDADO
Coloque a unidade de cilindro sobre um pano
ou pedaço grande de papel descartável para
evitar escape e dispersão do toner.
Manipule o cartucho de toner cuidadosa-
mente. Se o toner escapar e sujar suas
mãos ou roupa, limpe ou lave imediata-
mente com água fria.

Desempacote o cartucho de toner novo.
Coloque o cartucho de toner usado no
saco de alumínio e descarte-o de acordo
com as normas locais.

1

3

2



6 - 21

Capítulo 6

CUIDADO
A Brother recomenda que você não
recarregue o cartucho de toner fornecido
com seu aparelho. Da mesma forma, reco-
mendamos também que você continue a
utilizar somente cartuchos de toner de subs-
tituição genuínos Brother (TN-350). O uso
ou a tentativa de uso de toner e/ou cartu-
chos de toner potencialmente incompatí-
veis em seu aparelho pode provocar danos
ao próprio aparelho e/ou resultar em quali-
dade de impressão insatisfatória. Nossa co-
bertura de garantia não se aplica a nenhum
problema que tenha sido causado pelo uso
de toner e/ou cartuchos de toner de tercei-
ros não autorizados. Para proteger seu in-
vestimento e garantir sua qualidade de im-
pressão, continue a substituir os cartuchos
de toner consumidos somente por Supri-
mentos Genuínos Brother.
Espere para desembalar o cartucho de
toner até imediatamente antes de sua ins-
talação no aparelho. Se um cartucho de
toner for deixado desembalado por um
longo período de tempo, a vida útil do toner
é reduzida.
Não toque nas partes sombreadas mos-
tradas nas ilustrações para evitar qualquer
degradação na qualidade de impressão.

Balance suavemente o cartucho de toner
de um lado para o outro cinco ou seis
vezes para distribuir o toner uniformemen-
te dentro do cartucho.

4

Retire a tampa protetora.5
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Limpe o fio corona primário existente
dentro da unidade de cilindro, deslizan-
do suavemente a guia azul da direita para
esquerda várias vezes. Retorne a guia
azul para a Posição Inicial ( ) antes de
reinstalar o conjunto unidade de cilindro
e cartucho de toner.

Instale o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner no aparelho.
Feche a tampa frontal.

Substituição da unidade de
cilindro (DR-350)
O aparelho utiliza uma unidade de cilindro para
criar imagens impressas em papel. Se o visor
exibir a mensagem Change Drum Soon, a
unidade de cilindro está próxima do final de sua
vida útil e é hora de adquirir uma nova.

Mesmo que exibida a mensagem Change Drum
Soon, você ainda terá condições de continuar
imprimindo sem ter que substituir a unidade de
cilindro por enquanto. Entretanto, se houver uma
deterioração perceptível na qualidade de impres-
são (mesmo antes de Change Drum Soon
aparecer), então a unidade de cilindro deve ser
substituída. Você deve limpar o aparelho ao
substituir a unidade de cilindro. (Consulte a se-
ção Limpeza da janela do escâner laser na pá-
gina 11-22.)

CUIDADO
Ao retirar a unidade de cilindro, manuseie-a
cuidadosamente porque ela contém toner. Se
o toner escapar e sujar suas mãos ou roupa,
limpe ou lave imediatamente com água fria.

 Observação

A unidade de cilindro é um item de consumo,
sendo necessária sua substituição periodica-
mente. Existem muitos fatores que determinam
a vida útil real do cilindro, tais como, tempera-
tura, umidade, tipo de papel e quanto toner você
utiliza para uma quantidade de páginas por ta-
refa de impressão. A vida útil estimada do cilin-
dro é de até 12.000 páginas. O número real de
páginas que seu cilindro imprimirá pode ser sig-
nificativamente menor que esta estimativa.
Como não temos controle sobre a maioria dos
fatores que determinam a vida útil real do cilin-
dro, não podemos garantir um número mínimo
de páginas que será impresso por seu cilindro.

Insira o novo cartucho de toner na unida-
de de cilindro até ele estalar e ficar preso
no lugar. Quando colocado da forma cor-
reta, a alavanca de trava levanta automa-
ticamente.

7

6

9

8
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 Observação

Descarte a unidade de cilindro usada de acordo
com as normas locais, mantendo-a separada
do lixo doméstico. Certifique-se de vedar a uni-
dade de cilindro firmemente para o pó de toner
não escapar da unidade. Em caso de dúvidas,
chame sua agência  local responsável pelo des-
carte de resíduos.

CUIDADO
Espere para desempacotar o novo cilindro até
imediatamente antes de sua instalação. Coloque
a unidade de cilindro antiga no saco plástico.

Reinstale o cartucho de toner na nova
unidade de cilindro. Quando colocado de
forma correta, a alavanca de trava levan-
ta automaticamente.

Após ter acabado de utilizar o aparelho, al-
gumas partes no seu interior estarão extre-
mamente QUENTES! Não toque nas partes
sombreadas mostradas na figura

ADVERTÊNCIA

Abra a tampa frontal e retire o conjunto
unidade de cilindro e cartucho de toner.

CUIDADO
Para evitar danos na impressora causados
por eletricidade estática, não toque nos ele-
trodos mostrados na figura abaixo.

Mantenha pressionada a alavanca de tra-
va no lado esquerdo e puxe o cartucho
de toner para fora da unidade de cilindro.

1

3

2
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Informações do
Aparelho

Verificação dos Números de
Série
Você pode visualizar o número de série do apa-
relho no visor.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
3. Machine Info.

Pressione Set.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
Serial No.

3. Machine Info.
Serial No.

Pressione Set.
Pressione Stop/Exit.

Verificação dos Contadores
de Página
Pode-se visualizar os contadores de página do
aparelho para cópias, páginas de impressora,
relatórios e listas, faxes ou um resumo total.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
Machine Info.
Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
2.Page Counter

Machine Info.
2.Page Counter

Pressione Set.

Instale o conjunto unidade de cilindro e
cartucho de toner no aparelho.

CUIDADO
Se o toner escapar e sujar suas mãos ou
roupa, limpe ou lave imediatamente com água
fria.

Pressione Opções.

Replace Drum?
 Yes  No

Para confirmar que você está instalando
um novo cilindro, pressione .
Quando o visor exibir Accepted, feche
a tampa frontal.

7
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Pressione  ou  para selecionar
Total, List, Print ou Copy

Page Counter
Total: XXXXX

Page Counter
List: XXXXX

Page Counter
Print: XXXXX

Page Counter
Copy: XXXXX

Pressione Stop/Exit.

Verificação da Vida Útil do
Cilindro
Pode-se visualizar a vida útil do cilindro do apa-
relho no visor.

Pressione Menu e  ou  para seleci-
onar
Machine Info.
Pressione Set.
Pressione  ou  para selecionar
3. Drum Life

Machine Info.
3. Drum Life

Pressione Set.

Pressione Stop/Exit.

 Observação

A verificação da vida útil do cilindro somente será
precisa se você tiver reiniciado o contador do
cilindro quando da instalação de uma nova uni-
dade de cilindro. Ela não será precisa se você
tiver reiniciado o contador do cilindro durante o
ciclo de vida de um cilindro usado.

4

1
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Programação na tela
Seu DCP foi projetado para fácil utilização com
a capacidade de programação na tela. A pro-
gramação de fácil utilização pelo usuário ajuda
você a obter pleno aproveitamento de todas as
seleções de menu que seu DCP tem a ofere-
cer.
Como sua programação é realizada no visor,
criamos instruções de tela passo a passo para
ajudar você a programar seu DCP. Tudo o que
você precisa fazer é seguir as instruções que o
orientam através das seleções de menu e op-
ções de programação.

Tabela de menu
A tabela de menu que começa na página A-3 irá
ajudá-lo a entender as seleções e opções de
menu que são encontradas nos programas do
DCP. Depois que você se familiarizar com a pro-
gramação, você pode utilizar a tabela de menu
como uma referência rápida quando quiser alte-
rar suas configurações.

Modo Menu

Você pode acessar o modo de menu
pressionando Menu.
Ao entrar no menu, pressione  ou  para
rolar pelo Menu Principal.

Select ▲▼ & Set
1.General Setup

Select ▲▼ & Set
2.Copy

para Informação do Aparelho.

Select ▲▼ & Set
3.Machine Info.

Acessa o menu.

Rolagem através do nível de
menu atual.

Aceita uma opção.
Passa para o próximo nível de
menu.

Sai do menu.
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Pode-se rolar mais rapidamente através de cada
nível de menu pressionando a seta da direção
que se deseja:  ou .
Selecione uma opção pressionando Set quan-
do a opção aparecer no visor.
O visor irá exibir o próximo nível de menu.
Pressione  ou  para rolar para sua próxi-
ma seleção de menu.
Pressione Set.
Assim que terminar a configuração de uma op-
ção, o visor exibe Accepted.
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 Observação
As configurações de fábrica são mostradas em Negrito.

Menu Principal Submenu           Seleç de Menu Opções Descrições Página

Define o tipo de papel
utilizado na bandeja

Define o tamanho do
papel utilizado na bandeja

Ajusta o nível de volume
da campainha

Aumenta a vida útil do
cartucho de toner

Economiza energia

Ajusta o contraste do
visor
Pode-se imprimir uma lista
de configurações

Selecione a resolução da
Cópia de seu tipo de
documento

Ajusta o contraste das
cópias
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  Observação

As configurações de fábrica são mostradas em Negrito.

Menu Principal Submenu           Seleç de Menu Opções Descrições   Página
Permite verificar o número
de série de seu DCP.

Permite verificar o número
de páginas que o DCP
imprimiu durante sua vida.

Pode-se verificar a
porcentagem de vida útil
ainda disponível do cilindro.
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Descrição do produto

Geral
Capacidade de Memória 16 MB (DCP-7020)
Alimentador Automático
de Documentos (ADF) Até 35 páginas
Bandeja de Papel 250 Folhas (20 lb (80 g/m2))
Tipo de Impressora Laser
Método de Impressão Eletrofotografia por varredura de raio laser

semicondutor
Visor (LCD) 16 caracteres x 2 linhas
Fonte de Alimentação 100 - 120 VCA, 50/60hz
Consumo de Energia Cópia: 460 W médio

Repouso: 10 W médio
Standby: 75 W médio

Dimensões

Peso Sem Cilindro/Unidade de Toner:
20,81 lb (9,45 kg)

Ruído Funcionamento: 53 dB A ou menos
Standby: 30 dB A ou menos

Temperatura Funcionamento: 50°F - 90,5 °F
(10 - 32,5 °C)
Armazenamento: 32°F - 104°F (0 - 40°C)

Umidade Funcionamento: 20 a 80%
(sem condensação)
Armazenamento: 10 a 90%
(sem condensação)



E - 2

Capítulo 10 Especificações

Mídia de Impressão
Entrada de Papel Bandeja de Papel

Tipo de Papel:
 Papel comum, Papel reciclado ou Transparências2

 Tamanho de Papel:
 A4, Carta, Ofício1, Executivo, A5, A6, B5 e B6
 Para mais detalhes, consulte a seção Papel na página 1-8.

 Peso do Papel:
 16 - 28 lb (60 - 105 g/m2)

 Capacidade máxima da bandeja de papel:
 Até 250 folhas de 20 lb (80 g/m2) de papel comum
 ou até 10 transparências
Slot de Alimentação Manual

 Tipo de Papel:
 Papel comum, Papel reciclado, Transparências2,
 Envelopes, Papel de Contrato ou Etiquetas2

 Tamanho de Papel:
 Largura: 2,75 - 8,5 pol (69,9 - 215,9 mm)
 Comprimento: 4,56 - 16 pol (116 - 406,4 mm)
 Para mais detalhes, consulte a seção Papel na página 1-8.

 Peso do Papel:
 16 - 43 lb (60 - 161 g/m2)

Capacidade máxima da bandeja de papel:
Uma folha por vez

Saída de Papel Até 100 folhas de papel comum tamanho Carta (Entrega do papel
impresso virado para baixo na bandeja de saída de papel)

1 O papel tamanho Ofício não pode ser empilhado na bandeja de saída de papel.
2 Para transparências ou etiquetas, recomendamos a remoção das páginas impressas da bandeja

de saída de papel imediatamente após terem saído do DCP para evitar manchas.
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Cópia
Cor/Monocromático Monocromático
Tamanho de Documento Largura do Alimentador: 5,8 a 8,5 pol

(147,3 mm a 215,9 mm)
Altura do Alimentador: 5,8 a 14 pol
(147,3 mm a 356 mm)
Largura do Vidro do Escâner: Máx. 8,5 pol
(215,9 mm)
Altura do Vidro do Escâner: Máx. 11,7 pol
(297 mm)

Cópias Múltiplas Pilha ou Classificação de até 99 páginas
Redução/Ampliação 25% a 400% (em incrementos de 1%)
Resolução 600 x 300 dpi

Escâner
Cor/Monocromático Sim
Compatível TWAIN Sim (Windows® 98/98SE/Me/2000).

Professional/XP/Windows NT® Workstation
Versão 4.0)
Mac OS® 9.1 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4
ou superior

Compatível WIA Sim (Windows® XP)
Intensidade de Cor 24 bits
Resolução Até 9600 x 9600 dpi (intercalado)*

Até 600 x 2400 dpi (óptico)
* Escaneamento máximo de 1200 x 1200 dpi com o Windows® XP
(pode ser selecionada uma resolução de até 9600 x 9600 dpi usan-
do o utilitário de escâner da Brother)

Tamanho de Documento Largura do Alimentador: 5,8 a 8,5 pol
(147,3 mm a 215,9 mm)
Altura do Alimentador: 5,8 a 14 pol
(147,3 mm a 356 mm)
Largura do Vidro do Escâner: Máx. 8,5 pol
(215,9 mm)
Altura do Vidro do Escâner: Máx. 11,7 pol
(297 mm)

Largura de Escaneamento 8,2 pol (215,9 mm)
Escala de Cinza 256 níveis

 Observação

O escaneamento no Mac OS® X é suportado no Mac OS® X 10.2.4 ou superior.
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Impressora
Driver de Impressão Windows®98/98SE/Me/2000 Professional/XP/

Windows NT® Workstation Versão 4.0
driver com suporte para o modo de Compressão
Nativo Brother e capacidade bidirecional
Driver Apple® Macintosh® QuickDraw®

Para Mac OS® 9.1 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 ou
superior

Resolução HQ1200 (Máx. 2400 x 600 pontos).
por polegada (dpi)

Qualidade de Impressão Modo de impressão normal
Modo de impressão econômico (economiza toner)

Velocidade de Impressão até 20 páginas/minuto (tamanho Letter)
* Com base no modelo-padrão da Brother.
Não inclui o tempo gasto para alimentar o papel.

Primeira Impressão Menor que 10 segundos
Interfaces
Interface Cabo Recomendado
Paralela Um cabo paralelo blindado bidirecional compatível

com a norma IEEE 1284 e inferior a 2,0 m.
USB Um cabo de interface USB 2.0 e inferior a 2,0 m.
(Cabos não incluídos.)

 Observação

Seu DCP possui uma interface USB 2.0 Full-Speed. Esta interface é compatível com a USB 2.0 Hi-
Speed; entretanto, a taxa máxima de transferência de dados será de 12 Mbits/s. O DCP também
pode ser conectado a um computador que tenha uma interface USB 1.1.
Certifique-se de utilizar um cabo de interface USB 2.0 com um comprimento máximo de 2,0 m.
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1 Internet Explorer 5 Microsoft® ou superior.

2 Escaneamento máximo de 1200 x 1200 dpi com o Windows® XP (Podem ser selecionadas reso-
luções de até 9600 x 9600 dpi usando o utilitário da Brother)

3 Tecla “Scan” dedicada suportada nos Sistemas Operacionais Mac® Mac OS® X 10.2.4 ou superior.

Requisitos de Computador
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 Observação

A expectativa de vida do toner irá variar dependendo do tipo médio de tarefa de impressão.

Expectativa de Vida da
Unidade de Cilindro (DR 350) Até 12.000 páginas

 Observação

Existem muitos fatores que determinam a vida útil real do cilindro, tais como, temperatura, umida-
de, tipo de papel e toner e o número de páginas por tarefa de impressão.

Servidor de Impressão/Escaneamento Wireless
Externo Opcional (NC-2200W)

Itens Consumíveis
Vida Útil do Cartucho
de Toner (TN 350) Cartucho de Toner Iniciador: Até 1.500 páginas*

Cartucho de Toner Padrão: Até 2.500 páginas*+
* Ao imprimir em papel tamanho carta ou A4 com 5% de cobertura
de impressão
+ Requer compra adicional

Servidor de Impressão/
Escaneamento Wireless
Externo NC-2200W (Opcional) A conexão do Servidor de Impressão/Escaneamento Wireless Ex-

terno (NC-2200W) na porta USB de seu DCP permitirá impressão e
escaneamento através de uma rede wireless.

Tipos de rede LAN wireless IEEE 802.11b
Suporte a Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

Mac OS® X 10.2.4 ou superior
Protocolos TCP/IP

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS,
LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET,
SNMP, HTTP

 Observação

A tecla Escanear pode ser atribuída a apenas um computador em rede.
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Servidor de Impressão Externo Opcional (NC-2100p)
Servidor de Impressão
Externo NC-2100p (Opcional) A conexão do Servidor de Impressão Externo (NC-2100p) opcional

na porta Paralela de seu DCP permitirá impressão através de uma
rede Ethernet ligada.

Tipos de rede LAN wireless IEEE 802.11b
Suporte a Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

Mac OS® X 10.2.4 ou superior
Protocolos TCP/IP

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS,
LPR/LPD, Port9100, SMB Print, IPP, RawPort, mDNS, TELNET,
SNMP, HTTP

 Observação

A tecla Escanear pode ser atribuída a apenas um computador em rede.
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Brother Corporation International do Brasil Ltda.
Avenida Paulista, 854 - 10º andar

Edifício Top Center - Bela Vista
01310-100 - São Paulo / SP - Brasil

Site: http://www.brother.com.br

Visite-nos na Internet
http://www.brother.com.br

Estes aparelhos são para uso exclusivo no Brasil. Não recomendamos o seu uso internacional, pois
existe a possibilidade de se violar as Normas de Telecomunicações de determinado país, e os requi-
sitos elétricos de sua central multifuncional podem não ser compatíveis com os padrões de energia
elétrica de outros países. Ao utilizar os modelos brasileiros em outros países, você poderá
perder o direito à garantia.
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