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Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren.
Husk at læse denne “Hurtig installationsanvisning”, som indeholder de relevante 
instruktioner i opsætning.

Den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål får du ved at besøge Brother Solutions Center, 
http://solutions.brother.com
Anbring denne “Hurtig installationsanvisning”, og brugsanvisning på et passende sted, så du altid 
har dem ved hånden.

Version A

Opsætning af maskinen

Opsætningen er udført!
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■

Advarsel Tip! Brugsanvisning

Angiver advarsler, der 
skal respekteres for at 
forhindre personskader.

Angiver 
forsigtighedsforanstaltnin
ger, der skal respekteres 
af hensyn til korrekt brug 
af maskinen eller for at 
forhindre beskadigelse af 
den.

Angiver noter og nyttige 
tip, som bør huskes ved 
brug af maskinen.

Angiver henvisninger til 
brugsanvisning.
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Komponenterne kan variere fra det ene land til det andet.
Gem al emballage og kassen.

Pakkeliste

Hurtig installationsvejledning

Brugsanvisning

Telefonkabel Telefonrør El-ledning

Spiralledning til telefonrør Enkelttryk-nummer

Sort
(LC900BK)

Magenta
(LC900M)

Gul
(LC900Y)

Cyan
(LC900C)

Blækpatroner

■ Godt i gang
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Kontrolpanel

1. Enkelt tryk taster 5. Stop/Exit-tast 9. Tilstandstaster

2. Skift 6. Start-taster 10. LCD (Liquid Crystal Display)

3. Fax- og telefontaster 7. Strømsparetast 11. Kopitaster

4. Opkaldstastatur 8. Navigationstaster 12. Blækstyring/rapporttast

Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Oversigt over kontrolpanel" i brugsanvisningen.

1 2 3 4 5 6

78101112 9
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Opsætning af maskinen

1 Fjern den beskyttende tape og papiret.

1 Slut spiralledningen til FAX'en og den 
anden ende til telefonrøret.

1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen og 
fjern udgangspapirmagasinet.

2 Tryk ned på papirstyret, og lad det glide på 
plads, så det passer til papirbredden.

3 Tag papirstøtten ud og fold 
papirstøtteklappen ud.

4 Luft papirstakken godt for at undgå 
papirstop og fremføringsfejl.

5 Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med 
udskriftsiden nedad og overkanten først.
Sørg for, at papiret ligger fladt i 
papirmagasinet og under 
maksimumpapirmærket.

6 Sæt udgangspapirmagasinets låg på igen 
og skub papirmagasinet helt ind i maskinen.

1 Fjerne de beskyttende 
komponenter

2 Installation af telefonrør

3 Læg papir i
Du kan ilægge op til 100 ark 80 g/m2 papir.
Du kan finde yderligere oplysninger i 
Kapitel 1 “Om papir” i Brugsanvisningen.

Papirsidestyrer

Brug papirstøtteklappen til papir af størrelsen 
Letter, Legal og A4.

■ Sørg for, at papirsidestyrene berører 
papirets sider.

■ Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. 
Det kan løfte sig bag i bakken og medføre 
papirfremføringsproblemer.

Papirstøtte

Papirstøtteklap
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1 Tilslut el-ledningen.

2 Tilslut den ene ende af telefonkablet til 
stikket i maskinen med betegnelsen LINE 
og den anden ende til det modulære 
vægstik.

Advarsel
■ Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet 

stik.
■ Da maskinen er jordforbundet via stikkontakten, 

kan du beskytte dig selv mod potentielt farlige 
elektriske situationer på telefonnettet ved at lade 
maskinen være tændt, når du forbinder maskinen 
til en telefonlinje. På samme måde kan du beskytte 
dig selv, når du vil flytte maskinen ved at afbryde 
telefonforbindelsen først og derefter netledningen.

4 Isætning af telefonkabel 
og el-ledning

Hvis du skal dele én telefonlinje med en 
ekstern telefon, skal du forbinde den som 
vist nedenfor.

Hvis du skal dele én telefonlinje med en 
ekstern telefonsvarer, skal du forbinde den 
som vist nedenfor.

Vælg Modtagetilstand som “Ekstern TAD”, 
hvis du har en ekstern telefonsvarer. (kun 
FAX-1840C) For yderligere oplysninger, se 
“Tilslut en ekstern enhed til din maskinen” i 
Appendikset i Brugsanvisningen.

TAD

TAD
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Opsætning af maskinen

Hvis LCD'et visualiserer Set Country, skal du 
indstille dit land, så maskinen fungerer korrekt med de 
lokale telefonlinjer i de forskellige lande.

1 Kontroller, at strømmen er sat til ved at 
sætte netledningen i.
Tryk på Menu/Set.

2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge landet 
(Norge, Sverige, Finland eller Danmark). 
(Husk at vælge dit land og ikke dit sprog)

3 Tryk på Menu/Set, når LCD’en viser dit 
land.

4 LCD’en anmoder dig om at kontrollere dit 
indtastede land igen.

5 Hvis LCD’en viser det korrekte land, skal du 
trykke på 1 for at gå til Trin 6.
—ELLER—
Trykke på 2 for at gå tilbage til Trin 1 for at 
vælge landet igen.

6 Når LCD’en har vist Accepted i to sekunder, 
viser det Vent.

Advarsel
Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem 
med vand, og søg læge, hvis der opstår irritation.

1 Kontroller, at der er tændt for strømmen.
LCD'et viser:

2 Åbn det øverste låg.

3 Fjern de beskyttende dele.

5 Indstil dit land 
(ikke sprog)

Set Country

Press Set Key

Denmark

Select ▲▼ & Set

Denmark?

1.Yes 2.No

Accepted

Hvis du markerer “DENMARK” i Trin 4, 
visualiserer LCD’et danske meddelelser. 
Gå til "8. Vælg sprog", hvis du vil ændre 
sproget.

6 Isætte blækpatroner

Check patron

De beskyttende dele må ikke kasseres. 
Du får brug for dem, når du skal transportere 
maskinen.

Øverste låg
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4 Tag blækpatronen ud.

5 Fjern forsigtigt bundkappen.

Rør IKKE ved området vist på 
illustrationen herunder.

Hold blækpatronen lodret når den sættes i 
åbningen.

6 Tryk blækpatronen godt ned indtil den 
klikker på plads. Vær opmærksom på, at 
farven på åbningen (A) passer til 
blækpatronens farve (B), som vist i 
diagrammet herunder.

7 Luk det øverste låg.

Maskinen vil rense blækrørsystemet til brug 
for første gang. Denne proces forekommer 
kun én gang, nemlig første gang 
blækpatronerne installeres. Rensningen 
kan vare op til fire minutter.
LCD'et viser:

Blækpatronen vil ikke blive beskadiget, hvis 
blækpatronens låg falder af, når posen 
åbnes.

Åbne

OKOKOK

Hvis Installer vises på LCD'et, når du har 
installeret blækpatronerne, skal du 
kontrollere, at blækpatronerne er installeret 
rigtigt.

Forbered. System

Ca. 4 Min.

(B)

(A)

OKOKOK

Fortsat...
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Opsætning af maskinen

• Fjern IKKE blækpatronerne, hvis 
du ikke behøver at udskifte dem. 
Hvis du gør dette, kan 
blækmængden blive reduceret, 
og maskinen ved da ikke, hvor 
meget blæk der er tilbage i 
patronen.

• Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis 
du får blæk på kroppen eller på 
tøjet, skal du straks vaske med 
sæbe eller vaskemiddel.

• Isæt og fjern IKKE patronerne 
gentagne gange. Hvis du gør 
dette, kan der sive blæk ud af 
patronen.

• Brother-inkjetmaskiner er 
designet til at arbejde med blæk 
efter specielle specifikationer og 
give en optimal ydelse med ægte 
Brother-blækpatroner. Brother 
kan ikke garantere denne 
optimale ydelse, hvis der 
anvendes blæk eller 
blækpatroner med andre 
specifikationer. Brother 
anbefaler derfor ikke brug af 
andre patroner end ægte 
Brother-patroner til denne 
maskine eller påfyldning af 
tomme patroner med blæk fra 
andre kilder. Hvis der opstår 
skader på printhovedet eller 
andre dele af maskinen som 
følge af anvendelse af andre end 
ægte Brother-produkter på 
grund af inkompatibilitet eller 
disse produkters manglende 
egnethed til denne maskine, vil 
ingen reparationer som følge 
heraf være dækket af garantien.

■ Hvis du blander farverne ved installation af 
en blækpatron på den forkerte 
farveposition, skal du rense printhovedet 
ved at køre flere rensningscyklusser, når 
du har korrigeret installationen. (Du kan 
finde yderligere oplysninger i Kapitel 10 
“Rensning af printhovedet” i afsnittet om 
fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse 
i brugsanvisningen).

■ Når du åbner en blækpatron, skal du 
installere den i maskinen og bruge den 
færdig inden for seks måneder efter 
installationen. Brug uåbnede blækpatroner 
i henhold til udløbsdatoen på 
patronpakningen.
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1 Når rensningscyklussen er afsluttet, viser 
LCD'et:

2 Kontroller, at papiret er lagt i 
papirmagasinet.
Tryk på Colour Start.
Maskinen begynder at udskrive 
UDSKRIFTKVALITET, TESTARK (kun 
under den første installation af blækpatron).

3 Check kvaliteten af de fire farveblokke, der 
er dannet af de korte linier udskrevet på 
arket.
(SORT/ CYAN/ GUL/ MAGENTA)

Undgå at berøre papirets udskrevne 
overflade lige efter udskrivning. 
Overfladen kan stadig være fugtig 
og du kan få blæk på fingrene.

4 LCD'et viser:

5 Hvis alle linier er klare og tydelige, skal du 
trykke på 1 på opkaldstastaturet for at 
afslutte kvalitetskontrollen.
---ELLER---
hvis du kan se manglende korte linier, skal 
du trykke på 2 på opkaldstastaturet og gå til 
6.

6 LCD’et spørger dig, om udskriftkvaliteten er 
OK for sort og farve. Tryk på 1 eller 2 på 
opkaldstastaturet.

Efter at du har foretaget dit valg 1 (Ja) eller 
2 (Nej) for både sort og farve, viser LCD’et:

Tryk på 1 (Ja), hvorefter maskinen starter 
rensningen af farverne.
Tryk på Colour Start, når rensningen er 
afsluttet. Maskinen starter igen udskrivning 
af UDSKRIFTSKVALITETSARKETog går 
tilbage til trin 3.

Du kan ændre sprog på LCD'et til Norsk, Svensk, 
Dansk, Finsk eller Engelsk.

1 Tryk på Menu/Set, 0, 0.

2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge sprog og tryk 
på Menu/Set.

7 Udskriftkvalitetskontrol

Sæt papir og

Tryk Start

Kvalitet OK?

1.Ja 2.Nej

Kontrol af udskrivningskvaliteten

1. Kontroller kvaliteten af blokkene med de fire farver, der består af de korte linjer.
2. Hvis alle de korte linjer er klare og synlige, er kvaliteten acceptabel. Marker (Ja).
    Marker (Nej), hvis du bemærker manglende korte linjer, for at starte farveklaringsprocessen og
    følg promptmeddelelserne på LCD.

Sort OK?

1.Ja 2.Nej

Start rensning?

1.Ja 2.Nej

8 Vælg sprog

OK Dårlig
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Opsætning af maskinen

1 Tryk på Menu/Set.

2 Tryk på 0.

3 Tryk på 2.

4 Indtast de sidste to cifre af årstallet på 
opkaldstastaturet, og tryk derefter på 
Menu/Set.

(indtast f.eks. 0, 4 for 2004.)

5 Indtast de to cifre for måneden på 
opkaldstastaturet, og tryk derefter på 
Menu/Set.

(indtast f.eks. 0, 3 for marts.)

6 Indtast de sidste to cifre for dagen på 
opkaldstastaturet, og tryk derefter på 
Menu/Set.

(indtast f.eks. 0, 1.)

7 Indtast klokkeslættet i 24-timers format på 
opkaldstastaturet, og tryk derefter på 
Menu/Set.

(indtast f.eks. 1, 5, 2, 5 for 3:25 P.M.)

8 Tryk på Stop/Exit.

Du bør gemme dit navn og faxnummer, så det kan 
blive udskrevet på alle de faxsider, du sender.

1 Tryk på Menu/Set.

2 Tryk på 0.

3 Tryk på 3.

4 Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på 
opkaldstastaturet, og tryk derefter på 
Menu/Set.

5 Brug opkaldstastaturet til at indtaste dit 
navn (op til 20 tegn), og tryk derefter på 
Menu/Set.

6 Tryk på Stop/Exit.

9 Indstille dato og 
klokkeslæt

Årstal:2004

Måned:03

Dag:01

Klokkeslet:15:25

Hvis du vil gentage input, skal du trykke på 
Stop/Exit for at starte fra trin 1.

10 Indstille Afsender-ID

Fax:_

Navn:_

■ Se i det følgende skema angående 
indtastning af dit navn.

■ Hvis du har behov for at indtaste et tegn, 
der findes på den samme tast som det 

foregående tegn, skal du trykke på  for 
at flytte markøren til højre.

Tryk på 
tasten

En
gang

To
gange

Tre
gange

Fire
gange

2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S
8 T U V 8
9 W X Y Z

Du kan finde yderligere oplysninger i 
Kapitel 2 “Indstille Afsender-ID” i 
brugsanvisningen.

Hvis du vil gentage input, skal du trykke på 
Stop/Exit for at starte fra trin 1.
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Der findes fire forskellige modtagetilstande: Kun Fax, Fax/Tlf, Manuel og Ekstratlf/Tad.

1 Tryk på Menu/Set.

2 Tryk på 0.

3 Tryk på 1.

4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge tilstanden.

5 Tryk på Menu/Set.

6 Tryk på Stop/Exit.

Du kan downloade Brother-printerdriveren og 
PC-FAX Send-driver fra Brother Solutions Center til 
brug med FAX-1840C.
Besøg os på:

11 Valg af modtagetilstand

Vil du tilslutte en ekstern telefon eller ekstern telefonsvarer til FAXen?

Bruger du en 
talemeddelelsesfunktion i din 
eksterne telefonsvarer?

Vil du modtage fax automatisk?

Manuel
Du styrer telefonlinjen og skal besvare 
alle opkald selv.

Skal FAXen kun besvare fax-
opkald? Kun Fax

Maskinen besvarer automatisk alle 
opkald som en faxmaskine.

Fax/Tlf
FAXen styrer linjen og besvarer 
automatisk alle opkald. Hvis opkaldet ikke 
er en faxmeddelelse, ringer telefonen, så 
du kan besvare opkaldet.

Ekstratlf/Tad
Din eksterne telefonsvarer (TAD) 
besvarer automatisk alle opkald. 
Talemeddelelser gemmes i den eksterne 
TAD. Faxmeddelelser udskrives.

Ja Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Du kan finde yderligere oplysninger i 
Kapitel 4 "Indstille modtagelse" i 
brugsanvisningen.

12 Anvende FAXen som Printer eller til PC-FAX-afsending 

http://solutions.brother.com

■ Hent først printer-driveren first, før du 
tilslutter maskinen til computeren med 
USB-kablet.

■ Du skal bruge et passende USB-
interfacekabel 2.0. Hvis du ikke har et, 
skal du købe et USB-kabel på højst 2 
meter.

■ Din maskine har en fuldhastigheds USB 
2.0 grænseflade. Denne grænseflade er 
kompatibel med højhastigheds USB 2.0; 
men det maksimale 
dataoverførselsomfang er 12 Mbits/sek. 
Maskinen kan også tilsluttes til en 
computer med en USB 1.1 grænseflade.
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■  Forbrugsstoffer til udskiftning

Blækpatroner
Sort

(Standard)
Sort

(Høj ydelse)
Magenta Gul Cyan

LC900BK LC900HYBK LC900M LC900Y LC900C
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