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Definisjon på advarsel, forsiktig og merknad
I denne håndboken brukes følgende ikoner:

Varemerker
Brother og Brother-logoen er registrerte varemerker, og BRAdmin Professional er et varemerke for Brother 
Industries, Ltd.

UNIX er et registrert varemerke for The Open Group.

Apple, Macintosh, Quick Draw og LaserWriter er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

HP, Hewlett-Packard, Jetdirect og PCL er registrerte varemerker for Hewlett-Packard Company.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for 
Broadcom Corporation.

Alle andre termer, merker og produktnavn som blir omtalt i denne håndboken, er registrerte varemerker eller 
varemerker for sine respektive selskaper.

Erklæring vedrørende kompilering og utgivelse
Denne håndboken er utarbeidet og offentliggjort under tilsyn av Brother Industries Ltd., og den inneholder 
beskrivelser og spesifikasjoner for de nyeste produktene.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten 
forvarsel, og de er ikke ansvarlige for noen skader (inkludert driftstap) forårsaket av det presenterte 
materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

©2006 Brother Industries Ltd. 

Merknader forteller hvordan du bør reagere i en situasjon som kan oppstå, eller du får tips om 
hvordan bruken fungerer sammen med andre funksjoner.

Uegnet oppsettikoner varsler deg om utstyrenheter og handlinger som ikke er kompatible med 
skriveren.
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Dette produktet er kun godkjent for bruk i det landet der det ble kjøpt. Dette produktet må ikke 
brukes utenfor landet der det ble kjøpt, siden det kan medføre brudd på forskrifter om trådløs 
telekommunikasjon og strøm i det aktuelle landet. 

Windows® XP i dette dokumentet representerer Windows® XP Professional, Windows® XP 
Professional x64 Edition og Windows® XP Home Edition. Gå til Brother Solutions Center 
(http://solutions.brother.com) for mer informasjon om støtte for Windows® XP Professional x64 
Edition.

VIKTIG MERKNAD: Kontakt landet der du kjøpte maskinen hvis du trenger teknisk hjelp og brukerstøtte. 
Samtaler må finne sted fra det aktuelle landet.

I Europa Besøk http://www.brother.com for kontaktinformasjon om lokale Brother-kontorer.

Hvis du har kommentarer eller forslag kan du skrive til oss:

I Europa European Technical Services

1 Tame Street

Audenshaw

Manchester, M34 5JE

Storbritannia

Internett-adresser

Globalt webområde for: http://www.brother.com

For vanlige spørsmål, produktstøtte, driveroppdateringer og verktøy: http://solutions.brother.com

http://solutions.brother.com
http://www.brother.com
http://www.brother.com
http://solutions.brother.com
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1 Innledning

Oversikt

Brother-maskinen kan deles på et 10/100 MB kablet eller IEEE 802.11b/802.11g trådløst Ethernet-nettverk 
ved hjelp av den interne nettverksutskriftsserveren. Utskriftsserveren støtter ulike funksjoner og 
tilkoblingsmetoder, avhengig av hvilket operativsystem du kjører på et nettverk som støtter TCP/IP. Disse 
funksjonene omfatter utskrift, skanning, PC-FAX Send og PC-FAX-mottak, PhotoCapture TM Center, 
Fjernoppsett og Statusovervåkning. Tabellen nedenfor viser hvilke nettverksfunksjoner og -tilkoblinger som 
støttes av hvert enkelt operativsystem.

Du må konfigurere utskriftsserveren og datamaskinene du bruker, for å kunne bruke Brother-maskinen over 
et nettverk.

For brukere av trådløst nettverk: 

Plasser Brother-maskinen så nær nettverkets tilgangspunkt (ruter) som mulig, og med færrest mulig 
hindringer, for å oppnå de beste resultatene når du skriver ut helt vanlige dokumenter. Store gjenstander og 
vegger mellom de to enhetene, i tillegg til støy fra annet elektronisk utstyr, kan påvirke 
dataoverføringshastigheten til dokumentene.

På grunn av disse faktorene kan det hende at trådløst nettverk ikke er den beste tilkoblingsmåten for alle 
typer dokumenter og programmer. Hvis du skriver ut store filer, for eksempel fotografier på glanset papir eller 
dokumenter på flere sider der tekst og stor grafikk er blandet om hverandre, kan det være lurt å velge kablet 
Ethernet for en raskere dataoverføring, eller USB for den raskeste gjennomløpehastigheten.

Operativ-
systemer

10/100
BASE-TX 
kablet 
Ethernet 
(TCP/IP)

IEEE 
802.11b/g 
trådløst 
Ethernet 
(TCP/IP)

Utskrift Skanning PC-FAX 
Send

PC-FAX-
mottak

Photo
Capture 
CenterTM

Fjernopp
sett

Statusove
rvåkning

Windows® 
98/98SE/Me/
2000/XP

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mac OS® X 
10.2.4 eller 
nyere

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mac OS® 
9.1–9.2 ✔ ✔ ✔
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Nettverksfunksjoner

Brother DCP-340CW, MFC-640CW og MFC-820CW har følgende grunnleggende nettverksfunksjoner.

Nettverksutskrift

Utskriftsserveren har utskriftstjenester for Windows® 98/98SE/Me/2000/XP som støtter TCP/IP-protokollene 
og Macintosh® som støtter TCP/IP (Mac OS® 9.1–9.2 / Mac OS® X 10.2.4 eller nyere for et kablet nettverk 
og Mac OS® X 10.2.4 eller senere for trådløse nettverk).

Nettverksskanning

Du kan skanne dokumenter over nettverket til din datamaskin (se kapittel 4 i Programvarehåndboken på 
CD-ROM-platen for Windows® og kapittel 11 for Macintosh®).

PC-FAX over nettverket (ikke tilgjengelig for DCP-340CW)

Du kan sende en PC-fil direkte som PC-FAX på nettverket (se kapittel 6 i Programvarehåndboken på 
CD-ROM-platen for fullstendig beskrivelse for Windows® og kapittel 8 for Macintosh®). Windows®-brukere 
kan også motta PC-FAX (se kapittel 6 i Programvarehåndboken).

Network PhotoCapture CenterTM

Du kan vise, hente inn og lagre data fra mediekortet i Brother-maskinen. For Windows® dobbeltklikker du 
ikonet for Network PhotoCapture CenterTM på skrivebordet på datamaskinen. Programvaren installeres 
automatisk når du velger nettverkstilkobling under programvareinstallasjonen. For Macintosh® starter du en 
hvilken som helst nettleser i den FTP som er tilgjengelig, og skriver deretter inn FTP://xxx.xxx.xxx.xxx 
(xxx.xxx.xxx.xxx er din Brother-maskins IP-adresse).
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Styringsverktøy

BRAdmin Professional (for Windows®)

Med verktøyet BRAdmin Professional kan du effektivt, men enkelt konfigurere og håndtere faks og 
nettverksinnstillinger.

BRAdmin Light (for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)

BRAdmin Light er et verktøy for å vise maskinstatus og konfigurere nettverksinnstillinger fra en datamaskin 
som kjører Mac OS® X 10.2.4 eller nyere. Dette verktøyet kan lastes ned fra http://solutions.brother.com.

Fjernoppsett for Windows® / fjernoppsett for Macintosh®

Fjernoppsett-programvaren gjør det mulig for deg å konfigurere nettverksinnstillinger fra Windows® eller 
Macintosh®.

Typer nettverkstilkoblinger

Eksempel på kablet nettverkstilkobling

Node-til-node-utskrift med TCP/IP

I et node-til-node-miljø er det hver enkelt datamaskin som sender og mottar dataene direkte til og fra 
Brother-maskinen.

TCP/IPTCP/IP

Windows RWindowsR Windows R

Ruter

Maskinen din

http://solutions.brother.com
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■ I et mindre nettverk med to eller tre datamaskiner anbefaler vi metoden med node-til-node-utskrift siden 
den er enklere å konfigurere enn metoden med nettverksdelt utskrift som beskrives på neste side. Se 
Nettverksdelt utskrift på side 1-4.

■ Hver enkelt datamaskin må bruke TCP/IP-protokollen.

■ Brother-maskinen må ha konfigurert riktig IP-adresse.

■ Hvis du bruker ruter, må gatewayadressen konfigureres på datamaskinene og Brother-maskinen.

■ Brother-maskinen kan også kommunisere med Macintosh® -enheter (TCP/IP-kompatible 
operativsystemer).

Nettverksdelt utskrift

I et nettverksdelt miljø sender og mottar hver enkelt datamaskin dataene til og fra Brother-maskinen via en 
sentralstyrt datamaskin. Denne typen datamaskiner kalles ofte en "server" eller "utskriftsserver". Den skal 
styre utskriften av alle utskriftsjobber.

■ I et større nettverk anbefaler vi et nettverksdelt utskriftsmiljø.

■ "Serveren" eller "utskriftsserveren" må bruke TCP/IP-utskriftsprotokoll.

■ Brother-maskinen må ha konfigurert riktig IP-adresse.

■ Brother-maskinen må ha konfigurert riktig IP-adresse, med mindre maskinen deles via det parallelle 
grensesnittet eller USB-grensesnittet ved serveren.

WindowsR

TCP/IP

WindowsR

WindowsR

WindowsR

Maskinen din

Nettverksdelt miljø



Innledning

1 - 5

1

■ Brother-maskinen kan også kommunisere med Macintosh® -enheter (TCP/IP-kompatible 
operativsystemer).

Eksempel på trådløs nettverkstilkobling

Koblet til en trådløs, klar datamaskin med tilgangspunkt i nettverket (infrastrukturmodus)

Denne typen nettverk har et sentralt tilgangspunkt midt i nettverket. Tilgangspunktet kan også fungere som 
bro eller port til et kablet nettverk. Når den trådløse Brother-maskinen (maskinen din) er en del av dette 
nettverket, mottar den alle utskriftsjobbene via et tilgangspunkt.

Kablet datamaskin koblet til tilgangspunktet
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Koblet til en trådløs, klar datamaskin uten tilgangspunkt i nettverket (Ad-hoc-modus)

Denne typen nettverk har ikke et sentralt tilgangspunkt. De enkelte trådløse klientene kommuniserer direkte 
med hverandre. Når den trådløse Brother-maskinen (maskinen din) er en del av dette nettverket, mottar den 
alle utskriftsjobbene direkte fra datamaskinen som sender utskriftsdataene.

Det finnes et tilgangspunkt i nettverket, men datamaskinen er ikke klar for trådløs drift

Denne typen nettverk har et sentralt tilgangspunkt midt i nettverket. Tilgangspunktet er koblet til en 
datamaskin som ikke er klar for trådløs drift, med Ethernet-kabelen. Når den trådløse Brother-maskinen 
(maskinen din) er en del av dette nettverket, mottar den alle utskriftsjobbene via et tilgangspunkt.
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Protokoller

TCP/IP-protokoller og funksjoner

Protokoller er standardiserte regler for overføring av data på et nettverk. Protokoller gjør at brukerne har 
tilgang til nettverkstilkoblede ressurser.

Utskriftsserveren som brukes på dette Brother-produktet, har støtte for TCP/IP-protokoller (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol).

TCP/IP er den vanligste typen protokoll som brukes til kommunikasjon, for eksempel Internett og e-post. 
Denne protokollen kan brukes i så å si alle operativsystemer, for eksempel Windows®, Macintosh® og Linux.

Følgende TCP/IP-protokoller er tilgjengelige for dette Brother-produktet.

DHCP/BOOTP/RARP

Ved hjelp av protokollene DHCP/BOOTP/RARP kan IP-adressen konfigureres automatisk.

Merk
Kontakt nettverksansvarlig hvis du vil bruke protokollene DHCP/BOOTP/RARP.

APIPA

Hvis du ikke tilordner en IP-adresse manuelt (ved hjelp av BRAdmin-programvaren) eller automatisk (ved 
hjelp av en DHCP/BOOTP/RARP-server), vil APIPA-protokollen (Automatic Private IP Addressing) 
automatisk tilordne en IP-adresse fra området 169.254.1.0 til 169.254.254.255.

DNS-klient

Brother-utskriftsserveren har støtte for funksjonen DNS-klient (Domain Name Service). Med denne 
funksjonen kan utskriftsserveren kommunisere med andre enheter ved hjelp av DNS-navnet.

LPR/LPD

De mest brukte utskriftsprotokollene på TCP/IP-nettverk.

Port9100

En annen mye brukt utskriftsprotokoll på TCP/IP-nettverk.



Innledning

1 - 8

1

mDNS

Med mDNS kan Brother-utskriftsserveren automatisk konfigurere seg selv til å arbeide i et system med enkel 
nettverkskonfigurasjon for Mac OS® X. (Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.)

TELNET

Brother-utskriftsserveren har støtte for TELNET-server for kommandolinjekonfigurasjon.

SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) brukes til å administrere nettverksenheter, inkludert 
datamaskiner, rutere og nettverksklare maskiner fra Brother.
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2 Konfigurere maskinen for et nettverk med 
tilkobling via Ethernet-kabel

Oversikt

Før du bruker Brother-maskinen i et nettverksmiljø, må du konfigurere TCP/IP-innstillingene. I dette kapitlet 
lærer du de grunnleggende trinnene som er nødvendige for å skrive ut over nettverket ved hjelp av 
TCP/IP-protokoll.

Merk
Du kan konfigurere maskinens TCP/IP-innstillinger ved hjelp av kontrollpanelet foran på maskinen. For 
ytterligere informasjon, se Oppsett av kontrollpanel på side 4-1.

Vi anbefaler at du bruker det automatiske installasjonsprogrammet på CD-ROM-platen som følger med 
maskinen. Med dette programmet kan du enkelt koble maskinen til nettverket og installere 
nettverksprogramvaren og skriverdriveren du trenger for å fullføre nettverkskonfigurasjonen. Det er bare å 
følge instruksjonene på skjermen til du kan bruke Brother-maskinen på nettverket. Følg instruksjonene i 
Hurtigstartguiden som følger med.

Hvis du vil konfigurere maskinen uten å bruke det automatiske installasjonsprogrammet, kan du lese dette 
kapitlet for å få vite hvordan du konfigurerer TCP/IP-innstillingene. Deretter vil du i Kapittel 5 (for Windows®) 
og Kapittel 6 (for Macintosh®) lære hvordan du installerer nettverksprogramvaren og skriverdriveren på 
datamaskinens operativsystem.

IP-adresser, nettverksmasker og gatewayer

Du må konfigurere IP-adressen og nettverksmasken for å bruke maskinen i et TCP/IP-nettverksmiljø. 
IP-adressen som du tilordner utskriftsserveren, må være på samme logiske nettverk som 
vertsdatamaskinene. Hvis ikke, må du konfigurere nettverksmasken og gatewayadressen på riktig måte.

IP-adresse

En IP-adresse er en rekke tall som identifiserer hver enkelt enhet som er koblet til et nettverk. En IP-adresse 
består av fire tall som er atskilt med punktum. Hvert tall er mellom 0 og 255.

Eksempel: På et lite nettverk endrer du vanligvis de siste tallene.

192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3
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Slik tilordnes IP-adressen til utskriftsserveren:

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på nettverket (vanligvis et nettverk av typen UNIX®/Linux eller 
Windows® 2000/XP), får utskriftsserveren IP-adressen automatisk fra DHCP-serveren.

Merk
På mindre nettverk kan DHCP-serveren være ruteren.

Hvis du vil ha mer informasjon om DHCP, BOOTP og RARP, se Andre metoder for å angi IP-adressen (for 
avanserte brukere og administratorer) på side A-1, Bruke BOOTP til å konfigurere IP-adressen på side A-1 
og Bruke RARP til å konfigurere IP-adressen på side A-2.

Hvis du ikke har en DHCP/BOOTP/RARP-server, vil APIPA-protokollen (Automatic Private IP Addressing) 
automatisk tilordne en IP-adresse fra området 169.254.1.0 til 169.254.254.255. Hvis du vil ha mer 
informasjon om APIPA, se Bruke ARP til å konfigurere IP-adressen på side A-3.

Hvis APIPA-protokollen er deaktivert, er standard IP-adresse for en Brother-utskriftsserver 192.0.0.192. Du 
kan imidlertid enkelt endre dette IP-adressenummeret slik at det samsvarer med IP-adressedetaljene for 
nettverket. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer IP-adressen, se Stille inn IP-adressen og 
nettverksmasken på side 2-3.

Nettverksmaske

Nettverksmasker begrenser nettverkskommunikasjon.

Eksempel: PC1 kan kommunisere med PC2

IP-adresse for PC1:192.168.1.2
Nettverksmaske:255.255.255.0

IP-adresse for PC2:192.168.1.3
Nettverksmaske:255.255.255.0

Merk
0 angir at kommunikasjonen ikke er begrenset i denne delen av adressen.

I eksemplet over kan vi kommunisere med alle som har en IP-adresse som begynner med 192.168.1.X
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Gateway (og ruter)

En gateway er et nettverkspunkt som fungerer som en inngang til et annet nettverk, og som sender data 
overført via nettverket til et spesifikt sted. Ruteren vet hvor den skal lede data som kommer til gatewayen. 
Hvis mottaksstedet er på et eksternt nettverk, sender ruteren dataene til det eksterne nettverket. Hvis 
nettverket kommuniserer med andre nettverk, kan det hende du må konfigurere gatewayens IP-adresse. 
Kontakt systemansvarlig hvis du ikke vet IP-adressen til gatewayen.

Stille inn IP-adressen og nettverksmasken

Bruke verktøyet BRAdmin Professional til å konfigurere maskinen for et 
nettverk (kun for Windows®)

Verktøyet BRAdmin Professional

Verktøyet BRAdmin Professional er utformet slik at du skal kunne administrere Brother-maskinene som er 
tilkoblet nettverket i et TCP/IP-miljø.

Slik konfigurerer du maskinen ved hjelp av BRAdmin Professional

Merk
• Bruk den versjonen av BRAdmin Professional som finnes på CD-ROM-platen som fulgte med 

Brother-produktet. Du kan også laste ned den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin 
Professional fra http://solutions.brother.com. Dette verktøyet er kun tilgjengelig for Windows®-brukere.

• Hvis du bruker et program for personlig brannmur (for eksempel Internet Connection Firewall i 
Windows® XP), må du deaktivere brannmuren. Når du har kontrollert at du kan skrive ut, starter du 
programmet for den personlige brannmuren igjen.

• Nodenavn: Nodenavn vises i gjeldende BRAdmin Professional-vindu. Standard nodenavn er 
"BRN_xxxxxx" ("xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

1 Start BRAdmin Professional (fra Windows® 98/98SE/Me/ 2000/XP) ved å velge Start / Programmer / 
Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional Utilities / BRAdmin Professional.

2 Velg TCP/IP i den venstre ruten i hovedvinduet til BRAdmin.

3 Velg Søk etter aktive enheter fra Enheter-menyen. BRAdmin Professional søker automatisk etter nye 
enheter.

http://solutions.brother.com
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Merk
• Hvis utskriftsserveren er innstilt med standardinnstillingene uten at det brukes en 

DHCP/BOOTP/RARP-server, vises enheten som en APIPA-enhet på skjermen til verktøyet BRAdmin 
Professional.

• Du finner nodenavnet og Ethernet-adressen (Nodeadresse ovenfor) ved å skrive ut oversikten over 
nettverksinnstillinger. Se Skrive ut oversikt over nettverksinnstillinger på side 4-27 hvis du vil vite 
hvordan du skriver ut oversikten over nettverksinnstillinger på utskriftsserveren.

4 Dobbeltklikk den ukonfigurerte enheten.

5 Angi IP-adresse, nettverksmaske og gateway (om nødvendig) til utskriftsserveren.

6 Klikk OK.

7 Med riktig programmert IP-adresse vises Brother-utskriftsserveren på enhetslisten.

Bruke kontrollpanelet til å konfigurere maskinen for et nettverk

Du kan konfigurere maskinen for et nettverk ved hjelp av LAN-menyen i kontrollpanelet. Se Oppsett av 
kontrollpanel på side 4-1.

Bruke andre metoder til å konfigurere maskinen for et nettverk

Du kan konfigurere maskinen for et nettverk ved hjelp av andre metoder. Se Andre metoder for å angi 
IP-adressen (for avanserte brukere og administratorer) på side A-1.
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Endre innstillingene for utskriftsserveren

Bruke BRAdmin Professional til å endre innstillingene for utskriftsserveren 
(kun for Windows®)

1 Start BRAdmin Professional (fra Windows® 98/98SE/Me/ 2000/XP) ved å velge Start / Programmer / 
Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional Utilities / BRAdmin Professional.

2 Velg TCP/IP i den venstre ruten i hovedvinduet til BRAdmin.

3 Velg utskriftsserveren som du vil konfigurere, i den høyre ruten i hovedvinduet til BRAdmin.

4 Velg Konfigurer utskriftsserver på Kontroll-menyen.

5 Angi et passord hvis du har stilt inn dette.

Merk
Passord kreves som standard ikke for å endre utskriftsserverens innstillinger. Du kan angi et passord for å 
endre utskriftsserverens innstillinger. Dobbeltklikk enheten som du vil angi passord for. Klikk kategorien 
Kontroll og deretter Endre passord. Skriv inn det nye passordet.

6 Nå kan du endre innstillingene for utskriftsserveren.

Bruke kontrollpanelet til å endre innstillingene for utskriftsserveren

Du kan konfigurere og endre utskriftsserverens innstillinger ved hjelp av LAN-menyen i kontrollpanelet. Se 
Oppsett av kontrollpanel på side 4-1.



Konfigurere maskinen for et nettverk med tilkobling via Ethernet-kabel

2 - 6

2

Bruke Fjernoppsett til å endre utskriftsserverens innstillinger (for Windows® og 
Mac OS® X 10.2.4 eller nyere) (ikke tilgjengelig for DCP-340CW)

Fjernoppsett for Windows®

Med Fjernoppsett-programvaren kan du konfigurere nettverksinnstillinger fra et Windows®-program. Når du 
har tilgang til dette programmet, vil innstillingene på maskinen bli lastet ned automatisk til datamaskinen, og 
vises på skjermen til datamaskinen. Hvis du endrer innstillingene, kan du laste dem opp direkte til maskinen.

1 Klikk Start-knappen, Alle programmer, Brother, MFL-Pro Suite MFC-XXXX, Fjernoppsett og deretter 
MFC-XXXX LAN (der XXXX er modellnavnet).

2 Klikk TCP/IP(trådb.) eller Oppsett div.

3 Nå kan du endre innstillingene for utskriftsserveren.

Fjernoppsett for Macintosh®

Med fjernoppsett kan du konfigurere en rekke MFC-innstillinger fra et Macintosh®-program. Når du har tilgang 
til dette programmet, vil innstillingene på maskinen bli lastet ned automatisk til din Macintosh®, og vises på 
skjermen til din Macintosh®. Hvis du endrer innstillingene, kan du laste dem opp direkte til maskinen.

1 Dobbeltklikk ikonet Macintosh HD på skrivebordet, og klikk Bibliotek, Printers, Brother og deretter 
Utilities.

2 Dobbeltklikk ikonet fjernoppsett.

3 Klikk TCP/IP(trådb.) eller Oppsett div.

4 Nå kan du endre innstillingene for utskriftsserveren.
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Oversikt

Du må følge trinnene i Hurtigstartguiden for å koble maskinen til det trådløse nettverket. Vi anbefaler at du 
bruker installasjonsveiviseren på LAN-menyen i maskinens kontrollpanel, i tillegg til installasjonsprogrammet 
på CD-ROM-platen som fulgte med maskinen. Ved å følge denne fremgangsmåten kan du enkelt koble 
maskinen til det trådløse nettverket, og deretter installere nettverksprogramvaren og skriverdriveren. Følg 
instruksjonene i Hurtigstartguiden som følger med.

Les dette kapitlet hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer innstillingene for det trådløse nettverket. 
Hvis du vil ha informasjon om TCP/IP-innstillinger, se IP-adresser, nettverksmasker og gatewayer på side 
2-1. Deretter vil du i Kapittel 5 (for Windows®) og Kapittel 6 (for Macintosh®) lære hvordan du installerer 
nettverksprogramvaren og driverne på operativsystemet som kjøres på datamaskinen.

Termer og begreper for trådløse nettverk

Når du konfigurerer maskinen for trådløse nettverk, må du påse at maskinen for trådløse nettverk er 
konfigurert slik at den samsvarer med innstillingene i det aktuelle trådløse nettverket. Dette avsnittet 
inneholder noen av de viktigste termene og begrepene for disse innstillingene, som kan være nyttige når du 
konfigurerer maskinen for trådløse nettverk.

SSID (Service Set Identifier) og kanaler

Du må konfigurere SSID og en kanal for å angi hvilket trådløst nettverk du vil koble til.

SSID

Hvert enkelt trådløst nettverk har sitt eget unike nettverksnavn, og omtales i teknisk sammenheng som SSID 
eller ESSID (Extended Service Set Identifier). SSID er en verdi på 32 byte eller mindre, og er tilordnet 
tilgangspunktet. De trådløse nettverksenhetene som du vil knytte til det trådløse nettverket, må samsvare 
med tilgangspunktet. Tilgangspunktet og de trådløse nettverksenhetene sender regelmessig trådløse pakker 
(omtales som en beacon-pakke) som har SSID-informasjon. Når den trådløse nettverksenheten mottar en 
beacon-pakke, kan du identifisere det trådløse nettverket som er tilstrekkelig nær til at radiobølgene kan nå 
enheten.

Kanaler

Trådløse nettverk bruker kanaler. Hver enkelt trådløse kanal er på forskjellige frekvenser. Når du konfigurerer 
Brother-enheten til å fungere i et trådløst nettverk, må du stille inn den kanalen som brukes på det trådløse 
nettverket som du kobler til. Det finnes opptil 14 forskjellige kanaler som kan brukes på et trådløst nettverk. I 
mange land er det imidlertid et begrenset antall kanaler som er tilgjengelige. For ytterligere informasjon, se 
Spesifikasjoner for utskriftsserver på side B-1.
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Godkjenning og kryptering

De fleste trådløse nettverk bruker én eller annen form for sikkerhetsinnstilling. Slike sikkerhetsinnstillinger 
angir godkjenningen (hvordan enheten identifiserer seg for nettverket) og krypteringen (hvordan dataene 
krypteres når de sendes over nettverket). Hvis du ikke spesifiserer disse alternativene riktig når du 
konfigurerer den trådløse Brother-enheten, vil enheten ikke kunne tilkobles det trådløse nettverket. Du må 
derfor være spesielt oppmerksom når du konfigurerer disse alternativene. Se informasjonen nedenfor for å 
få vite hvilken godkjennings- og krypteringsmetode som den trådløse Brother-enheten støtter.

Godkjenningsmetoder

Brother-maskinen støtter følgende metoder:

■ Åpent system

Trådløse enheter får tilgang til nettverket uten godkjenning.

■ Delt nøkkel

En hemmelig, forhåndsbestemt nøkkel deles av alle enheter som har tilgang til det trådløse nettverket. 
Brother-maskinen bruker WEP-nøkler som forhåndsbestemt nøkkel.

■ WPA-PSK

Aktiverer WPA PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-shared key – Wi-Fi-beskyttet tilgang med forhåndsdelt 
nøkkel), som igjen aktiverer den trådløse Brother-maskinen slik at denne knytter seg opp til 
tilgangspunkter med TKIP-kryptering (WPA-Personlig). (Se Koblet til en trådløs, klar datamaskin med 
tilgangspunkt i nettverket (infrastrukturmodus) på side 1-5.)

Krypteringsmetoder

Kryptering brukes for å sikre dataene som sendes over det trådløse nettverket. Brother-maskinen støtter 
følgende krypteringsmetoder:

■ Ingen

Det brukes ingen krypteringsmetode.

■ WEP

Ved bruk av WEP (Wired Equivalent Privacy) sendes og mottas dataene med en sikkerhetsnøkkel.

■ TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) gir ny nøkkel for hver pakke, ved å kombinere 
meldingsintegritetskontroll og en dynamisk nøkkelmekanisme.

■ Hvis du allerede har konfigurert innstillingene for trådløs kommunikasjon for maskinen, må du tilbakestille 
nettverksinnstillingene (LAN) før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt. (Se Gjenopprette 
nettverksinnstillingene til standard på side 4-28)
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Nettverksnøkkel

Det finnes noen regler for hver enkelt sikkerhetsmetode:

■ Åpent system / delt nøkkel med WEP

Denne nøkkelen er en 64-biters eller 128-biters verdi som må angis i et ASCII- eller 
HEXADECIMAL-format.

• 64-biters (40) ASCII: Bruker 5 bokstavtegn.
f.eks. "WLLAN" (det skilles mellom store og små bokstaver)

• 64-biters (40) heksadesimal: Bruker ti tegn med heksadesimale data.
f.eks. "71f2234aba"

• 128-biters (104) ASCII: Bruker 13 bokstavtegn.
f.eks. "Wirelesscomms" (det skilles mellom store og små bokstaver)

• 128-biters (104) heksadesimal: Bruker 26 tegn med heksadesimale data
f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa2ba"

■ WPA-PSK og TKIP

Bruker en forhåndsdelt nøkkel (PSK) som er mer enn 7 og mindre enn 64 tegn lang.

Konfigurere maskinen på et trådløst nettverk

Du kan konfigurere maskinen for trådløse nettverk på tre måter: ved hjelp av maskinens kontrollpanel 
(anbefales), ved hjelp av programvaren SecureEasySetupTM og ved hjelp av det automatiske 
installasjonsprogrammet på CD-ROM-platen.

Bruke installasjonsveiviseren på LAN-menyen i kontrollpanelet for et trådløst 
nettverk

Du kan konfigurere utskriftsserveren ved å bruke funksjonen Inst.veiviser. Denne finnes på LAN-menyen i 
maskinens kontrollpanel. Se trinnene nedenfor for ytterligere informasjon. 

■ Før du starter må du kontrollere at tilgangspunktet (ruteren) og datamaskinen er slått på.

■ Kontroller at Nettverk I/F er satt til WLAN. (Se 6.Nettverk I/F på side 4-26) 

■ Hvis du vil koble maskinen til datamaskinen i Ad-hoc-modus, anbefaler vi at du forbereder det trådløse 
nettverket med datamaskinen før du starter veiviseren for trådløst nettverk. 

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.WLAN-oppsett.
Trykk Set.
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4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.Inst.veiviser.
Trykk Set.

5 Maskinen vil søke etter navnet på et trådløst nettverk (SSID) rundt maskinen.

6 Etter noen få sekunder kan du velge SSID fra listen ved å bruke ▲ eller ▼. Trykk Set for å velge SSID.
Hvis din SSID vises og du har valgt den, går du til trinn 11.
Hvis du vil legge til en ny SSID, går du til trinn 7.

7 Velg <Ny SSID> ved hjelp av ▲ eller ▼.

Trykk Set.

8 Angi en ny SSID ved hjelp av ▲ eller ▼. Du kan bruke tasten Enlarge/Reduce eller Number of copies 
til å rulle til venstre eller høyre.

Trykk Set.

9 Velg Infrastructure når du blir bedt om det, ved hjelp av ▲ eller ▼.

Trykk Set.
Hvis du velger Ad-hoc, går du til trinn 11.

WLAN-oppsett
1.Inst.veiviser

Søker etter SSID

Velg SSID&Angi
Brother

Velg SSID&Angi
<Ny SSID>

SSID:_
[ ]  [ ]

Mod.valg
Ad-hoc

Mod.valg
Infrastructure
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10 Velg godkjenningsmetode ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk Set.
Hvis du velger Åpent system, går du til trinn 11.
Hvis du velger Delt nøkkel, går du til trinn 12.
Hvis du velger WPA-PSK, går du til trinn 13.

11 Velg Krypteringstype, Ingen eller WEP ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk Set.
Hvis du velger Ingen, går du til trinn 17.
Hvis du velger WEP, går du til trinn 12.

12 Velg nøkkelalternativet TAST1, TAST2, TAST3 eller TAST4 ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk Set.

Hvis du velger nøkkelen som viser **********, går du til trinn 14.
Hvis du velger en tom nøkkel, går du til trinn 15.

13 Angi en ny WPA-nøkkel. Trykk Set. Gå til trinn 17.

14 Hvis du vil endre nøkkelen du valgte i trinn 12, velger du Endre ved hjelp av ▲ eller ▼. Trykk Set. Gå til 
trinn 15.
Hvis du vil beholde nøkkelen du valgte i trinn 12, velger du Behold ved hjelp av ▲ eller ▼. Trykk Set. Gå 
til trinn 16.

15 Angi en ny WEP-nøkkel ved hjelp av ▲ eller ▼. Du kan bruke tasten Enlarge/Reduce eller Number of 
copies til å rulle til venstre eller høyre.

Trykk Set. Gå til trinn 17.

Aut.valg
Åpent system

Aut.valg
Delt nøkkel

Aut.valg
WPA-PSK

Krypteringstype?
Ingen

Krypteringstype?
WEP

Angi WEP-nøkkel
TAST1:**********

Angi WEP-nøkkel
TAST2:

Angi WEP-nøkkel
TAST3:

Angi WEP-nøkkel
TAST4:

WPA
[ ]  [ ]

TAST1:**********
▲ Endre ▼ Beholde

WEP
[ ]  [ ]
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16 Følgende vil vises.

17 Hvis du vil bruke innstillingene, bruker du ▲ eller ▼ til å velge Ja, og trykker deretter Set. Velg Nei for å 
avbryte.
Hvis du velger Ja, går du til trinn 18.
Hvis du velger Nei, går du tilbake til trinn 2.

18 Maskinen vil koble til det trådløse nettverket som du spesifiserte.

19 Hvis det trådløse nettverket blir tilkoblet, viser displayet Tilkoblet i to sekunder, og så er 
konfigurasjonen er fullført.

20 Hvis tilkoblingen var mislykket, viser displayet Tilkoblingsfeil i to sekunder. Se Feilsøking av 
trådløst nettverk på side 7-8.

(For MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 5, 3, 1.

2 Maskinen vil søke etter navnet på et trådløst nettverk (SSID) rundt maskinen.

TAST1 valgt
uten endring

Bruk innst.?
▲ Ja ▼ Nei

Tilkobler WLAN

Tilkoblet

WLAN-oppsett
1.Inst.veiviser

Søker etter SSID
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3 Etter noen få sekunder kan du velge SSID fra listen ved å bruke ▲ eller ▼. Trykk Set for å velge SSID.
Hvis din SSID vises og du har valgt den, går du til trinn 8.
Hvis du vil legge til en ny SSID, går du til trinn 4.

4 Velg <Ny SSID> ved hjelp av ▲ eller ▼.

Trykk Set.

5 Angi SSID. (For ytterligere informasjon om hvordan du skriver inn tekst, se Skrive inn tekst (for 
MFC-640CW og MFC-820CW) på side B-10.)

Trykk Set.

6 Velg Infrastructure når du blir bedt om det, ved hjelp av ▲ eller ▼.

Trykk Set.
Hvis du velger Ad-hoc, går du til trinn 8.

7 Velg godkjenningsmetode ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk Set.
Hvis du velger Åpent system, går du til trinn 8.
Hvis du velger Delt nøkkel, går du til trinn 9.
Hvis du velger WPA-PSK, går du til trinn 10.

8 Velg Krypteringstype, Ingen eller WEP ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk Set.
Hvis du velger Ingen, går du til trinn 14.
Hvis du velger WEP, går du til trinn 9.

Velg SSID&Angi
Brother

Velg SSID&Angi
<Ny SSID>

SSID:
_

Mod.valg
Ad-hoc

Mod.valg
Infrastructure

Aut.valg
Åpent system

Aut.valg
Delt nøkkel

Aut.valg
WPA-PSK

Krypteringstype?
Ingen

Krypteringstype?
WEP
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9 Velg nøkkelalternativet TAST1, TAST2, TAST3 eller TAST4 ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk Set.

Hvis du velger nøkkelen som viser **********, går du til trinn 11.
Hvis du velger en tom nøkkel, går du til trinn 12.

10 Angi en ny WPA-nøkkel. Trykk Set. Gå til trinn 14.

11 Hvis du vil endre nøkkelen du valgte i trinn 9, velger du 1.Endre. Trykk Set. Gå til trinn 12.
Hvis du vil beholde nøkkelen du valgte i trinn 9, velger du 2.Behold. Trykk Set. Gå til trinn 13.

12 Angi en ny WEP-nøkkel. Trykk Set. Gå til trinn 14.

13 Følgende vil vises.

14 Bruk ▲ eller ▼ for å velge 1.Ja, og trykk Set for å bruke innstillingene. Velg 2.Nei for å avbryte.
Hvis du velger 1.Ja, går du til trinn 15.
Hvis du velger 2.Nei, går du til trinn 2.

15 Maskinen vil koble til den trådløse enheten som du spesifiserte.

Angi WEP-nøkkel
TAST1:**********

Angi WEP-nøkkel
TAST2:

Angi WEP-nøkkel
TAST3:

Angi WEP-nøkkel
TAST4:

WPA
_

TAST1:**********
1.Endre 2.Behold

WEP
_

TAST1 valgt
uten endring

Bruk innst.?
1.Ja 2.Nei

Tilkobler WLAN
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16 Hvis det trådløse nettverket blir tilkoblet, viser displayet Tilkoblet i to sekunder, og så er 
konfigurasjonen er fullført.

Hvis tilkoblingen var mislykket, viser displayet Tilkoblingsfeil i to sekunder. Se Feilsøking av 
trådløst nettverk på side 7-8.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge WLAN-oppsett.
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Inst.veiviser.
Trykk OK.

5 Maskinen vil søke etter navnet på et trådløst nettverk (SSID) rundt maskinen.

6 Etter noen få sekunder kan du velge SSID fra listen ved å bruke ▲ eller ▼. Trykk OK for å velge SSID.
Hvis du velger den SSID som vises, går du til trinn 11.
Hvis du vil legge til en ny SSID, går du til trinn 7.

7 Velg <Ny SSID> ved hjelp av ▲ eller ▼.

Trykk OK.

8 Angi SSID. (For ytterligere informasjon om hvordan du skriver inn tekst, se Skrive inn tekst (for 
MFC-640CW og MFC-820CW) på side B-10.)

Trykk OK.

9 Velg Infrastructure når du blir bedt om det, ved hjelp av ▲ eller ▼.

Trykk OK.
Hvis du velger Ad-hoc, går du til trinn 11.

10 Velg godkjenningsmetode ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk OK.
Hvis du velger Åpent system, går du til trinn 11.
Hvis du velger Delt nøkkel, går du til trinn 12.
Hvis du velger WPA-PSK, går du til trinn 13.

Tilkoblet
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11 Velg Krypteringstype, Ingen eller WEP ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk OK.
Hvis du velger Ingen, går du til trinn 17.
Hvis du velger WEP, går du til trinn 12.

12 Velg nøkkelalternativet TAST1, TAST2, TAST3 eller TAST4 ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk OK.

Hvis du velger nøkkelen som viser **********, går du til trinn 14.
Hvis du velger en tom nøkkel, går du til trinn 15.

13 Angi en ny WPA-nøkkel. Trykk OK. Gå til trinn 17.

14 Hvis du vil endre nøkkelen du valgte i trinn 12, trykker du ▲ eller ▼ for å velge Endre.
Trykk OK. Gå til trinn 15.
Hvis du vil beholde nøkkelen du valgte i trinn 12, trykker du ▲ eller ▼ for å velge Behold.
Trykk OK. Gå til trinn 16.

15 Angi en ny WEP-nøkkel. Trykk OK. Gå til trinn 17.

16 Følgende vil vises.

17 Hvis du vil bruke innstillingene, trykker du 1 for å velge Ja. Vil du avbryte, trykker du 2 for å velge Nei.
Hvis du velger 1 for Ja, går du til trinn 18.
Hvis du velger 2 for Nei, går du tilbake til trinn 6.

18 Maskinen vil koble til den trådløse enheten som du spesifiserte.

19 Hvis det trådløse nettverket blir tilkoblet, viser displayet Tilkoblet i to sekunder, og så er 
konfigurasjonen er fullført.

Hvis tilkoblingen var mislykket, viser displayet Tilkoblingsfeil i to sekunder. Se Feilsøking av 
trådløst nettverk på side 7-8.
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Bruke SecureEasySetupTM-programvaren til å konfigurere maskinen for et 
trådløst nettverk.

Med SecureEasySetupTM -programvaren er det enkelt å konfigurere det trådløse nettverket. Du kan 
konfigurere og sikre det trådløse nettverket ved å trykke en knapp på den trådløse ruteren eller 
tilgangspunktet. Ruteren eller tilgangspunktet må dessuten støtte SecureEasySetupTM. Se brukermanualen 
som fulgte med produktet, om hvordan du konfigurerer ruteren eller tilgangspunktet for SecureEasySetupTM.

Merk
Rutere eller tilgangspunkt som støtter SecureEasySetupTM, vil ha følgende logo synlig på produktet:

(For DCP-340CW)

1 Plasser maskinen midlertidig innenfor en rekkevidde på 50 cm fra tilgangspunktet.

2 Trykk SecureEasySetupTM-knappen på den trådløse ruteren eller tilgangspunktet.

3 Trykk Menu på kontrollpanelet til Brother-maskinen.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.WLAN-oppsett.
Trykk Set.

6 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.SecurEasySetup.
Trykk Set.

7 Tilkoblingsstatusen for det trådløse nettverket vil vises, og viser enten Tilkobler WLAN, Tilkoblet 
eller Tilkoblingsfeil.

Tilkobler WLAN vises når utskriftsserveren prøver å opprette en tilkobling til ruteren eller 
tilgangspunktet.
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Tilkoblet vises når utskriftsserveren har koblet seg til ruteren eller tilgangspunktet. Du kan nå bruke 
maskinen i et trådløst nettverk.

Tilkoblingsfeil vises når utskriftsserveren ikke har klart å koble seg til ruteren eller tilgangspunktet. 
Begynn på nytt fra trinn 1. 
Hvis den samme meldingen vises igjen, må du tilbakestille utskriftsserveren til standardinnstillingene 
(Side 4-28), og deretter prøve på nytt.

8 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 Plasser maskinen midlertidig innenfor en rekkevidde på 50 cm fra tilgangspunktet.

2 Trykk SecureEasySetupTM-knappen på den trådløse ruteren eller tilgangspunktet.

3 Trykk Menu/Set, 5, 3, 2 på kontrollpanelet til Brother-maskinen.

4 Tilkoblingsstatusen for det trådløse nettverket vil vises, og viser enten Tilkobler WLAN, Tilkoblet 
eller Tilkoblingsfeil.

Tilkobler WLAN vises når utskriftsserveren prøver å opprette en tilkobling til ruteren eller 
tilgangspunktet.

Tilkoblet vises når utskriftsserveren har koblet seg til ruteren eller tilgangspunktet. Du kan nå bruke 
maskinen i et trådløst nettverk.

Tilkoblingsfeil vises når utskriftsserveren ikke har klart å koble seg til ruteren eller tilgangspunktet. 
Begynn på nytt fra trinn 1. 
Hvis den samme meldingen vises igjen, må du tilbakestille utskriftsserveren til standardinnstillingene 
(Side 4-28), og deretter prøve på nytt.

Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Plasser maskinen midlertidig innenfor en rekkevidde på 50 cm fra tilgangspunktet.

2 Trykk SecureEasySetupTM-knappen på den trådløse ruteren eller tilgangspunktet. 

3 Trykk Menu på kontrollpanelet til Brother-maskinen.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.
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5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge WLAN-oppsett.
Trykk OK.

6 Trykk ▲ eller ▼ for å velge SecureEasySetup.
Trykk OK.

7 Tilkoblingsstatusen for det trådløse nettverket vil vises, og viser enten Tilkobler WLAN, Tilkoblet 
eller Tilkoblingsfeil.

Tilkobler WLAN vises når utskriftsserveren prøver å opprette en tilkobling til ruteren eller 
tilgangspunktet.

Tilkoblet vises når utskriftsserveren har koblet seg til ruteren eller tilgangspunktet. Du kan nå bruke 
maskinen i et trådløst nettverk.

Tilkoblingsfeil vises når utskriftsserveren ikke har klart å koble seg til ruteren eller tilgangspunktet. 
Begynn på nytt fra trinn 1. 
Hvis den samme meldingen vises igjen, må du tilbakestille utskriftsserveren til standardinnstillingene 
(Side 4-28), og deretter prøve på nytt.

Bruke Brothers automatiske installasjonsprogram på CD-ROM-platen til å 
konfigurere maskinen for et trådløst nettverk

Se Kapittel 8. (for Windows) og Kapittel 9 (for Macintosh) for informasjon om hvordan du bruker Brothers 
automatiske installasjonsprogram på CD-ROM-platen som fulgte med maskinen.

Endre innstillingene for utskriftsserveren

Når du har konfigurert maskinen for et trådløst nettverk, kan du endre trådløsinnstillingene ved hjelp av 
verktøyet BRAdmin Professional, Fjernoppsettsprogramvaren eller kontrollpanelet foran på 
Brother-maskinen.

Bruke BRAdmin Professional til å endre innstillingene for utskriftsserveren 
(kun for Windows®)

Merk
• Bruk den versjonen av BRAdmin Professional som finnes på CD-ROM-platen som fulgte med 

Brother-produktet. Du kan også laste ned den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin 
Professional fra http://solutions.brother.com. Dette verktøyet er kun tilgjengelig for Windows®-brukere.

http://solutions.brother.com
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• Hvis du bruker et program for personlig brannmur (for eksempel Internet Connection Firewall i 
Windows® XP), må du deaktivere brannmuren. Når du har kontrollert at du kan skrive ut, starter du 
programmet for den personlige brannmuren igjen.

• Nodenavn: Nodenavn vises i gjeldende BRAdmin Professional-vindu. Standard nodenavn er 
"BRW_xxxxxx" (der "xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

1 Start BRAdmin Professional (fra Windows® 98/98SE/Me/ 2000/XP) ved å velge Start / Programmer / 
Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional Utilities / BRAdmin Professional.

Merk
• Hvis utskriftsserveren er innstilt med standardinnstillingene uten at det brukes en 

DHCP/BOOTP/RARP-server, vises enheten som APIPA på skjermen til BRAdmin Professional.

• Du finner nodenavnet og Ethernet-adressen (Nodeadresse ovenfor) ved å skrive ut oversikten over 
nettverksinnstillinger. Se Skrive ut oversikt over nettverksinnstillinger på side 4-27 hvis du vil vite 
hvordan du skriver ut oversikten over nettverksinnstillinger på utskriftsserveren.

2 Velg TCP/IP i den venstre ruten i hovedvinduet til BRAdmin.

3 Velg utskriftsserveren som du vil konfigurere, i den høyre ruten i hovedvinduet til BRAdmin.

4 Velg Konfigurer trådløse innstillinger fra Kontroll-menyen.

5 Angi et passord hvis du har stilt inn dette.

Merk
Passord kreves som standard ikke for å endre utskriftsserverens innstillinger. Du kan angi et passord for å 
endre utskriftsserverens innstillinger. Dobbeltklikk enheten som du vil angi passord for. Klikk kategorien 
Kontroll og deretter Endre passord. Skriv inn det nye passordet.

6 Nå kan du endre innstillingene for utskriftsserveren.
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Bruke Fjernoppsett til å endre utskriftsserverens innstillinger (for Windows® og 
Mac OS® X 10.2.4 eller nyere) (ikke tilgjengelig for DCP-340CW)

Fjernoppsett for Windows®

Med Fjernoppsett-programvaren kan du konfigurere nettverksinnstillinger fra et Windows®-program. Når du 
har tilgang til dette programmet, vil innstillingene på maskinen bli lastet ned automatisk til datamaskinen, og 
vises på skjermen til datamaskinen. Hvis du endrer innstillingene, kan du laste dem opp direkte til maskinen.

1 Klikk Start-knappen, Alle programmer, Brother, MFL-Pro Suite MFC-XXXX, Fjernoppsett og deretter 
MFC-XXXX LAN (der XXXX er modellnavnet).

2 Klikk TCP/IP (WLAN), WLAN-oppsett, WLAN status eller Oppsett div.

3 Nå kan du endre innstillingene for utskriftsserveren.

Fjernoppsett for Macintosh®

Med fjernoppsett kan du konfigurere en rekke MFC-innstillinger fra et Macintosh®-program. Når du har tilgang 
til dette programmet, vil innstillingene på maskinen bli lastet ned automatisk til din Macintosh®, og vises på 
skjermen til din Macintosh®. Hvis du endrer innstillingene, kan du laste dem opp direkte til maskinen.

1 Dobbeltklikk ikonet Macintosh HD på skrivebordet, og klikk Bibliotek, Printers, Brother og deretter 
Utilities.

2 Dobbeltklikk ikonet fjernoppsett.

3 Klikk TCP/IP (WLAN), WLAN-oppsett, WLAN status eller Oppsett div.

4 Nå kan du endre innstillingene for utskriftsserveren.

Bruke LAN-menyen i kontrollpanelet til å endre innstillingene for 
utskriftsserveren

Du kan konfigurere og endre utskriftsserverens innstillinger ved hjelp av LAN-menyen i kontrollpanelet. Se 
Oppsett av kontrollpanel på side 4-1.

Bruke andre metoder til å konfigurere maskinen for et trådløst nettverk

Du kan konfigurere maskinen for et trådløst nettverk ved å hjelp av andre metoder. Se Andre metoder for å 
angi IP-adressen (for avanserte brukere og administratorer) på side A-1.
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4 Oppsett av kontrollpanel

LAN-meny

Før du bruker Brother-produktet i et nettverksmiljø, må du konfigurere riktige TCP/IP-innstillinger. For mer 
informasjon, se Konfigurere maskinen for et nettverk med tilkobling via Ethernet-kabel på side 2-1 eller 
Konfigurere maskinen for et trådløst nettverk på side 3-1.

I dette kapitlet får du vite hvordan du konfigurerer nettverksinnstillingene ved hjelp av kontrollpanelet, som 
finnes foran på maskinen.

Du bruker LAN-menyvalgene i kontrollpanelet til å sette opp Brother-maskinen for nettverkskonfigurasjon. 
Trykk Menu/Set, og trykk deretter riktig nummer, for eksempel 5 for LAN. Gå videre til menyvalget du vil 
konfigurere. Se Funksjonstabell og standardinnstillinger på side B-4.

Merk at maskinen er utstyrt med BRAdmin Professional Windows®-programvare og 
Fjernoppsett-programmer for Windows® og Macintosh®, som også kan brukes til å konfigurere deler av 
nettverket. Se Endre innstillingene for utskriftsserveren på side 2-5 for kablet tilkobling eller Endre 
innstillingene for utskriftsserveren på side 3-13 for trådløs tilkobling.

1.TCP/IP(trådb.) / 2.TCP/IP(WLAN)

Hvis du kobler maskinen med Ethernet-kabelen til nettverket, kan du bruke menyvalget TCP/IP(trådb.). Hvis 
du kobler maskinen til det trådløse Ethernet-nettverket, kan du bruke menyvalget TCP/IP(WLAN).

Denne menyen har ni inndelinger: Boot method, IP adresse, Subnet mask, Gateway, Nodenavn, WINS 
config, WINS server, DNS server og APIPA.

1.BOOT method

Dette valget styrer hvordan maskinen henter IP-adressen selv. Standardinnstillingen er Auto.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.TCP/IP(WLAN).
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.BOOT method.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Auto, Statisk, RARP, BOOTP eller DHCP.
Trykk Set.
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6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 (For kablet) Trykk Menu/Set, 5, 1, 1.
(For trådløs) Trykk Menu/Set, 5, 2, 1.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Auto, Statisk, RARP, BOOTP eller DHCP.

3 Trykk Menu/Set.

4 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(WLAN).
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge BOOT method.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Auto, Statisk, RARP, BOOTP eller DHCP.
Trykk OK.

6 Trykk Stop/Exit.

Auto-modus

I denne modusen skanner maskinen nettverket etter en DHCP-server. Hvis det finnes en DHCP-server og 
denne er konfigurert til å tilordne en IP-adresse til maskinen, så brukes IP-adressen fra DHCP-serveren. Hvis 
det ikke finnes en tilgjengelig DHCP-server, skanner maskinen etter en BOOTP-server. Hvis det finnes en 
BOOTP-server og denne er riktig konfigurert, hentes IP-adressen fra BOOTP-serveren. Hvis det ikke finnes 
en tilgjengelig BOOTP-server, skanner maskinen etter en RARP-server. Hvis en RARP-server heller ikke 
svarer, skannes IP-adressen gjennom APIPA-alternativet, se Bruke ARP til å konfigurere IP-adressen på 
side A-3. Det kan ta noen minutter fra maskinen slås på og til den kan skanne nettverket etter en server.
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Statisk-modus

I denne modusen må maskinens IP-adresse tilordnes manuelt. Når IP-adressen først er angitt, låses den til 
den tilordnede adressen.

RARP-modus

IP-adressen til Brother-utskriftsserveren kan konfigureres ved hjelp av RARP-tjenesten (Reverse ARP) på 
vertsdatamaskinen. Dette gjøres ved å redigere filen /etc/ethers (hvis denne filen ikke finnes, kan du opprette 
den) med en oppføring som ser omtrent slik ut: ("BRN" nedenfor er "BRW" for et trådløst nettverk.)

00:80:77:31:01:07   BRN_310107

Den første oppføringen er Ethernet-adressen til utskriftsserveren, og den andre oppføringen er navnet på 
utskriftsserveren (navnet må være identisk med det du angir i filen /etc/hosts).

Hvis RARP-daemonen ikke allerede kjører, starter du den. (Avhengig av systemet kan kommandoen være 
rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a eller noe annet. Skriv inn man rarpd, eller se systemdokumentasjonen for 
ytterligere informasjon.) På et Berkeley UNIX®-basert system skriver du inn følgende kommando for å 
kontrollere om RARP-daemonen kjører:

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

På et AT&T UNIX®-basert system skriver du inn følgende:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

Brother-utskriftsserveren får IP-adressen fra RARP-daemonen når skriveren slås på. 

BOOTP-modus

BOOTP er et alternativ til rarp, og har den fordelen at den tillater konfigurasjon av nettverksmasken og 
gatewayen. BOOTP må være installert og den må kjøre på vertsdatamaskinen for at du skal kunne bruke 
BOOTP til å konfigurere IP-adressen. (Den skal vises i filen /etc/services på verten som en egen tjeneste. 
Skriv inn man bootpd, eller se systemdokumentasjonen for informasjon.) BOOTP startes vanligvis via filen 
/etc/inetd.conf, og det kan hende du må fjerne "#" foran bootp-oppføringen i den filen for at det skal fungere. 
En vanlig bootp-oppføring i filen /etc/inetd.conf kan for eksempel se slik ut:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

Merk
Avhengig av systemet kan denne oppføringen kalles "bootps" i stedet for "bootp".

Bruk et redigeringsprogram til å slette "#" for å aktivere BOOTP (hvis det ikke finnes noen "#", er BOOTP 
allerede aktivert). Deretter redigerer du BOOTP-konfigurasjonsfilen (vanligvis /etc/bootptab), og angir 
navnet, nettverkstypen (1 for Ethernet), Ethernet-adressen og IP-adressen, nettverksmasken og gatewayen 
for utskriftsserveren. Det nøyaktige formatet for å gjøre dette er dessverre ikke standardisert, så du må se i 
systemdokumentasjonen for å finne ut hvordan du angir denne informasjonen (mange UNIX®-systemer har 
også maleksempler i bootptab-filen som du kan bruke som referanse). Noen eksempler på vanlige 
/etc/bootptab-oppføringer omfatter følgende: ("BRN" nedenfor er "BRW" for et trådløst nettverk.)
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BRN_310107 1  00:80:77:31:01:07 192.189.207.3

og

BRN_310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\
ip=192.189.207.3:

Enkelte implementeringer av BOOTP-vertsprogramvaren svarer ikke på BOOTP-forespørsler hvis du ikke 
har inkludert et nedlastingsfilnavn i konfigurasjonsfilen. Hvis dette er tilfelle, oppretter du en nullfil på verten, 
og angir banen til og navnet på denne filen i konfigurasjonsfilen.

På samme måte som med RARP, vil utskriftsserveren laste inn IP-adressen fra BOOTP-serveren når 
skriveren slås på.

DHCP-modus

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er én av flere automatiserte fremgangsmåter for tildeling av 
IP-adresse. Hvis du har en DHCP-server på nettverket (vanligvis på et UNIX®- eller Windows® 
2000/XP-nettverk), får utskriftsserveren IP-adressen automatisk fra DHCP-serveren, og navnet på 
utskriftsserveren registreres hos en hvilken som helst dynamisk navnetjeneste som er kompatibel med RFC 
1001 og 1002.

Merk
Hvis du ikke vil konfigurere utskriftsserveren via DHCP, BOOTP eller RARP, må du angi at BOOT METHOD 
(oppstartsmetoden) skal være statisk. Dette vil avverge at utskriftsserveren prøver å hente en IP-adresse fra 
noen av disse systemene. Bruk maskinens kontrollpanel eller BRAdmin Professional til å endre 
oppstartsmetode.

2.IP adresse

I dette feltet vises maskinens gjeldende IP-adresse. Hvis du har valgt en statisk oppstartsmetode, angir du 
IP-adressen som du vil tilordne til maskinen (spør systemansvarlig om hvilken IP-adresse du skal bruke). 
Hvis du har valgt en annen metode enn statisk, vil maskinen forsøke å fastsette IP-adressen ved hjelp av 
DHCP- eller BOOTP-protokollene. Standard IP-adresse for maskinen vil sannsynligvis ikke være kompatibel 
med nettverkets nummereringssystem for IP-adresse. Vi anbefaler at du kontakter systemansvarlig for å få 
en IP-adresse for nettverket som enheten skal være tilkoblet.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.TCP/IP(WLAN).
Trykk Set.
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4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.IP adresse.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1 som skal endres.
Trykk Set.

6 Trykk ▲ gjentatte ganger for å angi den første gruppen på tre sifre for IP-adressen.
Trykk Set.
Gjenta dette trinnet inntil du har angitt den fjerde gruppen på tre sifre, for å fullføre hele IP-adressen.

Merk
Hver enkelt siffergruppe kan også økes/reduseres ved å holde nede ▲ eller ▼.

7 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 (For kablet) Trykk Menu/Set, 5, 1, 2.
(For trådløs) Trykk Menu/Set, 5, 2, 2.

2 Velg 1 for å endre. Angi IP-adressen.

3 Trykk Menu/Set.

4 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(WLAN).
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge IP adresse.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Endre.
Trykk OK.
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6 Angi IP-adressen.
Trykk OK.

7 Trykk Stop/Exit.

3.Subnet mask

I dette feltet vises gjeldende nettverksmaske som brukes av maskinen. Hvis du ikke bruker DHCP eller 
BOOTP til å hente nettverksmasken, angir du den nettverksmasken du vil ha. Spør systemansvarlig om 
hvilken nettverksmaske du skal bruke.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.TCP/IP(WLAN).
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.Subnet mask.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1 som skal endres.
Trykk Set.

6 Trykk ▲ gjentatte ganger for å angi den første gruppen på tre sifre for nettverksmaskeadressen.
Trykk Set.
Gjenta dette trinnet inntil du har angitt den fjerde gruppen på tre sifre, for å fullføre hele 
nettverksmaskeadressen.

Merk
Hver enkelt siffergruppe kan også økes/reduseres ved å holde nede ▲ eller ▼.

7 Trykk Stop/Exit.
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(For MFC-640CW)

1 (For kablet) Trykk Menu/Set, 5, 1, 3.
(For trådløs) Trykk Menu/Set, 5, 2, 3.

2 Velg 1 for å endre. Angi nettverksmaskeadressen.

3 Trykk Menu/Set.

4 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(WLAN).
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Subnet mask.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Endre.
Trykk OK.

6 Angi nettverksmaskeadressen.
Trykk OK.

7 Trykk Stop/Exit.

4.Gateway

I dette feltet vises gjeldende gateway- eller ruteradresse som brukes av maskinen. Hvis du ikke bruker DHCP 
eller BOOTP til å hente gateway- eller ruteradressen, angir du adressen du vil tilordne. Hvis du ikke har 
gateway eller ruter, lar du sette feltet stå tomt. Spør systemansvarlig hvis du er usikker.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.
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3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.TCP/IP(WLAN).
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 4.Gateway.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1 som skal endres.
Trykk Set.

6 Trykk ▲ gjentatte ganger for å angi den første gruppen på tre sifre for gatewayadressen.
Trykk Set.
Gjenta dette trinnet inntil du har angitt den fjerde gruppen på tre sifre, for å fullføre hele 
gatewayadressen.

Merk
Hver enkelt siffergruppe kan også økes/reduseres ved å holde nede ▲ eller ▼.

7 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 (For kablet) Trykk Menu/Set, 5, 1, 4.
(For trådløs) Trykk Menu/Set, 5, 2, 4.

2 Velg 1 for å endre. Angi gatewayadressen.

3 Trykk Menu/Set.

4 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(WLAN).
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Gateway.
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Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Endre.
Trykk OK.

6 Angi gatewayadressen.
Trykk OK.

7 Trykk Stop/Exit.

5.Nodenavn

Du kan registrere maskinnavnet på nettverket. Dette navnet omtales ofte som et NetBIOS-navn, og det er 
dette navnet som er registrert av WINS-serveren på nettverket. Brother anbefaler navnet BRN_xxxxxx for et 
kablet nettverk eller BRW_xxxxxx for et trådløst nettverk (der XXXXXX er de seks siste sifrene i 
Ethernet-adressen) (opptil 15 tegn).

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.TCP/IP(WLAN).
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 5.Nodenavn.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1 som skal endres.
Trykk Set.

6 Nodenavnet vil vises.

7 Trykk Stop/Exit.

Merk
DCP-340CW kan ikke endre nodenavnet fra kontrollpanelmenyen, men du kan imidlertid endre IP-adressen 
ved hjelp av BRAdmin Professional. Se Bruke BRAdmin Professional til å endre innstillingene for 
utskriftsserveren (kun for Windows®) på side 2-5.
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(For MFC-640CW)

1 (For kablet) Trykk Menu/Set, 5, 1, 5.
(For trådløs) Trykk Menu/Set, 5, 2, 5.

2 Velg 1 for å endre. Angi nodenavnet.

3 Trykk Menu/Set.

4 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(WLAN).
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Nodenavn.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Endre.
Trykk OK.

6 Angi nodenavnet.
Trykk OK.

7 Trykk Stop/Exit.

6.WINS config

Dette valget styrer hvordan maskinen henter IP-adressen fra WINS-serveren.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.
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3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.TCP/IP(WLAN).
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 6.WINS config.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Auto eller Statisk.
Trykk Set.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 (For kablet) Trykk Menu/Set, 5, 1, 6.
(For trådløs) Trykk Menu/Set, 5, 2, 6.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Auto eller Statisk.

3 Trykk Menu/Set.

4 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(WLAN).
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge WINS config.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Auto eller Statisk.
Trykk OK.

6 Trykk Stop/Exit.
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Auto

Bruker en DHCP-forespørsel til å fastsette IP-adressene automatisk for de primære og sekundære 
WINS-serverne. Du må angi at oppstartsmetoden skal være Auto for at denne funksjonen skal virke.

Statisk

Bruker en angitt IP-adresse for de primære og sekundære WINS-serverne.

7.WINS server

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.TCP/IP(WLAN).
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 7.WINS server.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Primær eller Sekundær.
Trykk Set.

6 Trykk ▲ gjentatte ganger for å angi den første gruppen på tre sifre for WINS-serveradressen.
Trykk Set.
Gjenta dette trinnet inntil du har angitt den fjerde gruppen på tre sifre, for å fullføre hele 
WINS-serveradressen.

Merk
Hver enkelt siffergruppe kan også økes/reduseres ved å holde nede ▲ eller ▼.

7 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 (For kablet) Trykk Menu/Set, 5, 1, 7.
(For trådløs) Trykk Menu/Set, 5, 2, 7.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Primær eller Sekundær.
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3 Trykk Menu/Set.

4 Angi WINS-serveradressen.

5 Trykk Menu/Set.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(WLAN).
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge WINS server.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Primær eller Sekundær.
Trykk OK.

6 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Endre.
Trykk OK.

7 Angi WINS-serveradressen.
Trykk OK.

8 Trykk Stop/Exit.

IP-adresse for primær WINS-server

I dette feltet angis IP-adressen for den primære WINS-serveren (Windows® Internet Naming Service). Hvis 
den er angitt til en annen verdi enn null, vil maskinen kontakte denne serveren for å registrere navnet med 
Windows® Internet Name Service.
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IP-adresse for sekundær WINS-server

I dette feltet angis IP-adressen for den sekundære WINS-serveren. Den brukes som sikkerhetskopi for den 
primære WINS-serveradressen. Hvis den primære serveren ikke er tilgjengelig, kan maskinen likevel 
registreres med en sekundær server. Hvis den er angitt til en annen verdi enn null, vil maskinen kontakte 
denne serveren for å registrere navnet med Windows® Internet Name Service. Hvis du har en primær 
WINS-server, men ingen sekundær WINS-server, lar du dette feltet være tomt.

8.DNS server

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.TCP/IP(WLAN).
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 8.DNS server.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Primær eller Sekundær.
Trykk Set.

6 Trykk ▲ gjentatte ganger for å angi den første gruppen på tre sifre for DNS-serveradressen.
Trykk Set.
Gjenta dette trinnet inntil du har angitt den fjerde gruppen på tre sifre, for å fullføre hele 
DNS-serveradressen.

Merk
Hver enkelt siffergruppe kan også økes/reduseres ved å holde nede ▲ eller ▼.

7 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 (For kablet) Trykk Menu/Set, 5, 1, 8.
(For trådløs) Trykk Menu/Set, 5, 2, 8.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Primær eller Sekundær.
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3 Trykk Menu/Set.

4 Angi DNS-serveradressen.

5 Trykk Menu/Set.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(WLAN).
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge DNS server.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Primær eller Sekundær.
Trykk OK.

6 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Endre.
Trykk OK.

7 Angi DNS-serveradressen.
Trykk OK.

8 Trykk Stop/Exit.

IP-adresse for primær DNS-server

I dette feltet angis IP-adressen for den primære DNS-serveren (Domain Name Service).

IP-adresse for sekundær DNS-server

I dette feltet angis IP-adressen for den sekundære DNS-serveren. Den brukes som sikkerhetskopi for den 
primære DNS-serveradressen. Hvis den primære serveren ikke er tilgjengelig, kontakter maskinen den 
sekundære DNS-serveren.
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9.APIPA

Når denne er satt til På, vil utskriftsserveren tildele en koblingslokal IP-adresse i området (fra 169.254.1.0 til 
169.254.254.255) når utskriftsserveren ikke kan hente en IP-adresse ved hjelp av den BOOT-metoden som 
du har satt opp (se 1.BOOT method på side 4-1). Når denne er satt til Av, vil IP-adressen ikke endres når 
utskriftsserveren ikke kan hente en IP-adresse ved hjelp av den BOOT-metoden du har satt opp.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.TCP/IP(WLAN).
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 9.APIPA.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge På eller Av.
Trykk Set.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 (For kablet) Trykk Menu/Set, 5, 1, 9.
(For trådløs) Trykk Menu/Set, 5, 2, 9.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge På eller Av.

3 Trykk Menu/Set.

4 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.
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3 (For kablet) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(trådb.).
(For trådløs) Trykk ▲ eller ▼ for å velge TCP/IP(WLAN).
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge APIPA.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge På eller Av.
Trykk OK.

6 Trykk Stop/Exit.

3.WLAN-oppsett (kun for trådløse nettverk)

1.Inst.veiviser

Inst.veiviser fører deg gjennom konfigurasjonen av det trådløse nettverket. For mer informasjon, se Bruke 
installasjonsveiviseren på LAN-menyen i kontrollpanelet for et trådløst nettverk på side 3-3.

2.SecureEasySetup

SecureEasySetupTM -programvaren gjør at du kan konfigurere det trådløse nettverket på en enklere måte 
enn å gjøre det manuelt. Ved å trykke på en knapp på den trådløse ruteren eller tilgangspunktet, kan du 
fullføre oppsettet og sikre det trådløse nettverket. Ruteren eller tilgangspunktet må dessuten støtte 
SecureEasySetupTM. Se Bruke SecureEasySetupTM-programvaren til å konfigurere maskinen for et trådløst 
nettverk. på side 3-11.

4.WLAN status (kun for trådløse nettverk)

1.Status

I dette feltet vises gjeldende status for det trådløse nettverket: Aktiv(802.11b), Aktiv(802.11g), 
Søker etter SSID eller Deaktivert.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.
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3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 4.WLAN status.
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.Status.
Trykk Set.

5 Gjeldende status for trådløst nettverk vil bli vist: Aktiv(802.11b), Aktiv(802.11g), Søker etter 
SSID eller Deaktivert.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 5, 4, 1.

2 Gjeldende status for trådløst nettverk vil bli vist: Aktiv(802.11b), Aktiv(802.11g), Søker etter 
SSID eller Deaktivert.

3 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge WLAN status.
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Status.
Trykk OK.

5 Gjeldende status for trådløst nettverk vil bli vist: Aktiv(802.11b), Aktiv(802.11g), Deaktivert 
eller Søker etter SSID.

6 Trykk Stop/Exit.
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2.Signal

I dette feltet vises gjeldende signalstyrke for det trådløse nettverket: Sterk, Medium, Svak eller Ingen.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 4.WLAN status.
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 2.Signal.
Trykk Set.

5 Gjeldende signalstyrke for det trådløse nettverket vil vises: Sterk, Medium, Svak eller Ingen.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 5, 4, 2.

2 Gjeldende signalstyrke for det trådløse nettverket vil vises: Sterk, Medium, Svak eller Ingen.

3 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge WLAN status.
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Signal.
Trykk OK.

5 Gjeldende signalstyrke for det trådløse nettverket vil vises: Sterk, Medium, Svak eller WLAN ikke 
Aktiv.
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6 Trykk Stop/Exit.

3.SSID

Dette feltet viser gjeldende SSID for det trådløse nettverket. I displayet vises mindre enn 33 tegn av 
SSID-navnet.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 4.WLAN status.
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.SSID.
Trykk Set.

5 Gjeldende SSID for det trådløse nettverket vil vises.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 5, 4, 3.

2 Gjeldende SSID for det trådløse nettverket vil vises.

3 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge WLAN status.
Trykk OK.
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4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge SSID.
Trykk OK.

5 Gjeldende SSID for det trådløse nettverket vil vises.

6 Trykk Stop/Exit.

4.Komm. modus

I dette feltet vises gjeldende kommunikasjonsmodus for det trådløse nettverket: Ad-hoc eller 
Infrastructure.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 4.WLAN status.
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 4.Komm. modus.
Trykk Set.

5 Gjeldende kommunikasjonsmodus for det trådløse nettverket vil vises: Ad-hoc eller Infrastructure.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 5, 4, 4.

2 Gjeldende kommunikasjonsmodus for det trådløse nettverket vil vises: Ad-hoc eller Infrastructure.

3 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.
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3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge WLAN status.
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Komm. modus.
Trykk OK.

5 Gjeldende kommunikasjonsmodus for det trådløse nettverket vil vises: Ad-hoc eller Infrastructure.

6 Trykk Stop/Exit.

5.Sikkerhetsmod.

I dette feltet vises gjeldende sikkerhetsinnstillinger for det trådløse nettverket: innstillinger for 
godkjenningsmetode og krypteringsmodus.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 4.WLAN status.
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 5.Sikkerhetsmod.
Trykk Set.

5 Gjeldende sikkerhetsinnstillinger for det trådløse nettverket vil vises: WEP, WPA-PSK eller Ingen.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 5, 4, 5.

2 Gjeldende sikkerhetsinnstillinger for det trådløse nettverket vil vises: WEP, WPA-PSK eller Ingen.

3 Trykk Stop/Exit.
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(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge WLAN status.
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Sikkerhetsmod..
Trykk OK.

5 Gjeldende sikkerhetsinnstillinger for det trådløse nettverket vil vises: WEP, WPA-PSK eller Ingen.

6 Trykk Stop/Exit.

5.Oppsett div

1.Trådb. LAN (kun for kablet nettverk)

Modus for Ethernet-tilkobling. Med Auto kan utskriftsserveren brukes i 100Base-TX-heldupleks eller 
-halvdupleks, eller i modus for 10Base-T-heldupleks eller -halvdupleks via Auto Negotiation.

100BASE-TX-heldupleks (100B-FD) eller -halvdupleks (100B-HD) og 10BASE-T-heldupleks (10B-FD) eller 
-halvdupleks (10B-HD) låser koblingsmodusen for utskriftsserveren. Denne endringen er gyldig når 
utskriftsserveren er tilbakestilt (standard er Auto).

Merk
Hvis du angir feil verdi, vil du ikke kunne kommunisere med utskriftsserveren.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 5.Oppsett div.
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 1.Trådb. LAN.
Trykk Set.
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5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD.
Trykk Set.

6 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 5, 5, 1.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD.

3 Trykk Menu/Set.

4 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Oppsett div.
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Trådb. LAN.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD.
Trykk OK.

6 Trykk Stop/Exit.

2.Time zone (ikke tilgjengelig for DCP-340CW)

I dette feltet vises landets tidssone. Tiden som vises, er tidsforskjellen mellom landet ditt og Greenwich 
middeltid. Tidssonen for østkysten i USA og Canada er for eksempel GMT -05:00.
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(MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 5, 5, 2.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å angi tidspunktet.
Trykk Set.

3 Trykk Menu/Set.

4 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Oppsett div.
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Time zone.
Trykk OK.

5 Trykk ▲ eller ▼ for å angi tidspunktet.
Trykk OK.

6 Trykk Stop/Exit.

Windows®-tidssoneinnstilling
Du kan fastsette tidsforskjellen for landet du er i, ved hjelp av tidssoneinnstillinger i Windows®.

1 Klikk Start.

2 Velg Innstillinger/Kontrollpanel.

3 Dobbeltklikk Dato/klokkeslett.

4 Velg Time Zone.

5 Kontroller tidssoneinnstillingen på rullegardinlisten (i denne listen vises tidsforskjellen i forhold til GMT).
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6.Nettverk I/F

Du kan velge typen nettverkstilkobling, enten kablet nettverkstilkobling eller trådløs nettverkstilkobling. 
Hvis du vil bruke kablet nettverkstilkobling, velger du Trådb. LAN. Vil du bruke trådløs nettverkstilkobling, 
velger du WLAN. Du kan bare ha én type nettverkstilkobling aktivert om gangen.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 6.Nettverk I/F.
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Trådb. LAN eller WLAN.
Trykk Set.

5 Hvis du endrer gjeldende innstilling, trykker du ▲ eller ▼ for å velge 1.Ja for å starte maskinen på nytt.
Hvis du ikke endrer gjeldende innstilling, trykker du ▲ eller ▼ for å velge 2.Nei for å gå ut av menyen.

(For MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 5, 6.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Trådb. LAN eller WLAN.

3 Hvis du endrer gjeldende innstilling, velger du 1.Ja for å starte maskinen på nytt.
Hvis du ikke endrer gjeldende innstilling, velger du 2.Nei for å gå ut av menyen.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Nettverk I/F.
Trykk OK.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Trådb. LAN eller WLAN.
Trykk OK.
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5 Hvis du endrer gjeldende innstilling, velger du 1 for å starte maskinen på nytt.
Hvis du ikke endrer gjeldende innstilling, velger du 2 for å gå ut av menyen.

Skrive ut oversikt over nettverksinnstillinger

Merk
Nodenavn: Nodenavnet vises i oversikten over nettverksinnstillinger. Standard nodenavn er "BRN_xxxxxx" 
for et kablet nettverk eller "BRW_xxxxxx" for et trådløst nettverk ("xxxxxx" er de seks siste sifrene i 
Ethernet-adressen).

Med oversikten over nettverksinnstillinger skrives det ut en rapport over alle gjeldende nettverksinnstillinger, 
blant annet innstillingene for utskriftsserveren på nettverket.

(For DCP-340CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 4.Skriv rapport.
Trykk Set.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.Nettverk Konf.
Trykk Set.

4 Trykk Mono Start eller Colour Start.

5 Trykk Stop/Exit.

(For MFC-640CW)

1 Trykk Menu/Set, 6, 6.

2 Trykk Mono Start eller Colour Start.

3 Trykk Stop/Exit.
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(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Skriv rapport.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Nettverk Konf.
Trykk OK.

4 Trykk Mono Start eller Colour Start.

Gjenopprette nettverksinnstillingene til standard

Du kan tilbakestille til standardinnstillingene for utskriftsserveren (tilbakestiller all informasjon, for eksempel 
om passord og IP-adresse).

Merk
Denne funksjonen gjenoppretter alle standardinnstillingene for kablede og trådløse nettverk.

(For DCP-340CW)

1 Kontroller at maskinen ikke er i drift, og deretter trekker du ut alle støpslene fra maskinen (unntatt 
strømledningen).

2 Trykk Menu.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3.LAN.
Trykk Set.

4 Trykk ▲ eller ▼ for å velge 0.Standard innst.
Trykk Set.

5 Trykk ▲ for å velge Nullstill.

6 Trykk ▲ på nytt for å velge Ja.

7 Maskinen starter på nytt. Sett inn støpslene igjen når dette er fullført.
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(For MFC-640CW)

1 Kontroller at maskinen ikke er i drift, og deretter trekker du ut alle støpslene fra maskinen (unntatt 
strømledningen).

2 Trykk Menu/Set, 5, 0.

3 Trykk 1 for å velge 1.Nullstill.

4 Trykk 1 for å velge 1.Ja.

5 Maskinen starter på nytt. Sett inn støpslene igjen når dette er fullført.

(For MFC-820CW)

1 Trykk Menu.

2 Trykk ▲ eller ▼ for å velge LAN.
Trykk OK.

3 Trykk ▲ eller ▼ for å velge Standard innst.
Trykk OK.

4 Trykk 1 for Standard innst.

5 Trykk 1 for Ny oppstart?
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5 Nettverksutskrift fra Windows®:
Grunnleggende om node-til-node-utskrift med 
TCP/IP

Oversikt

Hvis du er Windows®-bruker og vil skrive ut med TCP/IP-protokollen i et node-til-node-miljø, skal du følge 
instruksjonene i dette kapitlet. I dette kapitlet får du vite hvordan du installerer nettverksprogramvaren og 
skriverdriveren, som du trenger for å kunne bruke nettverksskriveren.

Merk
• Du må konfigurere IP-adressen på maskinen før du fortsetter med dette kapitlet. Hvis du ikke har 

konfigurert IP-adressen, skal du først se kapittel 2.

• Kontroller at vertsdatamaskinen og utskriftsserveren er på samme nettverk, eller at ruteren er riktig 
konfigurert til å sende data mellom de to enhetene.

• Dersom du bruker et personlig brannmur-program (for eksempel Internet Connection Firewall i 
Windows XP), må du deaktivere brannmuren før installeringen. Når du har kontrollert at du kan skrive 
ut, starter du programmet for den personlige brannmuren igjen.

• Hvis du kobler til en nettverksutskriftskø eller -deling (kun utskrift), se Installasjon ved bruk av 
nettverksutskriftskø eller deling (kun skriverdriver) på side A-8 for informasjon om installeringen.

For brukere av Windows® 2000/XP

Som standard installerer Windows® 2000/XP den nødvendige programvaren du trenger for å kunne skrive ut. 
Dette avsnittet beskriver den mest brukte konfigurasjonen, som er utskrift med standard TCP/IP-port.

Hvis du allerede har installert skriverdriveren, hopper du til Skriverdriver allerede installert på side 5-2.

Konfigurere standard TCP/IP-port

Skriverdriver ennå ikke installert

1 For Windows® 2000: Klikk Start, velg Innstillinger og deretter Skrivere.
For Windows® XP: Klikk Start, og velg Skrivere og telefakser.

2 For Windows® 2000: Dobbeltklikk ikonet Legg til skriver for å åpne Veiviser for skriver.
For Windows® XP: Dobbeltklikk ikonet Legg til skriver for å åpne Veiviser for skriver.

3 Klikk Neste når skjermbildet Velkommen til veiviseren for å legge til skriver vises.

4 Velg Lokal skriver, og fjern merket for alternativet Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk.

5 Klikk Neste.
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6 Nå skal du velge riktig port for nettverksutskrift. Velg Opprett en ny port, og velg deretter porten 
Standard TCP/IP-port fra rullegardinlisten.

7 Klikk Neste.

8 Veiviseren for standard TCP/IP-skriverport  vises. Klikk Neste.

9 Angi IP-adressen eller navnet på utskriftsserveren du vil konfigurere. Veiviseren angir automatisk 
informasjon om portnavnet.

10 Klikk Neste.

11 Windows® 2000/XP vil nå kontakte skriveren som du har angitt. Det vises en feilmelding hvis du har 
angitt feil IP-adresse eller navn.

12 Klikk Fullfør for å fullføre veiviseren.

13 Nå som du har konfigurert porten, må du angi hvilken skriverdriver du vil bruke. Velg riktig driver fra listen 
over støttede skrivere. Hvis du bruker en driver som fulgte med maskinen på CD-ROM-platen, velger du 
alternativet Har diskett for å bla gjennom til CD-ROM-platen. 

14 Velg for eksempel mappen "X:\ditt språk\W2K\Addprt" (der X er stasjonsbokstaven). Klikk Åpne og 
deretter OK. Velg skriveren, og klikk deretter Neste.

15 Spesifiser et navn, og velg Ja eller Nei hvis du vil at denne driveren skal være standardskriver, og klikk 
deretter Neste.

16 Nå skal du angi om du vil dele skriveren, angi delingsnavnet, og klikke Neste.

17 Velg Ja og Neste for å skrive ut en testside.

18 Fortsett gjennom veiviseren ved å klikke Fullfør når den er ferdig.

Skriverdriver allerede installert

Hvis du allerede har installert skriverdriveren og vil konfigurere den for nettverksutskrift, følger du disse 
trinnene:

1 Velg skriverdriveren du vil konfigurere.

2 Velg Fil-menyen og deretter Egenskaper.

3 Klikk kategorien Porter for driveren, og klikk deretter Legg til port.

4 Velg porten du vil bruke. Vanligvis er dette Standard TCP/IP-port. Deretter klikker du Ny port.
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5 Veiviseren for standard TCP/IP-skriverport starter. Følg trinnene 8 til 12 under Skriverdriver ennå ikke 
installert på side 5-1.

6 Lukk dialogboksen Legg til port og Egenskaper.

For Windows® 98/98SE/Me-brukere

Brukere av Windows ® 98/98SE/Me kan sende utskriftsjobber med Brothers 
node-til-node-utskriftsprogramvare som ligger på CD-ROM-platen som fulgte med maskinen.

Installere Brothers node-til-node-programvare

Merk
Hvis du allerede har installert driveren fra CD-ROM-platen som fulgte med maskinen, og du valgte Brother 
node-til-node-nettverksskriver under installasjonen, trenger du ikke å installere nettverksprogramvaren og 
skriverdriveren på nytt.

1 Start installasjonsprogrammet på CD-ROM-platen i henhold til Hurtigstartguiden.

2 Velg modellnavnet og språket (om nødvendig), og klikk deretter Installere valgfrie programmer. 

3 Klikk Skriverdriver (kun).

4 Klikk Neste når velkomstbildet vises. Følg instruksjonene på skjermen.

5 Velg Standard installasjon, og klikk deretter Neste.

6 Velg Brother node-til-node-nettverksskriver, og klikk deretter Neste.

7 For LPR-brukere:
Velg Søk etter enheter på nettverket og velg fra listen (anbefales). Angi eventuelt skriverens 
IP-adresse eller nodenavn. Klikk Neste.

For NetBIOS-brukere:
Velg Søk etter enheter på nettverket og velg fra listen (anbefales). Klikk Neste.

Merk
Skriverens IP-adresse og nodenavnet finnes på oversikten over nettverksinnstillinger. Hvis du vil vite hvordan 
du skriver ut oversikten over nettverksinnstillinger, se Skrive ut oversikt over nettverksinnstillinger på side 
4-27.
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8 For LPR-brukere:
Velg skriveren og LPR (anbefales), og klikk deretter Neste.

For NetBIOS-brukere:
Velg skriveren og NetBIOS, og klikk deretter Neste.

9 Klikk Fullfør.

10 Klikk OK. Du må starte datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.

Tilknytte til skriveren

Nå skal du opprette en skriver på Windows®-systemet ved hjelp av standard fremgangsmåte for 
skriveroppsett i Windows®. 

1 Det gjør du ved å klikke Start, og deretter velge Innstillinger og Skrivere.

2 Dobbeltklikk ikonet Legg til skriver for å åpne Veiviser for skriverinstallasjon.

3 Klikk Neste når skjermbildet Veiviser for skriverinstallasjon vises.

4 Velg Lokal skriver når du blir spurt om hvordan skriverne er tilkoblet datamaskinen, og klikk deretter 
Neste.

5 Velg skrivermodellen du vil ha. Hvis riktig modell ikke vises, klikker du alternativet Har diskett, og setter 
inn CD-ROM-platen som fulgte med maskinen.

6 Hvis du har valgt en skriverdriver som allerede er i bruk, kan du velge om du skal beholde eksisterende 
driver (anbefales) eller erstatte den. Velg alternativet du vil ha, og klikk Neste.

7 Velg Brother LPR-porten (porten du tildelte i trinn 6 i Installere Brothers node-til-node-programvare på 
side 5-3), og klikk Neste.

8 Angi ønsket navn for Brother-skriveren. Du kan for eksempel kalle skriveren "Brother-skriver i nettverk". 
Velg Ja eller Nei hvis du vil at denne driveren skal være standardskriver, og klikk deretter Neste.

9 Når Windows® spør deg om du vil skrive ut en testside, velger du Ja og deretter Fullfør. Nå har du fullført 
installasjonen av programvaren for node-til-node-utskrift (LPR).
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Legge til en ekstra Brother LPR-port

Du trenger ikke å kjøre installasjonsprogrammet på nytt for å legge til en ny Brother LPR-port. I stedet klikker 
du Start, velger Innstillinger, og deretter åpner du Skrivere-vinduet. Klikk ikonet for skriveren du vil 
konfigurere, velg Fil fra menylinjen, og velg deretter Egenskaper. Klikk kategorien Detaljer og deretter Legg 
til port. I dialogboksen Legg til port velger du alternativknappen Annet og deretter merker du Brother 
LPR-port. Klikk OK, og angi portnavnet. Standard portnavn er BLP1. Hvis du allerede har brukt dette navnet, 
vises det en feilmelding hvis du prøver å bruke det på nytt. Hvis dette skjer, bruker du BLP2 osv. Når du har 
angitt portnavnet, klikker du OK. Deretter vises dialogboksen Portegenskaper. 

Angi IP-adressen til skriveren du vil bruke til å skrive ut, og klikk deretter OK. Nå skal du kunne se porten du 
nettopp opprettet, i innstillingen Skriv til følgende port for skriverdriveren.

Andre informasjonskilder

Se kapittel 2. i denne brukerhåndboken hvis du vil se hvordan du konfigurerer skriverens IP-adresse.
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6 Nettverksutskrift fra Macintosh®

Oversikt

I dette kapittelet blir det forklart hvordan du skriver ut fra Macintosh® på et nettverk med funksjoner for enkel 
nettverkskonfigurasjon på Mac OS® X 10.2.4 eller nyere. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer 
Brother Ink-driveren på et nettverk for Mac OS® 9.1 til 9.2, se Hurtigstartguiden som fulgte med maskinen.

Du finner oppdatert informasjon om utskrift fra Macintosh® på Brother Solutions Center på 
http://solutions.brother.com.

Utskrift fra en Macintosh® ved hjelp av funksjonene for enkel 
nettverkskonfigurasjon i Mac OS® X

Med Mac OS® X 10.2 introduserte Apple® funksjoner for enkel nettverkskonfigurasjon.

Med funksjoner for enkel nettverkskonfigurasjon i Mac OS® X kan du raskt skape et nettverk av datamaskiner 
og smarte enheter ved ganske enkelt å koble dem sammen. De smarte enhetene konfigurerer seg selv 
automatisk slik at de er kompatible med nettverket.

Du trenger ikke å konfigurere IP-adresse eller nettverksstrenger i skriveren manuelt siden skriveren 
konfigureres automatisk.

Vær oppmerksom på at du må bruke Mac OS® X versjon 10.2.4 eller nyere.

Slik velger du skriverdriver (Mac OS® X 10.2.4 eller nyere)

1 Slå på maskinen.

2 Velg Programmer på Gå-menyen.

3 Åpne Verktøy-mappen.

4 Dobbeltklikk ikonet Skriveroppsettverktøy. (Mac OS® X 10.2.x-brukere klikker ikonet Print Center.)

5 Klikk Legg til.
(For Mac OS® X 10.2.4 til 10.3) Gå til trinn 6.
(For Mac OS® X 10.4) Gå til trinn 7.

http://solutions.brother.com
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6 (For Mac OS® X 10.2.4 til 10.3) 
Gjør følgende valg.

7 Velg Brother MFC-XXXX eller Brother DCP-XXXX 
(XXXX er modellnavnet), og klikk deretter Legg til.

8 Klikk skriveren, og klikk deretter Bruk som standard for å angi skriveren som standardskriver. Skriveren 
er nå klar til å brukes.

Endre konfigurasjonen med Fjernoppsett

Når du bruker Macintosh®, er det enklest å endre parameterne for skriveren eller utskriftsserveren med 
programmet Fjernoppsett.

Se Bruke Fjernoppsett til å endre utskriftsserverens innstillinger (for Windows® og Mac OS® X 10.2.4 eller 
nyere) (ikke tilgjengelig for DCP-340CW) på side 2-6.

Endre konfigurasjonen ved hjelp av BRAdmin Light

Verktøyet Brother BRAdmin Light er et Java-program som er utviklet for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere. Med 
BRAdmin Light kan du endre nettverksinnstillinger og oppdatere fastvare på nettverksklare 
Brother-maskiner. Du kan laste ned BRAdmin Light fra Brother Solutions Center på 
http://solutions.brother.com.

Vær oppmerksom på at du må installere Runtime Environment 1.4.1 for Java-klientprogramvaren på 
Macintosh®-maskinen.

http://solutions.brother.com
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Andre informasjonskilder

1 Se kapittel 2. i denne brukerhåndboken hvis du vil vite hvordan du konfigurerer skriverens IP-adresse.

2 Besøk http://solutions.brother.com for mer informasjon om nettverksutskrift.

http://solutions.brother.com
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7 Feilsøking

Oversikt

I dette kapitlet forklarer vi hvordan du løser vanlige nettverksproblemer som kan oppstå når du bruker 
maskinen. Hvis du fremdeles ikke får løst problemet etter å ha lest dette kapitlet, kan du besøke Brother 
Solutions Center på http://solutions.brother.com.

Dette kapitlet er inndelt i følgende avsnitt:

■ Generelle problemer

■ Problemer med installasjon av programvare for nettverksutskrift

■ Utskriftsproblemer

■ Problemer med skanning og PC-FAX

■ Feilsøking spesielt for protokoller

■ Feilsøking spesielt for trådløse nettverk

Generelle problemer

CD-ROM-platen er satt inn, men den starter ikke automatisk

Hvis datamaskinen ikke har støtte for Autorun, starter ikke menyen automatisk når du har satt inn 
CD-ROM-platen. I dette tilfellet skal du kjøre setup.exe i rotkatalogen på CD-ROM-platen.

Slik tilbakestiller du Brother-utskriftsserveren til standardinnstilling

Du kan tilbakestille standardinnstillingene for utskriftsserveren (tilbakestiller all informasjon om for eksempel 
passord og IP-adresse). Se Gjenopprette nettverksinnstillingene til standard på side 4-28.

Datamaskinen finner ikke maskinen/utskriftsserveren
Maskinen/utskriftsserveren vises ikke i vinduet til Fjernoppsett eller BRAdmin Professional 
(BRAdmin Light)

<For Windows®>

Det kan hende at brannmurinnstillingen på datamaskinen avviser den nødvendige nettverkstilkoblingen. For 
mer informasjon, se Kontroller følgende: på side 7-4.

<For Macintosh®>

Velg maskinen på nytt i Enhetsvelgerprogrammet som finnes i Macintosh 
HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities, eller fra nedtrekksmenyen i ControlCenter2.

http://solutions.brother.com
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Problemer med installasjon av programvare for 
nettverksutskrift

Finner ikke Brother-utskriftsserveren under installasjonsoppsettet av programvaren for 
nettverksutskrift, eller fra skriverdriveren for Brother-maskinen i Windows®.

Finner ikke Brother-utskriftsserveren ved hjelp av funksjonene for enkel 
nettverkskonfigurasjon i Mac OS® X.

(For et nettverk med tilkobling via Ethernet-kabel)
Kontroller at du har fullført innstillingen av IP-adresse for Brother-utskriftsserveren i henhold til Kapittel 2 i 
denne brukerhåndboken før du installerer nettverksutskriftsprogramvaren eller skriverdriveren. 

(For et trådløst nettverk)
Kontroller at du har fullført innstillingen av IP-adresse og innstillingene for trådløst nettverk i 
Brother-utskriftsserveren i henhold til Kapittel 3 i denne brukerhåndboken før du installerer 
nettverksutskriftsprogramvaren eller skriverdriveren.

Kontroller følgende:

1 Kontroller at maskinen er slått på, er tilkoblet og klar til utskrift.

2 Kontroller om displayet viser LAN Aktiv etter å ha blitt koblet til nettverket.

Displayet viser LAN Aktiv: Utskriftsserveren er tilkoblet nettverket.

Displayet viser ikke LAN Aktiv: Utskriftsserveren er ikke tilkoblet nettverket.

3 Skriv ut oversikten over nettverksinnstillinger, og kontroller at innstillinger som for eksempel IP-adresse 
er riktige for nettverket. Problemet kan skyldes ulike eller duplikate IP-adresser. Kontroller at 
IP-adressen er riktig lastet inn i utskriftsserveren. Kontroller også at ingen andre noder på nettverket har 
denne IP-adressen. Hvis du vil vite hvordan du skriver ut oversikten over nettverksinnstillinger, se Skrive 
ut oversikt over nettverksinnstillinger på side 4-27.

4 Kontroller at utskriftsserveren er på nettverket på denne måten:

For Windows®

Prøv å pinge utskriftsserveren fra ledeteksten i vertsoperativsystemet med denne kommandoen:

ping ipadresse

Der ipadresse er IP-adressen til utskriftsserveren (merk at det i noen tilfeller kan ta opptil to minutter 
for utskriftsserveren å laste inn IP-adressen etter at IP-adressen er angitt). 
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For Macintosh®

For Mac OS® 9.1 til 9.2 (kun for kablet nettverkstilkobling)

(1) Åpne Velger fra Apple-menyen.

(2) Klikk ikonet Brother Ink (IP), og kontroller at navnet på utskriftsserveren vises i riktig rute. Hvis 
navnet vises, er tilkobling i orden. Ellers må du gå til trinn 5.

For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

(1) Velg Programmer på Gå-menyen.

(2) Åpne Verktøy-mappen.

(3) Dobbeltklikk ikonet Skriveroppsettverktøy.

(4) Klikk Legg til.
(For Mac OS X 10.2.4 til 10.3) Gå til (5).
(For Mac OS X 10.4) Gå til (6).

(5) (For Mac OS X 10.2.4 til 10.3) Foreta følgende valg.

(6) Kontroller at utskriftsserveren vises. Hvis den vises, er tilkobling i orden. Ellers må du gå til trinn 5.

5 Hvis du har prøvd 1 til 4 ovenfor og dette ikke fungerer, tilbakestiller du utskriftsserveren til 
standardinnstillingene, og prøver på nytt fra det opprinnelige oppsettet. Hvis du vil vite hvordan du 
tilbakestiller standardinnstillingene, se Gjenopprette nettverksinnstillingene til standard på side 4-28.
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6 Kontroller følgende:

For Windows®

Hvis installasjonen var mislykket, kan det hende at brannmuren på datamaskinen blokkerer den 
nødvendige nettverkstilkoblingen til maskinen. I så fall må du deaktivere brannmuren på datamaskinen, 
og installere driverne på nytt.

<For brukere av Windows® XP SP2>

(1) Klikk Start, Innstillinger og deretter Kontrollpanel.

(2) Dobbeltklikk Windows-brannvegg.

(3) Klikk kategorien Generell. Kontroller at det er merket av for Av (ikke anbefalt).

(4) Klikk OK.

<For brukere av Windows® XP SP1>

(1) Finn Windows-tasten på tastaturet. Det er tasten med Windows-logoen.

(2) Trykk Windows-tasten og E-tasten samtidig for å åpne Min datamaskin.

(3) På venstre side høyreklikker du Mine nettverkssteder, klikker Egenskaper, høyreklikker deretter 
Lokal tilkobling og klikker Egenskaper.

(4) Klikk kategorien Avansert. Under Brannmur for Internett-tilkobling kontrollerer du at det ikke er 
merket av for Beskytt datamaskinen. Hvis avmerkingsboksen er valgt, klikker du i boksen for å 
fjerne merkingen. Klikk deretter OK.

(5) Når brannmuren er deaktivert, prøver du å installere Brother-programvarepakken på nytt. For 
instruksjoner om hvordan du installerer fra CD-ROM-platen, se Hurtigstartguiden som leveres 
sammen med maskinen.

(6) Hvis installasjonen ble fullført uten problemer, var det brannmuren på datamaskinen som avviste 
den nødvendige nettverkstilkoblingen. I så fall må du deaktivere brannmuren på datamaskinen når 
du installerer nettverksdriverne.

Merk
Aktiver brannmuren igjen etter at Brothers programvarepakke er installert. For instruksjoner om hvordan du 
aktiverer brannmurprogramvaren på nytt, se brukerhåndboken eller ta kontakt med produsenten av 
brannmurprogramvaren.
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For Macintosh® (for et trådløst nettverk)

Velg maskinen på nytt i Enhetsvelger-programmet som finnes i Macintosh 
HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities, eller fra ControlCenter2.

7 Flytt datamaskinen nærmere Brother-maskinen, og prøv på nytt.

8 Tilbakestill utskriftsserveren til standardinnstillingene, og prøv på nytt. For informasjon om hvordan du 
tilbakestiller til standardinnstillingene, se Gjenopprette nettverksinnstillingene til standard på side 4-28.

Utskriftsproblemer

Utskriftsjobben skrives ikke ut

Kontroller statusen og konfigurasjonen til utskriftsserveren. Kontroller følgende:

1 Kontroller at maskinen er slått på, er tilkoblet og klar til utskrift.

2 Skriv ut maskinens oversikt over nettverksinnstillinger, og kontroller at innstillinger som for eksempel 
IP-adresse, er riktige for nettverket. Problemet kan skyldes ulike eller duplikate IP-adresser. Kontroller 
at IP-adressen er riktig lastet inn i utskriftsserveren. Kontroller også at ingen andre noder på nettverket 
har denne IP-adressen.

3 Kontroller at utskriftsserveren er på nettverket på denne måten:

For Windows®

(1) Prøv å pinge utskriftsserveren fra ledeteksten i vertsoperativsystemet med denne kommandoen:

ping ipadresse

Der ipadresse er IP-adressen til utskriftsserveren (merk at det i noen tilfeller kan ta opptil to 
minutter for utskriftsserveren å laste inn IP-adressen etter at IP-adressen er angitt). 

(2) Hvis du får et positivt svar, går du videre til Feilsøking av Windows® 98/98SE/Me 
node-til-node-utskrift (LPR). Ellers må du gå til trinn 4.
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For Macintosh®

For Mac OS® 9.1 til 9.2

(1) Åpne Velger fra Apple-menyen.

(2) Klikk ikonet Brother Ink (IP), og kontroller at navnet på utskriftsserveren vises i riktig rute. Hvis den 
vises, er tilkobling i orden. Ellers må du gå til trinn 4.

For Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

(1) Velg Programmer på Gå-menyen.

(2) Åpne Verktøy-mappen.

(3) Dobbeltklikk ikonet Skriveroppsettverktøy.

(4) Klikk Legg til.
(For Mac OS X 10.2.4 til 10.3) Gå til (5).
(For Mac OS X 10.4) Gå til (6).

(5) (For Mac OS X 10.2.4 til 10.3) Foreta følgende valg.

(6) Kontroller at utskriftsserveren vises. Hvis den vises, er tilkobling i orden. Ellers må du gå til trinn 5.

4 Tilbakestill utskriftsserveren til standardinnstillingene, og prøv på nytt fra det opprinnelige oppsettet. Hvis 
du vil vite hvordan du tilbakestiller til standardinnstillingene, se Gjenopprette nettverksinnstillingene til 
standard på side 4-28.

Feil under utskrift

Hvis du prøver å skrive ut mens andre brukere skriver ut store mengder data (for eksempel mange sider eller 
fargesider med høy oppløsning), kan ikke skriveren motta utskriftsjobben før den pågående utskriften er 
fullført. Hvis ventetiden for utskriftsjobben overskrider en viss tid, oppstår det et tidsavbrudd som forårsaker 
feilmeldingen. I slike tilfeller skal du utføre utskriftsjobben på nytt når de andre jobbene er fullført.
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Problemer med skanning og PC-FAX

Funksjonen for nettverksskanning virker ikke i Windows®

Funksjonen for PC-FAX over nettverket virker ikke i Windows®

Det kan hende at brannmurinnstillingen på datamaskinen avviser den nødvendige nettverkstilkoblingen. Følg 
instruksjonene nedenfor for å konfigurere brannmuren. Hvis du bruker programvare for personlig brannmur, 
se brukerhåndboken for programvaren eller kontakt programvareprodusenten.

<For brukere av Windows® XP SP2>

1 Klikk Start, Innstillinger og deretter Kontrollpanel.

2 Dobbeltklikk Windows-brannvegg.

3 Klikk kategorien Generell. Kontroller at det er merket av for På.

4 Klikk kategorien Unntak og deretter Legg til port.

5 Angi et navn, portnummer (54295 for nettverksskanning og 54926 for PC-FAX-mottak), velg UDP og 
klikk OK.

6 Kontroller at den nye innstillingen er lagt til og valgt, og klikk deretter OK.

Feilsøking spesielt for protokoller

Feilsøking av Windows® 98/98SE/Me node-til-node-utskrift (LPR)

Hvis du har problemer med å skrive ut på et node-til-node-nettverk for Windows® 98/98SE/Me 
(LPR-metoden), kontrollerer du følgende:

1 Kontroller at driveren for Brother LPR-port er riktig installert og konfigurert i henhold til kapitlet om 
node-til-node-nettverk for Windows® 98/98SE/Me. Se For Windows® 98/98SE/Me-brukere på side 5-3.

2 Prøv å aktivere Opptelling av byte under Konfigurer port i egenskaper for skriverdriver.

Det kan hende at skjermbildet som ber om portnavn, ikke vises under installasjonen av BLP-programvaren. 
Dette kan skje på enkelte datamaskiner som kjører Windows® 98/98SE/Me. Trykk ALT og TAB for å vise 
skjermbildet.
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Feilsøking av trådløst nettverk

Problemer ved trådløst oppsett

Brother-utskriftsserveren blir ikke funnet under oppsett av veiviser for oppsett av trådløse 
enheter.

1 Kontroller at maskinen er slått på, er tilkoblet og klar til utskrift.

2 Flytt datamaskinen nærmere Brother-maskinen, og prøv på nytt.

3 Tilbakestill utskriftsserveren til standardinnstillingene, og prøv på nytt. For informasjon om hvordan du 
tilbakestiller til standardinnstillingene, se Gjenopprette nettverksinnstillingene til standard på side 4-28.

Hvorfor må jeg endre maskinens nettverksinnstilling til "Trådb. LAN" under oppsett når jeg 
prøver å installere et trådløst nettverk?

Hvis du bruker Windows® 98/98SE/Me/2000, Mac OS® X 10.2.4 eller nyere, eller datamaskinen er tilkoblet 
det trådløse nettverket via en nettverkskabel, anbefales det at du midlertidig kobler maskinen til 
tilgangspunktet, huben eller ruteren med en nettverkskabel. Du må dessuten endre maskinens 
nettverksinnstilling midlertidig til trådbundet LAN. Maskinens nettverksinnstilling endres automatisk til trådløst 
nettverk, eller dette vil skje under oppsettet.

For Windows®:

Installering via en trådløs datamaskin i Ad-hoc-modus på side 8-31.
Installering via en tilkoblet datamaskin i infrastrukturmodus på side 8-14.
Bruke installasjonsveiviseren på LAN-menyen i kontrollpanelet for et trådløst nettverk på side 3-3.

For Macintosh®:

Installering via trådløs datamaskin i ad-hoc-modus for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere på side 9-25.
Installering via ledningstilkoblet datamaskin i infrastrukturmodus for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere på side 
9-14.

Bruke installasjonsveiviseren på LAN-menyen i kontrollpanelet for et trådløst nettverk på side 3-3.
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Problemer ved trådløs tilkobling

Tilkoblingen for trådløst nettverk deaktiveres noen ganger.

Statusen for trådløs nettverkstilkobling påvirkes av miljøet der Brother-maskinen og andre trådløse enheter 
er plassert. Følgende forhold kan forårsake problemer med tilkoblingen:

■ Det finnes en betongvegg eller metallinnrammet vegg mellom Brother-maskinen og tilgangspunktet.

■ Det er montert elektriske apparater, for eksempel fjernsyn, datamaskinapparater, mikrobølgeovner, 
intercom-apparater, mobiltelefoner og batteriladere og AC-strømadaptere, i nærheten av nettverket.

■ Det er plassert en kringkastingsstasjon eller høyspentledning i nærheten av nettverket.

■ Det er lysstoffbelysning som slås PÅ eller AV.
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8 Trådløs installasjon for Windows®

Installering via trådløs datamaskin i infrastrukturmodus

For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Viktig!
Hvis du allerede har angitt innstillinger for trådløs kommunikasjon for maskinen, må du tilbakestille 
innstillingene for det lokale nettverket før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt.

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 3, 0, og velg deretter Nullstill. Trykk ▲ for Ja for å 
godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 0, 1, og trykk deretter 1. Ja for å godta endringen. Maskinen startes 
på nytt automatisk.

For MFC-820CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Standard innst, 
og trykk deretter OK. Trykk 1 to ganger for å godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

1 Slå på maskinen ved å sette inn strømledningen i 
stikkontakten.

2 Slå på datamaskinen. 
(For Windows® 2000 Professional/XP må du være pålogget med administratorrettigheter.) 
Lukk alle aktive programmer før du installerer MFL-Pro Suite.

Merk
Hvis du bruker en personlig brannmur, må du deaktivere den før installeringen. Brannmuren skal være 
deaktivert helt til du har kontrollert at utskriften fungerer.

3 Sett inn den medfølgende CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn 
vises, velger du maskinen din. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.
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4 Hovedmenyen på CD-ROM-platen vises. Klikk 
Installere MFL-Pro Suite.

Merk
• Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre setup.exe-programmet fra 

rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

• Hvis du bruker Windows® 2000 Professional og ikke har installert Service Pack 3 (SP3) eller en 
nyere versjon, er det mulig at du først må installere en Windows® 2000-oppdatering før du kan bruke 
funksjonen PhotoCapture Center™ fra datamaskinen.

Oppdateringen for Windows® 2000 følger med installeringsprogrammet for MFL-Pro Suite. Installer 
oppdateringen som forklart nedenfor:

1 Klikk OK for å installere Windows®-oppdateringen.

2 Når du får beskjed om det, klikker du OK for å starte datamaskinen på nytt.

3 Når datamaskinen har startet på nytt, fortsetter installeringen av MFL-Pro Suite automatisk.

Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, må du åpne hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette 
inn CD-ROM-platen igjen eller dobbeltklikke setup.exe-programmet i rotkatalogen, og deretter 
fortsette fra Trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.

5 Velg Trådløs nettverkstilkobling, og klikk deretter 
Neste.
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6 Velg deretter Trådløst oppsett og installasjon av 
driver, og klikk Neste.

7 Velg til slutt Automatisk (anbefales), og klikk 
Neste.

8 Ved konfigurering av den trådløse Brother-maskinen 
anbefales det at du midlertidig kobler den til en ledig 
port på tilgangspunktet, huben eller ruteren ved 
hjelp av en nettverkskabel.

Hvis du har anledning til å koble til maskinen med en 
nettverkskabel,
velger du Jeg er i stand til å midlertidig koble min 
enhet til et "access point" med en 
nettverkskabel, og klikker deretter Neste.
Gå til trinn 9.

Hvis du ikke har noen nettverkskabel eller du ikke 
har anledning til midlertidig å koble den trådløse 
Brother-enheten til tilgangspunktet,
velger du Jeg kan ikke koble enheten til 
aksesspunktet med en nettverkskabel, og klikker 
deretter Neste.
Gå til trinn 10.
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9 Les informasjonen under Viktigmelding.

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 
3, 6, og velg deretter Trådb. LAN. Trykk Menu. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du ▲ 
for Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 6, og trykk 
deretter ▲ eller ▼ for å velge Trådb. LAN. Trykk 
Menu/Set. Hvis meldingen Ny oppstart? vises, 
trykker du 1.Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-820CW: Trykk Menu på kontrollpanelet. Trykk ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ 
eller ▼ for Nettverk I/F, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Trådb. LAN, og trykk deretter OK. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 1 for Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk deaktiveres 
med denne innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker du av i boksen 
på skjermen, og klikker Neste.

Hvis meldingen Godkjent vises, trykker du Stop/Exit. Merk av i boksen, og klikk Neste.

Merk
Det tar cirka ett minutt fra maskinen startes på nytt eller blir slått på til LAN-menyen på displayet blir 
tilgjengelig.

Ved konfigurering av den trådløse 
Brother-maskinen, må du midlertidig koble den til en 
ledig port på tilgangspunktet, huben eller ruteren 
ved hjelp av en nettverkskabel.

Når dette skjermbildet vises, åpner du 
skannerdekslet helt. Koble nettverkskabelen først til 
tilgangspunktet og deretter til maskinen. Du finner 
LAN-kontakten over og til venstre for 
blekkpatronsporene, som vist på illustrasjonen. Klikk 
Neste, og gå til trinn 13.
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Merk
Hvis du ikke har noen nettverkskabel, merker du av for 
Jeg har ikke nettverkskabel, og klikker Neste. Du må 
konfigurere innstillingene for trådløs kommunikasjon via 
kontrollpanelet. Følg instruksjonene på skjermen for å 
fullføre installeringen. Når installeringen er ferdig, gå til 
trinn 22 for å installere driveren.

10 (Forts. fra Trinn 8) Hvis du velger Denne PC-en har 
trådløs tilkobling, må du merke av for Jeg bruker 
et aksesspunkt i infrastruktur-modus, og deretter 
klikke Neste.
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Hvis du velger Denne PC-en er tilkoblet det 
trådløse nettverket med en nettverkskabel, må 
du konfigurere innstillingene for trådløs 
kommunikasjon fra kontrollpanelet. Klikk Neste, og 
følg instruksjonene på skjermen for å fullføre 
installeringen. Se Bruke installasjonsveiviseren på 
LAN-menyen i kontrollpanelet for et trådløst nettverk 
på side 3-3. Når du er ferdig, går du til installering av 
driver i Trinn 22.

11 Les informasjonen under Viktigmelding.

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 
3, 6, og velg deretter WLAN. Trykk Menu. Hvis 
meldingen Ny oppstart? vises, trykker du ▲ for 
Ja. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 6, og trykk 
deretter ▲ eller ▼ for å velge WLAN. Trykk Menu/Set. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 
1.Ja. Grensesnittet for tilkoblet 
nettverksforbindelse deaktiveres med denne 
innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. 
Etter ny oppstart merker du av i boksen på skjermen, 
og klikker Neste.

For MFC-820CW: Trykk Menu på kontrollpanelet. Trykk ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ 
eller ▼ for Nettverk I/F, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for WLAN, og trykk deretter OK. Hvis 
meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 1 for Ja. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker du 
av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

Hvis meldingen Godkjent vises, trykker du Stop/Exit. Merk av i boksen, og klikk Neste.

Merk
Det tar cirka ett minutt fra maskinen startes på nytt eller blir slått på til LAN-menyen på displayet blir 
tilgjengelig.
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Du må endre innstillingene for trådløs 
kommunikasjon midlertidig på datamaskinen. Følg 
instruksjonene på skjermen. Husk å notere ned alle 
de nåværende innstillingene for datamaskinen, for 
eksempel SSID og kanal. Du trenger dem når du 
skal tilbakestille datamaskinen til de opprinnelige 
trådløsinnstillingene.

12 Du må midlertidig endre trådløsinnstillingene på 
datamaskinen slik at disse stemmer overens med 
maskinens standardinnstillinger, som vist i dette 
skjermbildet, for at datamaskinen skal kunne 
kommunisere med en trådløs maskin som ikke er 
konfigurert. Klikk Neste.

Innstillingselement Gjeldende trådløsinnstillinger for datamaskinen

Kommunikasjonsmodus:
(Infrastruktur/Ad-Hoc)

Kanal: (1–14)

Nettverksnavn:
(SSID/ESSID)

Nettverksgodkjenning:
(Åpen system / Delt nøkkel)

Datakryptering:
(Ingen/WEP/Annet...)

Nettverksnøkkel:
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13 Hvis det finnes flere enn én trådløs maskin på 
nettverket, vises følgende liste. Hvis listen er tom, 
kontrollerer du at tilgangspunktet og maskinen er 
aktivert, og deretter klikker du Oppdater. Velg den 
maskinen som skal konfigureres, og klikk Neste.

Merk
Standard nodenavn for NC-xxxx (der "xxxx" står for modellnavnet) er "BRW_xxxxxx" eller "BRN_xxxxxx" (der 
"xxxxxx" utgjør de seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

14 Veiviseren søker etter ledige trådløse nettverk fra 
maskinen. Hvis det finnes flere enn ett tilgjengelig 
trådløst nettverk, vises denne listen. Velg 
tilgangspunktet du vil knytte maskinen til, og klikk 
deretter Neste.

Merk
• Hvis ønsket tilgangspunkt ikke vises i listen, kan 

du legge det til manuelt ved å klikke Legg 
til-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for 
å angi Navn (SSID) og Kanal-nummer.

• Standard SSID for maskinen er SETUP. Denne 
IDen kan ikke brukes som SSID.

• Hvis listen er helt tom, må du kontrollere at 
tilgangspunktet er tilkoblet strøm, og at maskinen 
og tilgangspunktet er plassert innenfor området 
for trådløs kommunikasjon. Klikk deretter 
Oppdater.
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15 Hvis nettverket ikke er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Klikk OK, og gå 
til trinn 17 for å fortsette med installeringen.

16 Hvis nettverket er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Ved 
konfigurering av den trådløse Brother-maskinen er 
det viktig at den konfigureres slik at den stemmer 
overens med innstillingene for godkjenning og 
kryptering i det nåværende trådløse nettverket. Velg 
innstillinger for Pålitelighetskontrollmetode og 
Krypteringsmodus fra de aktuelle 
rullegardinmenyene. Angi deretter 
Nettverksnøkkel, og klikk Neste.

Merk
• Hvis du ønsker å angi flere enn én WEP-nøkkel, klikker du Avansert.
• Hvis du ikke kjenner til innstillingene for godkjenning og kryptering for nettverket, må du ta kontakt med 

systemansvarlig.

17 Klikk Neste. Innstillingene sendes til maskinen. Hvis 
du klikker Avbryt, vil ikke innstillingene bli endret.

Merk
• Hvis du vil oppgi maskinens IP-adresse manuelt, klikker du Endre IP-adresse, og angir ønsket 

IP-adresseinnstillinger for nettverket. Når du er ferdig, klikker du Neste. Veiviseren begynner nå å 
søke etter ledige trådløse nettverk.

• Når innstillingene for trådløs kommunikasjon sendes til maskinen, endres innstillingene i 
kontrollpanelet automatisk til WLAN.
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18 Hvis du valgte å bruke en nettverkskabel i Trinn 8, gå til trinn 19.
Hvis du valgte ikke å bruke en nettverkskabel i Trinn 8, gå til trinn 21.

19 Koble fra nettverkskabelen mellom tilgangspunktet 
(hub eller ruter) og maskinen, og klikk Neste.

20 Maskinen startes på nytt automatisk. Når maskinen 
har startet på nytt, merker du av for Kontrollert og 
bekreftet og klikker Neste. Vent til maskinen er 
ferdig oppstartet. Gå til trinn 22.

21 Finn frem notatene fra Trinn 11, og gjenopprett de 
opprinnelige innstillingene til datamaskinen. Klikk 
Neste.

Det trådløse systemet er nå ferdig installert. En indikator med fire nivåer på 
maskinens display viser styrken på det trådløse signalet. Hvis du valgte å installere 
driverne i Trinn 6, gå til trinn 22.
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22 Installering av driver startes. Les og godta 
lisensavtalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, og 
klikk Ja.
(Dette alternativet vises ikke hvis du valgte Kun 
installasjon av driver i Trinn 6.)

23 Installering av PaperPort® 9.0SE startes automatisk og etterfølges av installering av MFL-Pro Suite.

24 Når dialogboksen for lisensavtalen for 
programvaren Brother MFL-Pro Suite vises, klikker 
du Ja hvis du godtar avtalen.

25 Installering av Brother-driverne starter automatisk. 
Installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Dette kan ta noen minutter.

Feil Oppsett

• IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.
• Hvis noen av innstillingene for trådløs kommunikasjon mislykkes, vil du få opp en 

feilmelding under installeringen av MFL-Pro Suite, og installeringen vil bli avbrutt. Hvis dette 
skjer, gå til trinn 4, og opprett den trådløse tilkoblingen på nytt.
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26 Hvis maskinen allerede er konfigurert for nettverket, 
velger du maskinen fra listen, og deretter klikker du 
Neste.

Merk
Hvis bare én maskin er tilkoblet nettverket, vises ikke dette skjermbildet, for da velges den aktuelle maskinen 
automatisk.

27 Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på 
nettverket, vises dette skjermbildet.
Klikk OK.
Vinduet Konfigurer IP-adresse vises. Følg 
instruksjonene på skjermen, og oppgi korrekt 
IP-adresse for nettverket.

28 Når registreringsskjermbildet for Brother og 
ScanSoft® vises, velger du ønsket alternativ, og 
følger instruksjonene på skjermen.

29 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. (Hvis 
du bruker Windows® 2000 Professional/XP, må du 
være pålogget med administratorrettigheter.)
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Merk
Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen 
mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene 
på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under Start\Alle 
programmer\Brother\MFL Pro Suite MFC-820CW (eller DCP-340CW eller MFC-640CW).

MFL-Pro Suite, inkludert Brother nettverksskriverdriver, nettverksskannerdriver og 
Network PhotoCapture CenterTM, er nå installert, og installeringen er fullført.
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Installering via en tilkoblet datamaskin i infrastrukturmodus

For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Viktig!
Hvis du allerede har angitt innstillinger for trådløs kommunikasjon for maskinen, må du tilbakestille 
innstillingene for det lokale nettverket før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 3, 0, og velg deretter Nullstill. Trykk ▲ for Ja for å 
godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 0, 1, og trykk deretter 1. Ja for å godta endringen. Maskinen startes 
på nytt automatisk.

For MFC-820CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Standard innst, 
og trykk deretter OK. Trykk 1 to ganger for å godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

1 Slå på maskinen ved å sette inn strømledningen i 
stikkontakten.

2 Slå på datamaskinen. 
(For Windows® 2000 Professional/XP må du være pålogget med administratorrettigheter.) 
Lukk alle aktive programmer før du installerer MFL-Pro Suite.

Merk
Hvis du bruker en personlig brannmur, må du deaktivere den før installeringen. Brannmuren skal være 
deaktivert helt til du har kontrollert at utskriften fungerer.

3 Sett inn den medfølgende CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn 
vises, velger du maskinen din. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.



Trådløs installasjon for Windows®

8 - 15

8

4 Hovedmenyen på CD-ROM-platen vises. Klikk 
Installere MFL-Pro Suite.

Merk
• Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre setup.exe-programmet fra 

rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

• Hvis du bruker Windows® 2000 Professional og ikke har installert Service Pack 3 (SP3) eller en 
nyere versjon, er det mulig at du først må installere en Windows® 2000-oppdatering før du kan bruke 
funksjonen PhotoCapture Center™ fra datamaskinen.

Oppdateringen for Windows® 2000 følger med installeringsprogrammet for MFL-Pro Suite. Installer 
oppdateringen som forklart nedenfor:

1 Klikk OK for å installere Windows®-oppdateringen.

2 Når du får beskjed om det, klikker du OK for å starte datamaskinen på nytt.

3 Når datamaskinen har startet på nytt, fortsetter installeringen av MFL-Pro Suite automatisk.

Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, må du åpne hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette 
inn CD-ROM-platen igjen eller dobbeltklikke setup.exe-programmet i rotkatalogen, og deretter 
fortsette fra Trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.

5 Velg Trådløs nettverkstilkobling, og klikk deretter 
Neste.
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6 Velg deretter Trådløst oppsett og installasjon av 
driver, og klikk Neste.

7 Velg til slutt Automatisk (anbefales), og klikk 
Neste.

8 Ved konfigurering av den trådløse Brother-maskinen 
anbefales det at du midlertidig kobler den til en ledig 
port på tilgangspunktet, huben eller ruteren ved 
hjelp av en nettverkskabel.

Hvis du har anledning til å koble til maskinen med en 
nettverkskabel,
velger du Jeg er i stand til å midlertidig koble min 
enhet til et "access point" med en 
nettverkskabel, og klikker deretter Neste.
Gå til trinn 9.

Hvis du ikke har noen nettverkskabel eller du ikke 
har anledning til midlertidig å koble den trådløse 
Brother-enheten til tilgangspunktet,
velger du Jeg kan ikke koble enheten til 
aksesspunktet med en nettverkskabel, og klikker 
deretter Neste.
Gå til trinn 10.
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9 Les informasjonen under Viktigmelding. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 
3, 6, og velg deretter Trådb. LAN. Trykk Menu. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du ▲ 
for Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 6, og trykk 
deretter ▲ eller ▼ for å velge Trådb. LAN. Trykk 
Menu/Set. Hvis meldingen Ny oppstart? vises, 
trykker du 1.Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-820CW: Trykk Menu på kontrollpanelet. Trykk ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ 
eller ▼ for Nettverk I/F, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Trådb. LAN, og trykk deretter OK. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 1 for Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker du 
av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

Hvis meldingen Godkjent vises, trykker du Stop/Exit. Merk av i boksen, og klikk Neste.

Merk
Det tar cirka ett minutt fra maskinen startes på nytt eller blir slått på til LAN-menyen på displayet blir 
tilgjengelig.

Ved konfigurering av den trådløse 
Brother-maskinen, må du midlertidig koble den til en 
ledig port på tilgangspunktet, huben eller ruteren 
ved hjelp av en nettverkskabel.

Når dette skjermbildet vises, åpner du 
skannerdekslet helt. Koble nettverkskabelen først til 
tilgangspunktet og deretter til maskinen. Du finner 
LAN-kontakten over og til venstre for 
blekkpatronsporene, som vist på illustrasjonen. Klikk 
Neste, og gå til trinn 12.
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Merk
Hvis du ikke har noen nettverkskabel, merker du av for 
Jeg har ikke nettverkskabel, og klikker Neste. Du må 
konfigurere innstillingene for trådløs kommunikasjon via 
kontrollpanelet. Følg instruksjonene på skjermen for å 
fullføre installeringen. Når installeringen er ferdig, gå til 
trinn 19 for å installere driveren.

10 (Forts. fra Trinn 8) Velg Denne PC-en bruker er 
tilkoblet det trådløse nettverket med en 
nettverkskabel, og klikk deretter Neste.

11 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre 
installeringen via kontrollpanelet. Se Bruke 
installasjonsveiviseren på LAN-menyen i 
kontrollpanelet for et trådløst nettverk på side 3-3. 
Når du er ferdig, går du til installering av driver i Trinn 
19.
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12 Hvis det finnes flere enn én trådløs maskin på 
nettverket, vises følgende liste. Hvis listen er tom, 
kontrollerer du at tilgangspunktet og maskinen er 
aktivert, og deretter klikker du Oppdater. Velg den 
maskinen som skal konfigureres, og klikk Neste.

Merk
Standard nodenavn for NC-xxxx (der "xxxx" står for modellnavnet) er "BRW_xxxxxx" eller "BRN_xxxxxx" (der 
"xxxxxx" utgjør de seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

13 Veiviseren søker etter ledige trådløse nettverk fra 
maskinen. Hvis det finnes flere enn ett tilgjengelig 
trådløst nettverk, vises denne listen. Velg 
tilgangspunktet du vil knytte maskinen til, og klikk 
deretter Neste.

Merk
• Hvis ønsket tilgangspunkt ikke vises i listen, kan 

du legge det til manuelt ved å klikke Legg 
til-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for 
å angi Navn (SSID) og Kanal-nummer.

• Standard SSID for maskinen er SETUP. Denne 
IDen kan ikke brukes som SSID.

• Hvis listen er helt tom, må du kontrollere at 
tilgangspunktet er tilkoblet strøm, og at maskinen 
og tilgangspunktet er plassert innenfor området 
for trådløs kommunikasjon. Klikk deretter 
Oppdater.
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14 Hvis nettverket ikke er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Klikk OK, og gå 
til trinn 16 for å fortsette med installeringen.

15 Hvis nettverket er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Ved 
konfigurering av den trådløse Brother-maskinen er 
det viktig at den konfigureres slik at den stemmer 
overens med innstillingene for godkjenning og 
kryptering i det nåværende trådløse nettverket. Velg 
innstillinger for Pålitelighetskontrollmetode og 
Krypteringsmodus fra de aktuelle 
rullegardinmenyene. Angi deretter 
Nettverksnøkkel, og klikk Neste.

Merk
• Hvis du ønsker å angi flere enn én WEP-nøkkel, klikker du Avansert.
• Hvis du ikke kjenner til innstillingene for godkjenning og kryptering for nettverket, må du ta kontakt med 

systemansvarlig.

16 Klikk Neste. Innstillingene sendes til maskinen. Hvis 
du klikker Avbryt, vil ikke innstillingene bli endret.

Merk
• Hvis du vil oppgi maskinens IP-adresse manuelt, klikker du Endre IP-adresse, og angir ønsket 

IP-adresseinnstillinger for nettverket. Når du er ferdig, klikker du Neste. Veiviseren begynner nå å 
søke etter ledige trådløse nettverk.

• Når innstillingene for trådløs kommunikasjon sendes til maskinen, endres innstillingene i 
kontrollpanelet automatisk til WLAN.



Trådløs installasjon for Windows®

8 - 21

8

17 Koble fra nettverkskabelen mellom tilgangspunktet 
(hub eller ruter) og maskinen, og klikk Neste.

18 Maskinen startes på nytt automatisk. Når maskinen 
har startet på nytt, merker du av for Kontrollert og 
bekreftet, og klikker Neste. Vent til maskinen er 
ferdig oppstartet.

19 Installering av driver startes. Les og godta 
lisensavtalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, og 
klikk Ja.
(Dette alternativet vises ikke hvis du valgte Kun 
installasjon av driver i Trinn 6.)

20 Installering av PaperPort® 9.0SE startes automatisk og etterfølges av installering av MFL-Pro Suite.

Det trådløse systemet er nå ferdig installert. En indikator med fire nivåer på 
maskinens display viser styrken på det trådløse signalet. Hvis du valgte å installere 
driverne i Trinn 6, gå til trinn 19.
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21 Når dialogboksen for lisensavtalen for 
programvaren Brother MFL-Pro Suite vises, klikker 
du Ja hvis du godtar avtalen.

22 Installering av Brother-driverne starter automatisk. 
Installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Dette kan ta noen minutter.

23 Hvis maskinen allerede er konfigurert for nettverket, 
velger du maskinen fra listen, og deretter klikker du 
Neste.

Merk
Hvis bare én maskin er tilkoblet nettverket, vises ikke dette skjermbildet, for da velges den aktuelle maskinen 
automatisk.

Feil Oppsett

• IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.
• Hvis noen av innstillingene for trådløs kommunikasjon mislykkes, vil du få opp en 

feilmelding under installeringen av MFL-Pro Suite, og installeringen vil bli avbrutt. Hvis dette 
skjer, gå til trinn 4, og opprett den trådløse tilkoblingen på nytt.



Trådløs installasjon for Windows®

8 - 23

8

24 Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på 
nettverket, vises dette skjermbildet.
Klikk OK.
Vinduet Konfigurer IP-adresse vises. Følg 
instruksjonene på skjermen, og oppgi korrekt 
IP-adresse for nettverket.

25 Når registreringsskjermbildet for Brother og 
ScanSoft® vises, velger du ønsket alternativ, og 
følger instruksjonene på skjermen.

26 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. (Hvis 
du bruker Windows® 2000 Professional/XP, må du 
være pålogget med administratorrettigheter.)

Merk
Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen 
mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene 
på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under Start\Alle 
programmer\Brother\MFL Pro Suite MFC-820CW (eller DCP-340CW eller MFC-640CW).

MFL-Pro Suite, inkludert Brother nettverksskriverdriver, nettverksskannerdriver og 
Network PhotoCapture CenterTM, er nå installert, og installeringen er fullført.
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Installasjon via et tilgangspunkt som har støtte for 
SecureEasySetupTM

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

Viktig!
Hvis du allerede har angitt innstillinger for trådløs kommunikasjon for maskinen, må du tilbakestille 
innstillingene for det lokale nettverket før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 3, 0, og velg deretter Nullstill. Trykk ▲ for Ja for å 
godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 0, 1, og trykk deretter 1. Ja for å godta endringen. Maskinen startes 
på nytt automatisk.

For MFC-820CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Standard innst, 
og trykk deretter OK. Trykk 1 to ganger for å godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

1 Slå på maskinen ved å sette inn strømledningen i 
stikkontakten.

2 Slå på datamaskinen. 
(For Windows® 2000 Professional/XP må du være pålogget med administratorrettigheter.) 
Lukk alle aktive programmer før du installerer MFL-Pro Suite.

Merk
Hvis du bruker en personlig brannmur, må du deaktivere den før installeringen. Brannmuren skal være 
deaktivert helt til du har kontrollert at utskriften fungerer.

3 Sett inn den medfølgende CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn 
vises, velger du maskinen din. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.
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4 Hovedmenyen på CD-ROM-platen vises. Klikk 
Installere MFL-Pro Suite.

Merk
• Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre setup.exe-programmet fra 

rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

• Hvis du bruker Windows® 2000 Professional og ikke har installert Service Pack 3 (SP3) eller en 
nyere versjon, er det mulig at du først må installere en Windows® 2000-oppdatering før du kan bruke 
funksjonen PhotoCapture Center™ fra datamaskinen.

Oppdateringen for Windows® 2000 følger med installeringsprogrammet for MFL-Pro Suite. Installer 
oppdateringen som forklart nedenfor:

1 Klikk OK for å installere Windows®-oppdateringen.

2 Når du får beskjed om det, klikker du OK for å starte datamaskinen på nytt.

3 Når datamaskinen har startet på nytt, fortsetter installeringen av MFL-Pro Suite automatisk.

Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, må du åpne hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette 
inn CD-ROM-platen igjen eller dobbeltklikke setup.exe-programmet i rotkatalogen, og deretter 
fortsette fra Trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.

5 Velg Trådløs nettverkstilkobling, og klikk deretter 
Neste.
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6 Velg deretter Trådløst oppsett og installasjon av 
driver, og klikk Neste.

7 Velg Jeg ønsker å bruke SecureEasySetupTM- 
funksjonen til aksesspunktet mitt for å konfigurere 
trådløsenheten, og klikk deretter Neste.

8 Sjekk kontrollpunktene på skjermen, og klikk Neste.

9 Plasser maskinen midlertidig innen en radius på 50 
cm fra tilgangspunktet.
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10 Les i brukerveiledningen som fulgte med tilgangspunktet, for å finne ut hvordan du setter tilgangspunktet 
i SecureEasySetupTM-modus.

11 Sett maskinen i SecureEasySetupTM-modus. 
For DCP-340CW: Trykk ▲ eller ▼ for å velge 3, 3, 2 på kontrollpanelet.
For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 3, 2 på kontrollpanelet.
For MFC-820CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for 
WLAN-oppsett, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for SecureEasySetup, og trykk deretter OK. 

Merk
Det tar cirka ett minutt fra maskinen startes på nytt eller blir slått på til LAN-menyen på displayet blir 
tilgjengelig.

12 Trykk Menu/Set.

Merk
Hvis meldingen Tilkoblingsfeil vises i displayet, må du prøve på nytt.

13 Klikk Neste.

14 Konfigureringen er fullført. Plasser maskinen et sted innenfor radiusen til tilgangspunktet.

Det trådløse systemet er nå ferdig installert. En indikator med fire nivåer på 
maskinens display viser styrken på det trådløse signalet. Hvis du valgte å installere 
driverne i Trinn 6, gå til trinn 15.
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15 Installering av driver startes. Les og godta 
lisensavtalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, og 
klikk Ja.
(Dette alternativet vises ikke hvis du valgte Kun 
installasjon av driver i Trinn 6.)

16 Installering av PaperPort® 9.0SE startes automatisk og etterfølges av installering av MFL-Pro Suite.

17 Når dialogboksen for lisensavtalen for 
programvaren Brother MFL-Pro Suite vises, klikker 
du Ja hvis du godtar avtalen.

18 Installering av Brother-driverne starter automatisk. Installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Dette 
kan ta noen minutter.

Feil Oppsett

• IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.
• Hvis noen av innstillingene for trådløs kommunikasjon mislykkes, vil du få opp en 

feilmelding under installeringen av MFL-Pro Suite, og installeringen vil bli avbrutt. Hvis dette 
skjer, gå til trinn 4, og opprett den trådløse tilkoblingen på nytt.
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19 Hvis maskinen allerede er konfigurert for nettverket, 
velger du maskinen fra listen, og deretter klikker du 
Neste.

Merk
Hvis bare én maskin er tilkoblet nettverket, vises ikke dette skjermbildet, for da velges den aktuelle maskinen 
automatisk.

20 Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på 
nettverket, vises dette skjermbildet.
Klikk OK.
Vinduet Konfigurer IP-adresse vises. Følg 
instruksjonene på skjermen, og oppgi korrekt 
IP-adresse for nettverket.

21 Når registreringsskjermbildet for Brother og 
ScanSoft® vises, velger du ønsket alternativ, og 
følger instruksjonene på skjermen.

22 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. (Hvis 
du bruker Windows® 2000 Professional/XP, må du 
være pålogget med administratorrettigheter.)
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Merk
Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen 
mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene 
på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under Start\Alle 
programmer\Brother\MFL Pro Suite MFC-820CW (eller DCP-340CW eller MFC-640CW).

MFL-Pro Suite, inkludert Brother nettverksskriverdriver, nettverksskannerdriver og 
Network PhotoCapture CenterTM, er nå installert, og installeringen er fullført.
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Installering via en trådløs datamaskin i Ad-hoc-modus

For Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Viktig!
Hvis du allerede har angitt innstillinger for trådløs kommunikasjon for maskinen, må du tilbakestille 
innstillingene for det lokale nettverket før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 3, 0, og velg deretter Nullstill. Trykk ▲ for Ja for å 
godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 0, 1, og trykk deretter 1. Ja for å godta endringen. Maskinen startes 
på nytt automatisk.

For MFC-820CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Standard innst, 
og trykk deretter OK. Trykk 1 to ganger for å godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

1 Slå på maskinen ved å sette inn strømledningen i 
stikkontakten.

2 Slå på datamaskinen. 
(For Windows® 2000 Professional/XP må du være pålogget med administratorrettigheter.) 
Lukk alle aktive programmer før du installerer MFL-Pro Suite.

Merk
Hvis du bruker en personlig brannmur, må du deaktivere den før installeringen. Brannmuren skal være 
deaktivert helt til du har kontrollert at utskriften fungerer.

3 Sett inn den medfølgende CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn 
vises, velger du maskinen din. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.
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4 Hovedmenyen på CD-ROM-platen vises. Klikk 
Installere MFL-Pro Suite.

Merk
• Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Utforsker til å kjøre setup.exe-programmet fra 

rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

• Hvis du bruker Windows® 2000 Professional og ikke har installert Service Pack 3 (SP3) eller en 
nyere versjon, er det mulig at du først må installere en Windows® 2000-oppdatering før du kan bruke 
funksjonen PhotoCapture Center™ fra datamaskinen.

Oppdateringen for Windows® 2000 følger med installeringsprogrammet for MFL-Pro Suite. Installer 
oppdateringen som forklart nedenfor:

1 Klikk OK for å installere Windows®-oppdateringen.

2 Når du får beskjed om det, klikker du OK for å starte datamaskinen på nytt.

3 Når datamaskinen har startet på nytt, fortsetter installeringen av MFL-Pro Suite automatisk.

Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, må du åpne hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette 
inn CD-ROM-platen igjen eller dobbeltklikke setup.exe-programmet i rotkatalogen, og deretter 
fortsette fra Trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.

5 Velg Trådløs nettverkstilkobling, og klikk deretter 
Neste.
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6 Velg deretter Trådløst oppsett og installasjon av 
driver, og klikk Neste.

7 Velg til slutt Automatisk (anbefales), og klikk 
Neste.

8 Velg Jeg kan ikke koble enheten til 
aksesspunktet med en nettverkskabel. Klikk 
Neste.

9 Hvis du bruker en trådløs datamaskin, velger du 
Denne PC-en har trådløs tilkobling. Kontroller at 
det ikke er merket av for Jeg bruker et 
aksesspunkt i infrastruktur-modus. Klikk Neste.
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Hvis du bruker en ledningstilkoblet datamaskin, 
velger du Denne PC-en bruker er tilkoblet det 
trådløse nettverket med en nettverkskabel, og 
konfigurerer deretter innstillingene for trådløs 
kommunikasjon fra kontrollpanelet. Klikk Neste, og 
følg instruksjonene på skjermen for å fullføre 
installeringen. Se Bruke installasjonsveiviseren på 
LAN-menyen i kontrollpanelet for et trådløst nettverk 
på side 3-3. Når du er ferdig, går du til installering av 
driver i Trinn 19.

10 Les informasjonen under Viktigmelding. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 
3, 6, og velg deretter WLAN. Trykk Menu. Hvis 
meldingen Ny oppstart? vises, trykker du ▲ for 
Ja. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 6, og trykk 
deretter ▲ eller ▼ for å velge WLAN. Trykk Menu/Set. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 
1.Ja. Grensesnittet for tilkoblet 
nettverksforbindelse deaktiveres med denne 
innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. 
Etter ny oppstart merker du av i boksen på skjermen, 
og klikker Neste.

For MFC-820CW: Trykk Menu på kontrollpanelet. Trykk ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ 
eller ▼ for Nettverk I/F, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for WLAN, og trykk deretter OK. Hvis 
meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 1 for Ja. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker du 
av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

Hvis meldingen Godkjent vises, trykker du Stop/Exit. Merk av i boksen, og klikk Neste.

Merk
Det tar cirka ett minutt fra maskinen startes på nytt eller blir slått på til LAN-menyen på displayet blir 
tilgjengelig.
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Du må endre innstillingene for trådløs 
kommunikasjon midlertidig på datamaskinen. Følg 
instruksjonene på skjermen. Husk å notere ned alle 
de nåværende innstillingene for datamaskinen, for 
eksempel SSID og kanal. Du kan få behov for dem 
når du senere skal gjenopprette gjeldende 
innstillinger.

11 Endre trådløsinnstillingene på datamaskinen slik at 
de samsvarer med maskinens standardinnstillinger, 
som vist i dette skjermbildet, for at datamaskinen 
skal kunne kommunisere med den trådløse 
maskinen som ikke er konfigurert. Klikk Neste.

Innstillingselement Gjeldende trådløsinnstillinger for datamaskinen

Kommunikasjonsmodus:
(Infrastruktur/Ad-Hoc)

Kanal: (1–14)

Nettverksnavn:
(SSID/ESSID)

Nettverksgodkjenning:
(Åpen system / Delt nøkkel)

Datakryptering:
(Ingen/WEP/Annet...)

Nettverksnøkkel:
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12 Hvis det finnes flere enn én trådløs maskin på 
nettverket, vises følgende liste. Hvis listen er tom, 
må du kontrollere at maskinen er slått på, og deretter 
klikke Oppdater. Velg den maskinen som skal 
konfigureres, og klikk Neste.

Merk
Standard nodenavn for NC-xxxx (der "xxxx" står for modellnavnet) er "BRW_xxxxxx" (der "xxxxxx" utgjør de 
seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

13 Veiviseren søker etter ledige trådløse nettverk fra 
maskinen. Hvis det finnes flere enn ett tilgjengelig 
trådløst nettverk, vises denne listen. Velg det 
ad-hoc-nettverket du vil knytte maskinen til, og klikk 
deretter Neste.

Hvis det ikke finnes noen trådløse ad-hoc-nettverk 
tilgjengelig, må du opprette et nytt trådløst nettverk. 
Gå til trinn 16.

Merk
• Hvis ønsket ad-hoc-nettverk ikke vises i listen, 

kan du legge det til manuelt ved å klikke Legg til. 
Følg instruksjonene på skjermen for å angi Navn 
(SSID) og Kanal-nummer.

• Hvis listen er tom, må du kontrollere at maskinen 
er plassert innenfor radiusen for trådløs 
kommunikasjon. Klikk deretter Oppdater.
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14 Hvis nettverket ikke er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Klikk OK, og gå 
til trinn 17 for å fortsette med installeringen.

15 Hvis nettverket er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Ved 
konfigurering av den trådløse Brother-maskinen er 
det viktig at den konfigureres slik at den stemmer 
overens med innstillingene for godkjenning og 
kryptering i det nåværende trådløse nettverket. Velg 
innstillinger for Pålitelighetskontrollmetode og 
Krypteringsmodus fra de aktuelle 
rullegardinmenyene. Angi deretter 
Nettverksnøkkel, og klikk Neste.

Merk
• Hvis du ønsker å angi flere enn én WEP-nøkkel, klikker du Avansert.
• Hvis du ikke kjenner til innstillingene for godkjenning og kryptering for nettverket, må du ta kontakt med 

systemansvarlig.

16 Oppgi en ny SSID, og velg innstillinger for 
Pålitelighetskontrollmetode og 
Krypteringsmodus fra de aktuelle 
rullegardinmenyene. Angi deretter 
Nettverksnøkkel, og klikk Neste.

Merk
Hvis du ikke kjenner til innstillingene for godkjenning og kryptering for nettverket, må du ta kontakt med 
systemansvarlig.
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17 Klikk Neste. Innstillingene sendes til maskinen. Hvis 
du klikker Avbryt, vil ikke innstillingene bli endret.

Merk
Hvis du vil oppgi maskinens IP-adresse manuelt, klikker du Endre IP-adresse, og angir ønsket 
IP-adresseinnstillinger for nettverket. Når du er ferdig, klikker du Neste. Veiviseren begynner nå å søke etter 
ledige trådløse nettverk.

18 For at datamaskinen skal kunne kommunisere med 
en trådløs maskin som er konfigurert, må du først 
konfigurere datamaskinen slik at den bruker de 
samme innstillingene for trådløs kommunikasjon 
som maskinen. Endre datamaskinens innstillinger 
for trådløs kommunikasjon manuelt, slik at de 
samsvarer med maskinens innstillinger for trådløs 
kommunikasjon, som vist på skjermen. Klikk Neste.
(Innstillingene på skjermbildet er kun et eksempel. 
Maskinen din kommer til å ha andre innstillinger.)

19 Installering av driver startes. Les og godta 
lisensavtalen for ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, og 
klikk Ja.
(Dette alternativet vises ikke hvis du valgte Kun 
installasjon av driver i Trinn 6.)

Det trådløse systemet er nå ferdig installert. En indikator med fire nivåer på 
maskinens display viser styrken på det trådløse signalet. Hvis du valgte å installere 
driverne i Trinn 6, gå til trinn 19.
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20 Installering av PaperPort® 9.0SE startes automatisk og etterfølges av installering av MFL-Pro Suite.

21 Når dialogboksen for lisensavtalen for 
programvaren Brother MFL-Pro Suite vises, klikker 
du Ja hvis du godtar avtalen.

22 Installering av Brother-driverne starter automatisk. 
Installeringsskjermbildene vises i tur og orden. Dette kan ta noen minutter.

23 Hvis maskinen allerede er konfigurert for nettverket, 
velger du maskinen fra listen, og deretter klikker du 
Neste.

Merk
Hvis bare én maskin er tilkoblet nettverket, vises ikke dette skjermbildet, for da velges den aktuelle maskinen 
automatisk.

Feil Oppsett

• IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.
• Hvis noen av innstillingene for trådløs kommunikasjon mislykkes, vil du få opp en 

feilmelding under installeringen av MFL-Pro Suite, og installeringen vil bli avbrutt. Hvis dette 
skjer, gå til trinn 4, og opprett den trådløse tilkoblingen på nytt.
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24 Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på 
nettverket, vises dette skjermbildet.
Klikk OK.
Vinduet Konfigurer IP-adresse vises. Følg 
instruksjonene på skjermen, og oppgi korrekt 
IP-adresse for nettverket.

25 Når registreringsskjermbildet for Brother og 
ScanSoft® vises, velger du ønsket alternativ, og 
følger instruksjonene på skjermen.

26 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. (Hvis 
du bruker Windows® 2000 Professional/XP, må du 
være pålogget med administratorrettigheter.)

Merk
Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen 
mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene 
på skjermen eller lese den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene under Start\Alle 
programmer\Brother\MFL Pro Suite MFC-820CW (eller DCP-340CW eller MFC-640CW).

MFL-Pro Suite, inkludert Brother nettverksskriverdriver, nettverksskannerdriver og 
Network PhotoCapture CenterTM, er nå installert, og installeringen er fullført.
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9 Trådløs installering for Macintosh®

Installering via trådløs datamaskin i infrastrukturmodus for 
Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Viktig!
Hvis du allerede har angitt innstillinger for trådløs kommunikasjon for maskinen, må du tilbakestille 
innstillingene for det lokale nettverket før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 3, 0, og velg deretter Nullstill. Trykk ▲ for Ja for å 
godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 0, 1, og trykk deretter 1.Ja for å godta endringen. Maskinen startes 
på nytt automatisk.

For MFC-820CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Standard innst, 
og trykk deretter OK. Trykk 1 to ganger for å godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

1 Slå på maskinen ved å sette inn strømledningen i 
stikkontakten.

2 Slå på Macintosh®-maskinen.

3 Sett inn den medfølgende CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen.

4 Dobbeltklikk ikonet Start Here OSX (Start her OSX) 
for å installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis 
skjermbildet for språk vises, velger du språk.
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5 Klikk MFL-Pro Suite for å installere programvaren.

6 Velg Trådløs nettverkstilkobling, og klikk deretter 
Neste.

7 Velg deretter Trådløst oppsett og installasjon av 
driver, og klikk Neste.

8 Velg til slutt Automatisk (anbefales), og klikk 
Neste.
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9 Ved konfigurering av den trådløse Brother-maskinen 
anbefales det at du midlertidig kobler den til en ledig 
port på tilgangspunktet, huben eller ruteren ved 
hjelp av en nettverkskabel.

Hvis du har anledning til å koble til maskinen med en 
nettverkskabel,
velger du Jeg er i stand til å midlertidig koble min 
enhet til et "access point" med en 
nettverkskabel, og klikker deretter Neste.
Gå til trinn 10.

Hvis du ikke har noen nettverkskabel eller du ikke 
har anledning til midlertidig å koble den trådløse 
Brother-enheten til tilgangspunktet,
velger du Jeg kan ikke koble enheten til 
aksesspunktet med en nettverkskabel, og klikker 
deretter Neste.
Gå til trinn 11.

10 Les informasjonen under Viktigmelding. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 
3, 6, og velg deretter Trådb. LAN. Trykk Menu. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du ▲ 
for Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 6, og trykk 
deretter ▲ eller ▼ for å velge Trådb. LAN. Trykk 
Menu/Set. Hvis meldingen Ny oppstart? vises, 
trykker du 1.Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-820CW: Trykk Menu på kontrollpanelet. Trykk ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ 
eller ▼ for Nettverk I/F, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Trådb. LAN, og trykk deretter OK. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 1 for Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk deaktiveres 
med denne innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker du av i boksen 
på skjermen, og klikker Neste.

Hvis meldingen Godkjent vises, trykker du Stop/Exit. Merk av i boksen, og klikk Neste.

Merk
Det tar cirka ett minutt fra maskinen startes på nytt eller blir slått på til LAN-menyen på displayet blir 
tilgjengelig.
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Når dette skjermbildet vises, åpner du 
skannerdekslet helt. Koble nettverkskabelen først til 
tilgangspunktet (hub eller ruter) og deretter til 
maskinen. Du finner LAN-kontakten over og til 
venstre for blekkpatronsporene, som vist på 
illustrasjonen. Klikk Neste, og gå til trinn 14.

Merk
Hvis du ikke har noen nettverkskabel, merker du av for 
Jeg har ikke nettverkskabel, og klikker Neste. Du må 
konfigurere innstillingene for trådløs kommunikasjon via 
kontrollpanelet. Følg instruksjonene på skjermen for å 
fullføre installeringen. Når installeringen er ferdig, gå til 
trinn 23 for å installere driveren.

11 (Forts. fra trinn 9) Hvis du velger Denne PC-en har 
trådløs tilkobling, må du merke av for Jeg bruker 
et aksesspunkt i infrastruktur-modus, og deretter 
klikke Neste.
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Merk
Hvis du velger Denne PC-en bruker er tilkoblet det 
trådløse nettverket med en nettverkskabel, må du 
konfigurere innstillingene for trådløs kommunikasjon fra 
kontrollpanelet. Klikk Neste, og følg instruksjonene på 
skjermen for å fullføre installeringen. Når du er ferdig, går 
du til installering av driver i trinn 23.

12 Les informasjonen under Viktigmelding.

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 
3, 6, og velg deretter WLAN. Trykk Menu. Hvis 
meldingen Ny oppstart? vises, trykker du ▲ for 
Ja. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 6, og trykk 
deretter ▲ eller ▼ for å velge WLAN. Trykk Menu/Set. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 
1.Ja. Grensesnittet for tilkoblet 
nettverksforbindelse deaktiveres med denne 
innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker du av i boksen på skjermen, 
og klikker Neste.

For MFC-820CW: Trykk Menu på kontrollpanelet. Trykk ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ 
eller ▼ for Nettverk I/F, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for WLAN, og trykk deretter OK. Hvis 
meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 1 for Ja. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker du 
av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

Hvis meldingen Godkjent vises, trykker du Stop/Exit. Merk av i boksen, og klikk Neste.

Merk
Det tar cirka ett minutt fra maskinen startes på nytt eller blir slått på til LAN-menyen på displayet blir 
tilgjengelig.
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Du må midlertidig endre Macintosh®-maskinens 
innstillinger for trådløs kommunikasjon. Følg 
instruksjonene på skjermen. Husk å notere ned alle 
de nåværende innstillingene for 
Macintosh®-maskinen, for eksempel SSID og kanal. 
Du vil få behov for disse når du er ferdig med 
installeringen.

13 For at Macintosh®-maskinen skal kunne 
kommunisere med en trådløs maskin som ikke er 
konfigurert, må du midlertidig endre datamaskinens 
innstillinger for trådløs kommunikasjon, slik at disse 
stemmer overens med maskinens 
standardinnstillinger, som vist i dette skjermbildet. 
Klikk Neste.

Innstillingselement Gjeldende trådløsinnstillinger for datamaskinen

Kommunikasjonsmodus:
(Infrastruktur/Ad-Hoc)

Kanal: (1–14)

Nettverksnavn:
(SSID/ESSID)

Nettverksgodkjenning:
(Åpen / Delt nøkkel)

Datakryptering:
(Ingen/WEP/Annet...)

Nettverksnøkkel:
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14 Hvis det finnes flere enn én trådløs maskin på 
nettverket, vises følgende liste. Hvis listen er tom, 
må du kontrollere at maskinens tilgangspunkt er 
aktivert, og deretter klikker du Oppdater. Velg den 
maskinen som skal konfigureres, og klikk Neste.

Merk
Standard nodenavn for NC-xxxx (der "xxxx" står for modellnavnet) er "BRW_xxxxxx" eller "BRN_xxxxxx" 
(der "xxxxxx" utgjør de seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

15 Veiviseren søker etter ledige trådløse nettverk fra 
maskinen. Hvis det finnes flere enn ett tilgjengelig 
trådløst nettverk, vises denne listen. Velg 
tilgangspunktet du vil knytte maskinen til, og klikk 
deretter Neste.

Merk
• Hvis ønsket tilgangspunkt ikke vises i listen, kan 

du legge det til manuelt ved å klikke Legg 
til-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for 
å angi Navn (SSID) og Kanal-nummer.

• Standard SSID for maskinen er SETUP. Denne 
IDen kan ikke brukes som SSID.

• Hvis listen er helt tom, må du kontrollere at 
tilgangspunktet er tilkoblet strøm, og at maskinen 
og tilgangspunktet er plassert innenfor området 
for trådløs kommunikasjon. Klikk deretter 
Oppdater.
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16 Hvis nettverket ikke er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Klikk OK, og gå 
til trinn 18 for å fortsette med installeringen.

17 Hvis nettverket er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Ved 
konfigurering av den trådløse Brother-maskinen er 
det viktig at den konfigureres slik at den stemmer 
overens med innstillingene for godkjenning og 
kryptering i det nåværende trådløse nettverket. Velg 
innstillinger for Pålitelighetskontrollmetode og 
Krypteringsmodus fra de aktuelle 
rullegardinmenyene. Angi deretter 
Nettverksnøkkel, og klikk Neste.

Merk
• Hvis du ønsker å angi flere enn én WEP-nøkkel, klikker du Avansert.
• Hvis du ikke kjenner til innstillingene for godkjenning og kryptering for nettverket, må du ta kontakt med 

systemansvarlig.

18 Klikk Neste. Innstillingene sendes til maskinen. Hvis 
du klikker Avbryt, vil ikke innstillingene bli endret.

Merk
• Hvis du vil oppgi maskinens IP-adresse manuelt, klikker du Endre IP-adresse, og angir ønsket 

IP-adresseinnstillinger for nettverket. Når du er ferdig, klikker du Neste. Veiviseren begynner nå å 
søke etter ledige trådløse nettverk.

• Når innstillingene for trådløs kommunikasjon sendes til maskinen, endres innstillingene i 
kontrollpanelet automatisk til WLAN.

19 Hvis du valgte å bruke en nettverkskabel i trinn 9, gå til trinn 20.
Hvis du valgte ikke å bruke en nettverkskabel i trinn 9, gå til trinn 22.
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20 Koble fra nettverkskabelen mellom tilgangspunktet 
(hub eller ruter) og maskinen, og klikk Neste.

21 Maskinen startes på nytt automatisk. Når maskinen 
har startet på nytt, merker du av for Kontrollert og 
bekreftet, og klikker Neste. Vent til maskinen er 
ferdig oppstartet. Gå til trinn 23.

22 Finn frem notatene fra trinn 12, og gjenopprett de 
opprinnelige innstillingene til datamaskinen. Klikk 
Neste.

23 Installering av driver startes. Følg instruksjonene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
(Dette alternativet vises ikke hvis du valgte Kun installasjon av driver i trinn 7.)

Det trådløse systemet er nå ferdig installert. En indikator med fire nivåer på 
maskinens display viser styrken på det trådløse signalet. Hvis du valgte å installere 
driverne i trinn 7, gå til trinn 23.



Trådløs installering for Macintosh®

9 - 10

9

24 Vinduet Brother DeviceSelector vises. Velg 
nettverk, og klikk OK. Vinduet Brother 
DeviceSelector åpnes ikke hvis du koblet en 
USB-grensesnittkabel til maskinen før du startet 
Macintosh-maskinen på nytt, eller hvis du 
overskriver en tidligere installert versjon av 
Brother-programvaren. Fortsett hvis dette problemet 
oppstår, men hopp over trinn 25 til 27. Når 
programvaren er ferdig installert, velger du den 
aktuelle Brother-maskinen fra Model-hurtigmenyen 
på hovedskjermen til ControlCenter2. Du finner 
nærmere informasjon om dette i kapittel 10 i 
Programvarehåndboken på CD-ROM-platen.

25 Hvis du vil bruke maskinens Scan-tast for å skanne 
over nettverket, merker du av for Aktivere 
datamaskinen din til maskinen med funksjonene 
"Skann til". Du må dessuten angi et navn på 
Macintosh®-maskinen i feltet Navn som vises. 
Navnet du angir, vises i displayet til maskinen når du 
trykker Scan-tasten og velger et skannealternativ. 
Navnet kan bestå av opptil 15 tegn. (Hvis du vil ha 
mer informasjon om nettverksskanning, se kapittel 
11 i Programvarehåndboken på CD-ROM-platen.)

26 Klikk Bla gjennom.

27 Velg modellnavn, og klikk deretter OK.
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28 Klikk Gå og deretter Programmer.

29 Dobbeltklikk Verktøy-mappen.

30 For brukere av Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Dobbeltklikk ikonet Skriveroppsettverktøy.

For brukere av Mac OS® X 10.2.x:
Dobbeltklikk ikonet Print Center.

31 Klikk Legg til.

For brukere av Mac OS X 10.2.4 til 10.3: gå til trinn 
32.
For brukere av Mac OS X 10.4: gå til trinn 33.
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32 Velg alternativet som vises på skjermbildet (for 
brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3).

33 Velg Brother MFC-XXXX (der XXXX står for navnet 
på skrivermodellen), og klikk deretter Legg til.

34 For brukere av Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Klikk Skriveroppsettverktøy og deretter Avslutt 
Skriveroppsettverktøy.

For brukere av Mac OS® X 10.2.x:
Klikk Print Center og deretter Avslutt Print Center.

Merk
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler maskinen til et Macintosh®-nettverk, se Nettverksutskrift 
fra Macintosh® på side 6-1.

MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og ControlCenter2 er installert.
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35 Hvis du vil installere Presto!® PageManager®, klikker 
du Presto!PageManager-ikonet, og følger 
instruksjonene på skjermen.

Merk
Når Presto!® PageManager® er installert, legges OCR-funksjonalitet til i Brother ControlCenter2. Med 
Presto!® PageManager® er det enkelt å skanne, dele og organisere bilder og dokumenter.

Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.
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Installering via ledningstilkoblet datamaskin i 
infrastrukturmodus for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Viktig!
Hvis du allerede har angitt innstillinger for trådløs kommunikasjon for maskinen, må du tilbakestille 
innstillingene for det lokale nettverket før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 3, 0, og velg deretter Nullstill. Trykk ▲ for Ja for å 
godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 0, 1, og trykk deretter 1.Ja for å godta endringen. Maskinen startes 
på nytt automatisk.

For MFC-820CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Standard innst, 
og trykk deretter OK. Trykk 1 to ganger for å godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

1 Slå på maskinen ved å sette inn strømledningen i 
stikkontakten.

2 Slå på Macintosh®-maskinen.

3 Sett inn den medfølgende CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen.

4 Dobbeltklikk ikonet Start Here OSX (Start her OSX) 
for å installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis 
skjermbildet for språk vises, velger du språk.
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5 Klikk MFL-Pro Suite for å installere programvaren.

6 Velg Trådløs nettverkstilkobling, og klikk deretter 
Neste.

7 Velg deretter Trådløst oppsett og installasjon av 
driver, og klikk Neste.

8 Velg til slutt Automatisk (anbefales), og klikk 
Neste.
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9 Ved konfigurering av den trådløse Brother-maskinen 
anbefales det at du midlertidig kobler den til en ledig 
port på tilgangspunktet, huben eller ruteren ved 
hjelp av en nettverkskabel.

Hvis du har anledning til å koble til maskinen med en 
nettverkskabel,
velger du Jeg er i stand til å midlertidig koble min 
enhet til et "access point" med en 
nettverkskabel, og klikker deretter Neste.
Gå til trinn 10.

Hvis du ikke har noen nettverkskabel eller du ikke 
har anledning til midlertidig å koble den trådløse 
Brother-enheten til tilgangspunktet,
velger du Jeg kan ikke koble enheten til 
aksesspunktet med en nettverkskabel og klikker 
deretter Neste.
Gå til trinn 11.

10 Les informasjonen under Viktigmelding. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 
3, 6, og velg deretter Trådb. LAN. Trykk Menu. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du ▲ 
for Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 6, og trykk 
deretter ▲ eller ▼ for å velge Trådb. LAN. Trykk 
Menu/Set. Hvis meldingen Ny oppstart? vises, 
trykker du 1.Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-820CW: Trykk Menu på kontrollpanelet. Trykk ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ 
eller ▼ for Nettverk I/F, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Trådb. LAN, og trykk deretter OK. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 1 for Ja. Grensesnittet for trådløst nettverk deaktiveres 
med denne innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker du av i boksen 
på skjermen, og klikker Neste.

Hvis meldingen Godkjent vises, trykker du Stop/Exit. Merk av i boksen, og klikk Neste.

Merk
Det tar cirka ett minutt fra maskinen startes på nytt eller blir slått på til LAN-menyen på displayet blir 
tilgjengelig.
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Når dette skjermbildet vises, åpner du 
skannerdekslet helt. Koble nettverkskabelen først til 
tilgangspunktet (hub eller ruter) og deretter til 
maskinen. Du finner LAN-kontakten over og til 
venstre for blekkpatronsporene, som vist på 
illustrasjonen. Klikk Neste, og gå til trinn 13.

Merk
Hvis du ikke har noen nettverkskabel, merker du av for 
Jeg har ikke nettverkskabel, og klikker Neste. Du må 
konfigurere innstillingene for trådløs kommunikasjon via 
kontrollpanelet. Følg instruksjonene på skjermen for å 
fullføre installeringen. Når installeringen er ferdig, gå til 
trinn 20 for å installere driveren.

11 (Forts. fra trinn 9) Velg Denne PC-en bruker er 
tilkoblet det trådløse nettverket med en 
nettverkskabel, og klikk deretter Neste.
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12 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre 
installeringen via kontrollpanelet. Se Bruke 
installasjonsveiviseren på LAN-menyen i 
kontrollpanelet for et trådløst nettverk på side 3-3. 
Når du er ferdig, går du til installering av driver i trinn 
20.

13 Hvis det finnes flere enn én trådløs maskin på 
nettverket, vises følgende liste. Hvis listen er tom, 
må du kontrollere at maskinens tilgangspunkt er 
aktivert, og deretter klikker du Oppdater. Velg den 
maskinen som skal konfigureres, og klikk Neste.

Merk
Standard nodenavn for NC-xxxx (der "xxxx" står for modellnavnet) er "BRW_xxxxxx" eller "BRN_xxxxxx" (der 
"xxxxxx" utgjør de seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

14 Veiviseren søker etter ledige trådløse nettverk fra 
maskinen. Hvis det finnes flere enn ett tilgjengelig 
trådløst nettverk, vises denne listen. Velg 
tilgangspunktet du vil knytte maskinen til, og klikk 
deretter Neste.
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Merk
• Hvis ønsket tilgangspunkt ikke vises i listen, kan 

du legge det til manuelt ved å klikke Legg 
til-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for 
å angi Navn (SSID) og Kanal-nummer.

• Standard SSID for maskinen er SETUP. Denne 
IDen kan ikke brukes som SSID.

• Hvis listen er helt tom, må du kontrollere at 
tilgangspunktet er tilkoblet strøm, og at maskinen 
og tilgangspunktet er plassert innenfor området 
for trådløs kommunikasjon. Klikk deretter 
Oppdater.

15 Hvis nettverket ikke er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Klikk OK, og gå 
til trinn 17 for å fortsette med installeringen.

16 Hvis nettverket er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Ved 
konfigurering av den trådløse Brother-maskinen er 
det viktig at den konfigureres slik at den stemmer 
overens med innstillingene for godkjenning og 
kryptering i det nåværende trådløse nettverket. Velg 
innstillinger for Pålitelighetskontrollmetode og 
Krypteringsmodus fra de aktuelle 
rullegardinmenyene. Angi deretter 
Nettverksnøkkel, og klikk Neste.

Merk
• Hvis du ønsker å angi flere enn én WEP-nøkkel, klikker du Avansert.
• Hvis du ikke kjenner til innstillingene for godkjenning og kryptering for nettverket, må du ta kontakt med 

systemansvarlig.
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17 Klikk Neste. Innstillingene sendes til maskinen. Hvis 
du klikker Avbryt, vil ikke innstillingene bli endret.

Merk
• Hvis du vil oppgi maskinens IP-adresse manuelt, klikker du Endre IP-adresse, og angir ønsket 

IP-adresseinnstillinger for nettverket. Når du er ferdig, klikker du Neste. Veiviseren begynner nå å 
søke etter ledige trådløse nettverk.

• Når innstillingene for trådløs kommunikasjon sendes til maskinen, endres innstillingene i 
kontrollpanelet automatisk til WLAN.

18 Koble fra nettverkskabelen mellom tilgangspunktet 
(hub eller ruter) og maskinen, og klikk deretter 
Neste.

19 Maskinen startes på nytt automatisk. Når maskinen 
har startet på nytt, merker du av for Kontrollert og 
bekreftet, og klikker Neste. Vent til maskinen er 
ferdig oppstartet.

Det trådløse systemet er nå ferdig installert. En indikator med fire nivåer på 
maskinens display viser styrken på det trådløse signalet. Hvis du valgte å installere 
driverne i trinn 7, gå til trinn 20.
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20 Installering av driver startes. Følg instruksjonene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
(Dette alternativet vises ikke hvis du valgte Kun installasjon av driver i trinn 7.)

21 Vinduet Brother DeviceSelector vises. Velg 
nettverk, og klikk OK. Vinduet Brother 
DeviceSelector åpnes ikke hvis du koblet en 
USB-grensesnittkabel til maskinen før du startet 
Macintosh-maskinen på nytt, eller hvis du 
overskriver en tidligere installert versjon av 
Brother-programvaren. Fortsett hvis dette problemet 
oppstår, men hopp over trinn 22 til 24. Når 
programvaren er ferdig installert, velger du den 
aktuelle Brother-maskinen fra Model-hurtigmenyen 
på hovedskjermen til ControlCenter2. Du finner 
nærmere informasjon om dette i kapittel 10 i 
Programvarehåndboken på CD-ROM-platen.

22 Hvis du vil bruke maskinens Scan-tast for å skanne 
over nettverket, merker du av for Aktivere 
datamaskinen din til maskinen med funksjonene 
"Skann til". Du må dessuten angi et navn på 
Macintosh®-maskinen i feltet Narn som vises. 
Navnet du angir, vises i displayet til maskinen når du 
trykker Scan-tasten og velger et skannealternativ. 
Navnet kan bestå av opptil 15 tegn. (Hvis du vil ha 
mer informasjon om nettverksskanning, se kapittel 
11 i Programvarehåndboken på CD-ROM-platen.)

23 Klikk Bla gjennom.

24 Velg modellnavn, og klikk deretter OK.
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25 Klikk Gå og deretter Programmer.

26 Dobbeltklikk Verktøy-mappen.

27 For brukere av Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Dobbeltklikk ikonet Skriveroppsettverktøy.

For brukere av Mac OS® X 10.2.x:
Dobbeltklikk ikonet Print Center.

28 Klikk Legg til.

For brukere av Mac OS X 10.2.4 til 10.3: gå til trinn 
29.
For brukere av Mac OS X 10.4: gå til trinn 30.
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29 Velg alternativet som vises på skjermbildet (for 
brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3).

30 Velg Brother MFC-XXXX (der XXXX står for navnet 
på skrivermodellen), og klikk deretter Legg til.

31 For brukere av Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Klikk Skriveroppsettverktøy og deretter Avslutt 
Skriveroppsettverktøy.

For brukere av Mac OS® X 10.2.x:
Klikk Print Center og deretter Avslutt Print Center.

Merk
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler maskinen til et Macintosh®-nettverk, se Nettverksutskrift 
fra Macintosh® på side 6-1.

MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og ControlCenter2 er installert.
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32 Hvis du vil installere Presto!® PageManager®, klikker 
du Presto!PageManager-ikonet, og følger 
instruksjonene på skjermen.

Merk
Når Presto!® PageManager® er installert, legges OCR-funksjonalitet til i Brother ControlCenter2. Med 
Presto!® PageManager® er det enkelt å skanne, dele og organisere bilder og dokumenter.

Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.
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Installering via trådløs datamaskin i ad-hoc-modus for Mac 
OS® X 10.2.4 eller nyere

Viktig!
Hvis du allerede har angitt innstillinger for trådløs kommunikasjon for maskinen, må du tilbakestille 
innstillingene for det lokale nettverket før du kan konfigurere trådløsinnstillingene på nytt. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 3, 0, og velg deretter Nullstill. Trykk ▲ for Ja for å 
godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 0, 1, og trykk deretter 1.Ja for å godta endringen. Maskinen startes 
på nytt automatisk. 

For MFC-820CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for Standard innst, 
og trykk deretter OK. Trykk 1 to ganger for å godta endringen. Maskinen startes på nytt automatisk.

1 Slå på maskinen ved å sette inn strømledningen i 
stikkontakten.

2 Slå på Macintosh®-maskinen.

3 Sett inn den medfølgende CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen.

4 Dobbeltklikk ikonet Start Here OSX (Start her OSX) 
for å installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis 
skjermbildet for språk vises, velger du språk.
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5 Klikk MFL-Pro Suite for å installere programvaren.

6 Velg Trådløs nettverkstilkobling, og klikk deretter 
Neste.

7 Velg deretter Trådløst oppsett og installasjon av 
driver, og klikk Neste.

8 Velg til slutt Automatisk (anbefales), og klikk 
Neste.
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9 Velg Jeg kan ikke koble enheten til 
aksesspunktet med en nettverkskabel. Klikk 
Neste.

10 Hvis du bruker en trådløs datamaskin, velger du 
Denne PC-en har trådløs tilkobling. Kontroller at 
det ikke er merket av for Jeg bruker et 
aksesspunkt i infrastruktur-modus. Klikk Neste.

Hvis du bruker en ledningstilkoblet datamaskin, 
velger du Denne PC-en bruker er tilkoblet det 
trådløse nettverket med en nettverkskabel, og 
konfigurerer innstillingene for trådløs 
kommunikasjon fra kontrollpanelet. Klikk Neste, og 
følg instruksjonene på skjermen for å fullføre 
installeringen. Se Bruke installasjonsveiviseren på 
LAN-menyen i kontrollpanelet for et trådløst nettverk 
på side 3-3. Når du er ferdig, går du til installering av 
driver i trinn 20.
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11 Les informasjonen under Viktigmelding. 

For DCP-340CW: Trykk Menu, ▲ eller ▼ for å velge 
3, 6, og velg deretter WLAN. Trykk Menu. Hvis 
meldingen Ny oppstart? vises, trykker du ▲ for 
Ja. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen 
startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker 
du av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

For MFC-640CW: Trykk Menu/Set, 5, 6, og trykk 
deretter ▲ eller ▼ for å velge WLAN. Trykk Menu/Set. 
Hvis meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 
1.Ja. Grensesnittet for tilkoblet 
nettverksforbindelse deaktiveres med denne 
innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. 
Etter ny oppstart merker du av i boksen på skjermen, 
og klikker Neste.

For MFC-820CW: Trykk Menu på kontrollpanelet. Trykk ▲ eller ▼ for LAN, og trykk deretter OK. Trykk ▲ 
eller ▼ for Nettverk I/F, og trykk deretter OK. Trykk ▲ eller ▼ for WLAN, og trykk deretter OK. Hvis 
meldingen Ny oppstart? vises, trykker du 1 for Ja. Grensesnittet for tilkoblet nettverksforbindelse 
deaktiveres med denne innstillingen. Maskinen startes på nytt automatisk. Etter ny oppstart merker du 
av i boksen på skjermen, og klikker Neste.

Hvis meldingen Godkjent vises, trykker du Stop/Exit. Merk av i boksen på skjermen, og klikk Neste.

Merk
Det tar cirka ett minutt fra maskinen startes på nytt eller blir slått på til LAN-menyen på displayet blir 
tilgjengelig.

Du må midlertidig endre Macintosh®-maskinens 
innstillinger for trådløs kommunikasjon. Følg 
instruksjonene på skjermen. Husk å notere ned alle 
de nåværende innstillingene for 
Macintosh®-maskinen, for eksempel SSID og kanal. 
Du kan få behov for dem når du senere skal 
gjenopprette gjeldende innstillinger.
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12 For at datamaskinen skal kunne kommunisere med 
en trådløs maskin som ikke er konfigurert, må du 
først konfigurere Macintosh®-maskinen, slik at 
innstillingene for trådløs kommunikasjon samsvarer 
med maskinens standardinnstillinger, som vist i 
dette skjermbildet. Klikk Neste.

13 Hvis det finnes flere enn én trådløs maskin på 
nettverket, vises følgende liste. Hvis listen er tom, 
må du kontrollere at maskinen er slått på, og deretter 
klikke Oppdater. Velg den maskinen som skal 
konfigureres, og klikk Neste.

Merk
Standard nodenavn for NC-xxxx (der "xxxx" står for modellnavnet) er "BRW_xxxxxx" (der "xxxxxx" utgjør de 
seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

Innstillingselement Gjeldende trådløsinnstillinger for datamaskinen

Kommunikasjonsmodus:
(Infrastruktur/Ad-Hoc)

Kanal: (1–14)

Nettverksnavn:
(SSID/ESSID)

Nettverksgodkjenning:
(Åpen/ Delt nøkkel)

Datakryptering:
(Ingen/WEP/Annet...)

Nettverksnøkkel:
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14 Veiviseren søker etter ledige trådløse nettverk fra 
maskinen. Hvis det finnes flere enn ett tilgjengelig 
trådløst nettverk, vises denne listen. Velg det 
ad-hoc-nettverket du vil knytte maskinen til, og klikk 
deretter Neste.

Hvis det ikke finnes noen tilgjengelige trådløse 
ad-hoc-nettverk, må du opprette et nytt trådløst 
nettverk. Gå til trinn 17.

Merk
• Hvis ønsket ad-hoc-nettverk ikke vises i listen, 

kan du legge det til manuelt ved å klikke Legg til. 
Følg instruksjonene på skjermen for å angi Navn 
(SSID) og Kanal-nummer.

• Hvis listen er tom, må du kontrollere at maskinen 
er plassert innenfor radiusen for trådløs 
kommunikasjon. Klikk deretter Oppdater.

15 Hvis nettverket ikke er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Klikk OK, og gå 
til trinn 18 for å fortsette med installeringen.

16 Hvis nettverket er konfigurert for godkjenning og 
kryptering, vises dette skjermbildet. Ved 
konfigurering av den trådløse Brother-maskinen er 
det viktig at den konfigureres slik at den stemmer 
overens med innstillingene for godkjenning og 
kryptering i det nåværende trådløse nettverket. Velg 
innstillinger for Pålitelighetskontrollmetode og 
Krypteringsmodus fra de aktuelle 
rullegardinmenyene. Angi deretter 
Nettverksnøkkel, og klikk Neste.
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Merk
• Hvis du ønsker å angi flere enn én WEP-nøkkel, klikker du Avansert.
• Hvis du ikke kjenner til innstillingene for godkjenning og kryptering for nettverket, må du ta kontakt med 

systemansvarlig.

17 Oppgi en ny SSID, og velg innstillinger for 
Pålitelighetskontrollmetode og 
Krypteringsmodus fra de aktuelle 
rullegardinmenyene. Angi deretter 
Nettverksnøkkel, og klikk Neste.

Merk
Hvis du ikke kjenner til innstillingene for godkjenning og kryptering for nettverket, må du ta kontakt med 
systemansvarlig.

18 Klikk Neste. Innstillingene sendes til maskinen. Hvis 
du klikker Avbryt, vil ikke innstillingene bli endret.

Merk
Hvis du vil oppgi maskinens IP-adresse manuelt, klikker du Endre IP-adresse, og angir ønsket 
IP-adresseinnstillinger for nettverket. Når du er ferdig, klikker du Neste. Veiviseren begynner nå å søke etter 
ledige trådløse nettverk.
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19 For at datamaskinen skal kunne kommunisere med 
en trådløs maskin som er konfigurert, må du først 
konfigurere Macintosh®-maskinen, slik at den bruker 
de samme innstillingene for trådløs kommunikasjon 
som maskinen. Endre Macintosh®-maskinens 
innstillinger for trådløs kommunikasjon manuelt, slik 
at de stemmer overens med maskinens innstillinger 
for trådløs kommunikasjon, som vist på skjermen. 
Klikk Neste.
(Innstillingene på skjermbildet er kun et eksempel. 
Maskinen din kommer til å ha andre innstillinger.)

20 Installering av driver startes. Følg instruksjonene på skjermen, og start Macintosh®-maskinen på nytt.
(Dette alternativet vises ikke hvis du valgte Kun installasjon av driver i trinn 7.)

21 Vinduet Brother DeviceSelector vises. Velg 
nettverk, og klikk OK. Vinduet Brother 
DeviceSelector åpnes ikke hvis du koblet en 
USB-grensesnittkabel til maskinen før du startet 
Macintosh-maskinen på nytt, eller hvis du 
overskriver en tidligere installert versjon av 
Brother-programvaren. Fortsett hvis dette problemet 
oppstår, men hopp over trinn 22 til 24. Når 
programvaren er ferdig installert, velger du den 
aktuelle Brother-maskinen fra Model-hurtigmenyen 
på hovedskjermen til ControlCenter2. Du finner 
nærmere informasjon om dette i kapittel 10 i 
Programvarehåndboken på CD-ROM-platen.

22 Hvis du vil bruke maskinens Scan-tast for å skanne 
over nettverket, merker du av for Aktivere 
datamaskinen din til maskinen med funksjonene 
"Skann til". Du må dessuten angi et navn på 
Macintosh®-maskinen i feltet Navn som vises. 
Navnet du angir, vises i displayet til maskinen når du 
trykker Scan-tasten og velger et skannealternativ. 
Navnet kan bestå av opptil 15 tegn. (Hvis du vil ha 
mer informasjon om nettverksskanning, se kapittel 
11 i Programvarehåndboken på CD-ROM-platen.)

Det trådløse systemet er nå ferdig installert. En indikator med fire nivåer på 
maskinens display viser styrken på det trådløse signalet. Hvis du valgte å installere 
driverne i trinn 7, gå til trinn 20.
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23 Klikk Bla gjennom.

24 Velg modellnavn, og klikk deretter OK.

25 Klikk Gå og deretter Programmer.

26 Dobbeltklikk Verktøy-mappen.
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27 For brukere av Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Dobbeltklikk ikonet Skriveroppsettverktøy.

For brukere av Mac OS® X 10.2.x:
Dobbeltklikk ikonet Print Center.

28 Klikk Legg til.

For brukere av Mac OS X 10.2.4 til 10.3: gå til trinn 
29.
For brukere av Mac OS X 10.4: gå til trinn 30.

29 Velg alternativet som vises på skjermbildet (for 
brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3).

30 Velg Brother MFC-XXXX (der XXXX står for navnet 
på skrivermodellen), og klikk deretter Legg til.
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31 For brukere av Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Klikk Skriveroppsettverktøy og deretter Avslutt 
Skriveroppsettverktøy.

For brukere av Mac OS® X 10.2.x:
Klikk Print Center og deretter Avslutt Print Center.

Merk
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler maskinen til et Macintosh®-nettverk, se Nettverksutskrift 
fra Macintosh® på side 6-1.

32 Hvis du vil installere Presto!® PageManager®, klikker 
du Presto!PageManager-ikonet, og følger 
instruksjonene på skjermen.

Merk
Når Presto!® PageManager® er installert, legges OCR-funksjonalitet til i Brother ControlCenter2. Med 
Presto!® PageManager® er det enkelt å skanne, dele og organisere bilder og dokumenter.

MFL-Pro Suite, skriverdriveren, skannerdriveren og ControlCenter2 er installert.

Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.
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Andre metoder for å angi IP-adressen (for avanserte brukere 
og administratorer)

Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer maskinen for et nettverk ved å bruke BRAdmin Professional eller en 
webleser, se Stille inn IP-adressen og nettverksmasken på side 2-3.

Bruke DHCP til å konfigurere IP-adressen

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er én av flere automatiserte fremgangsmåter for tildeling av 
IP-adresse. Hvis du har en DHCP-server på nettverket, får utskriftsserveren IP-adressen automatisk fra 
DHCP-serveren, og navnet på utskriftsserveren registreres hos en hvilken som helst dynamisk navnetjeneste 
som er kompatibel med RFC 1001 og 1002.

Merk
Hvis du ikke vil konfigurere utskriftsserveren via DHCP, BOOTP eller RARP, må du angi at BOOT METHOD 
(oppstartsmetoden) skal være statisk, slik at utskriftsserveren har en statisk IP-adresse. Dette avverger at 
utskriftsserveren vil prøve å hente en IP-adresse fra noen av disse systemene. Bruk verktøyet BRAdmin 
Professional for å endre BOOT METHOD.

Bruke BOOTP til å konfigurere IP-adressen

BOOTP er et alternativ til RARP, og har den fordelen at den tillater konfigurasjon av nettverksmasken og 
gatewayen. BOOTP må være installert og den må kjøre på vertsdatamaskinen for at du skal kunne bruke 
BOOTP til å konfigurere IP-adressen. (Den skal vises i filen /etc/services på verten som en egen 
tjeneste. Skriv inn man bootpd, eller se systemdokumentasjonen for informasjon.) BOOTP startes vanligvis 
via filen /etc/inetd.conf, og det kan hende du må fjerne "#" foran bootp-oppføringen i den filen for at det 
skal fungere. En vanlig bootp-oppføring i filen /etc/inetd.conf kan for eksempel se slik ut:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

Avhengig av systemet kan denne oppføringen kalles "bootps" i stedet for "bootp".
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Merk
Bruk et redigeringsprogram til å slette "#" for å aktivere BOOTP (hvis det ikke finnes noen "#", er BOOTP 
allerede aktivert). Deretter redigerer du BOOTP-konfigurasjonsfilen (vanligvis /etc/bootptab), og angir 
navnet, nettverkstypen (1 for Ethernet), Ethernet-adressen og IP-adressen, nettverksmasken og gatewayen 
for utskriftsserveren. Det nøyaktige formatet for å gjøre dette er dessverre ikke standardisert, så du må se i 
systemdokumentasjonen for å finne ut hvordan du angir denne informasjonen (mange UNIX®-systemer har 
også maleksempler i bootptab-filen som du kan bruke som referanse). Noen eksempler på vanlige 
/etc/bootptab-oppføringer omfatter følgende: ("BRN" nedenfor er "BRW" for et trådløst nettverk.)

BRN_310107 1  00:80:77:31:01:07 192.168.1.2
og

BRN_310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\
ip=192.168.1.2:

Enkelte implementeringer av BOOTP-vertsprogramvaren svarer ikke på BOOTP-forespørsler hvis du ikke 
har inkludert et nedlastingsfilnavn i konfigurasjonsfilen. Hvis dette er tilfelle, oppretter du en nullfil på verten, 
og angir banen til og navnet på denne filen i konfigurasjonsfilen.

På samme måte som med RARP, vil utskriftsserveren laste inn IP-adressen fra BOOTP-serveren når 
skriveren slås på.

Bruke RARP til å konfigurere IP-adressen 

IP-adressen til Brother-utskriftsserveren kan konfigureres ved hjelp av RARP-funksjonen (Reverse ARP) på 
vertsdatamaskinen. Dette gjøres ved å redigere filen /etc/ethers (hvis denne filen ikke finnes, kan du 
opprette den) med en oppføring som ser omtrent slik ut: ("BRN" nedenfor er "BRW" for et trådløst nettverk.)

00:80:77:31:01:07   BRN_310107

Den første oppføringen er Ethernet-adressen til utskriftsserveren, og den andre oppføringen er navnet på 
utskriftsserveren (navnet må være identisk med det du angir i filen /etc/hosts).

Hvis RARP-daemonen ikke allerede kjører, starter du den. (Avhengig av systemet kan kommandoen være 
rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a eller noe annet. Skriv inn man rarpd, eller se 
systemdokumentasjonen for ytterligere informasjon.) På et Berkeley UNIX®-basert system skriver du inn 
følgende kommando for å kontrollere om RARP-daemonen kjører:

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

På et AT&T UNIX®-basert system skriver du inn følgende:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

Brothers utskriftsserver får IP-adressen fra RARP-daemonen når skriveren slås på.



Tillegg A

A - 3

A

Bruke APIPA til å konfigurere IP-adressen

Brother-utskriftsserveren støtter APIPA-protokollen (Automatic Private IP Addressing). Med APIPA 
konfigurerer DHCP-klienter automatisk en IP-adresse og nettverksmaske når en DHCP-server ikke er 
tilgjengelig. Enheten velger sin egen IP-adresse innenfor området 169.254.1.0 til 169.254.254.255. 
Nettverksmasken angis automatisk til 255.255.0.0 og gatewayadressen angis til 0.0.0.0. 

APIPA-protokollen er aktivert som standard. Hvis du vil deaktivere APIPA-protokollen, kan du gjøre dette fra 
kontrollpanelet på maskinen. For mer informasjon, se 9.APIPA på side 4-16. 

Hvis APIPA-protokollen er deaktivert, er standard IP-adresse for en Brother-utskriftsserver 192.0.0.192. Du 
kan imidlertid enkelt endre dette IP-adressenummeret slik at det samsvarer med IP-adressedetaljene for 
nettverket.

Bruke ARP til å konfigurere IP-adressen

Hvis du ikke kan bruke BRAdmin-programmet og nettverket ikke bruker en DHCP-server, kan du også bruke 
ARP-kommandoen. ARP-kommandoen finnes på Windows®-operativsystemer som har installert TCP/IP, 
samt på UNIX®-systemer. Angi følgende kommando ved ledetekst for å bruke ARP-kommandoen:

arp -s IP-adresse Ethernet-adresse

Der ethernetadresse er Ethernet-adressen (MAC-adressen) til utskriftsserveren, og ipadresse er 
IP-adressen til utskriftsserveren. Eksempel:

Windows®-systemer

På Windows®-systemer må du bruke bindestrek (-) mellom tallene i Ethernet-adressen.

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

UNIX®-/Linux-systemer

På UNIX®- og Linux-systemer må du vanligvis bruke kolon (:) mellom tallene i Ethernet-adressen.

arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07
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Merk
Du må være på det samme Ethernet-segmentet (det vil si at det ikke kan være en ruter mellom 
utskriftsserveren og operativsystemet) for å bruke kommandoen arp -s. 
Hvis det er en ruter der, kan du bruke BOOTP eller andre metoder som er beskrevet i dette kapitlet, for å angi 
IP-adressen.
Hvis administratoren har konfigurert systemet slik at IP-adresser sendes ved hjelp av BOOTP, DHCP eller 
RARP, kan Brother-utskriftsserveren motta en IP-adresse fra et hvilket som helst av disse systemene for 
tildeling av IP-adresse. Dermed trenger du ikke å bruke ARP-kommandoen. ARP-kommandoen virker bare 
én gang. Når du har konfigurert IP-adressen til en Brother-utskriftsserver med ARP-kommandoen, kan du av 
sikkerhetsmessige årsaker ikke bruke ARP-kommandoen på nytt til å endre adressen. Forsøk på å gjøre 
dette ignoreres av utskriftsserveren. Hvis du vil endre IP-adressen igjen, kan du bruke en webleser eller 
TELNET (med kommandoen SET IP ADDRESS). Du kan også tilbakestille utskriftsserveren til 
standardinnstillingene (som lar deg bruke ARP-kommandoen på nytt).

Hvis du vil konfigurere utskriftsserveren og kontrollere tilkoblingen, angir du kommandoen ping 
ipadresse, der ipadresse er IP-adressen til utskriftsserveren. For eksempel ping 192.189.207.2.

Bruke TELNET-konsollen til å konfigurere IP-adressen

Du kan også bruke TELNET-kommandoen til å endre IP-adressen.

TELNET er en effektiv metode for å endre maskinens IP-adresse. I dette tilfellet må det alt være en gyldig 
IP-adresse for utskriftsserveren.

Skriv inn TELNET ipadresse ved ledeteksten, der ipadresse er IP-adressen til utskriftsserveren. Når du er 
tilkoblet, trykker du retur- eller Enter-tasten for å bruke #-kommandoen.

Du blir bedt om å angi et brukernavn. Angi et brukernavn (hva som helst).

Deretter vises Local>-ledeteksten. Skriv inn SET IP ADDRESS IP-adresse, der IP-adresse er 
IP-adressen du vil tilordne til utskriftsserveren (kontakt systemansvarlig for å få vite hvilken IP-adresse du 
skal bruke). Eksempel:

Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3

Nå angir du nettverksmasken ved å skrive inn SET IP SUBNET nettverksmaske, der nettverksmaske 
er nettverksmasken du vil tilordne til utskriftsserveren (kontakt systemansvarlig for å få vite hvilken 
nettverksmaske du skal bruke). Eksempel:

Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0

Hvis du ikke har noen delnett, bruker du én av følgende standard nettverksmasker:

255.0.0.0 for nettverk i klasse A

255.255.0.0 for nettverk i klasse B
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255.255.255.0 for nettverk i klasse C

Den venstre siffergruppen i IP-adressen angir hvilken type nettverk du har. Verdien i denne gruppen går fra 
1 til 127 for nettverk i klasse A (for eksempel 13.27.7.1), 128 til 191 for nettverk i klasse B (for eksempel 
128.10.1.30) og 192 til 255 for nettverk i klasse C (for eksempel 192.168.1.4).

Hvis du har en gateway (ruter), angir du adressen til den med kommandoen SET IP ROUTER 
ruteradresse, der ruteradresse er IP-adressen til gatewayen du vil tilordne til utskriftsserveren. 
Eksempel:

Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4

Skriv inn SET IP METHOD STATIC for å angi metoden for IP-tilgangskonfigurasjon som statisk.

Skriv inn SHOW IP for å kontrollere at du har angitt IP-adressen riktig.

Skriv inn EXIT eller CTRL+D (hold nede CTRL-tasten og trykk D) for å gå ut av den eksterne konsollen.

Bruke Brother Web BRAdmin-serverprogramvare for IIS* til å konfigurere 
IP-adressen

Serverprogramvaren Web BRAdmin er utviklet for å håndtere alle enheter som er tilkoblet LAN/WAN 
Brother-nettverket. Ved å installere serverprogramvaren Web BRAdmin på en datamaskin som kjører IIS*, 
kan administratorer ved hjelp av en webleser koble til Web BRAdmin-serveren, som igjen kommuniserer med 
selve enheten. Til forskjell fra BRAdmin Professional, som er utviklet kun for Windows®-systemer, kan alle 
klientdatamaskiner få tilgang til Web BRAdmin-serveren med en webleser som støtter Java.

Vær oppmerksom på at denne programvaren ikke finnes på CD-ROM-platen som fulgte med 
Brother-produktet. 

Besøk http://solutions.brother.com/webbradmin for å få vite mer om denne programvaren og for å laste den 
ned.

IIS* = Internet Information Server 4.0, 5.0 eller 5.1

http://solutions.brother.com/webbradmin
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Oppdatere andre maskiner via nettverket (kun Windows®)

Du kan programmere en Brother-maskin på nettverket ved hjelp av innstillingene fra en maskin som alt er 
programmert, eller med data fra Brothers adressebok i PC-FAX. (Se kapittel 5 i Programvarehåndboken.)

Når du bruker Brothers PC-FAX på en datamaskin der 
BRAdmin Professional er installert, vises et ekstra 
alternativ i BRAdmin Professional. Hvis du velger en 
nettverkstilkoblet maskin i hovedvinduet i BRAdmin og 
høyreklikker denne, vises det ekstra alternativet, 
Importer Auto Dial-innstillinger.

Merk
Hvis alternativet for å importere Auto Dial-innstillinger ikke vises, åpner du Brothers adressebok i PC-FAX 
ved å velge Start, Programmer, Brother, MFL-Pro Suite, PC-FAX-adressebok. Du må kjøre 
adresseboken for å kunne opprette en adressebokfil.

■ Du kan ikke konfigurere Gruppenummer-innstillinger ved hjelp av BRAdmin. 

■ For brukere av MFC-820CW er det ikke mulig å programmere et ekstra faksnummer i Hurtigvalg ved hjelp 
av BRAdmin.

Når du velger dette alternativet, leser BRAdmin inn 
telefoninnstillingene fra denne maskinen (hvis noen er 
angitt) i Brothers Adressebok i PC-FAX.
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Nedenfor vises et skjermbilde fra dialogboksen 
Adressebok i PC-FAX fra Brother. Venstre side av 
dialogboksen viser direktevalg-/hurtigvalgnumrene som 
er lest fra maskinen. Den høyre siden viser en oversikt 
over medlemmer i Brother Adressebok. Du kan legge til 
direktevalg-/hurtigvalgnumrene fra maskinen i denne 
oversikten, eller sende medlemmer fra adresseboklisten 
til maskinen.

Disse dataene lagres i Temp-mappen i Windows, og du kan bruke dem til å oppdatere én enkelt eller flere 
maskiner på nettverket.

Uthev én enkelt eller flere nettverkstilkoblede 
Brother-maskiner i hovedvinduet i BRAdmin ved å utheve 
dem og trykke på SHIFT-tasten på tastaturet. Høyreklikk 
den uthevede maskinen, og trykk Send Kortnummer. 
De nye dataene sendes deretter til alle de merkede 
maskinene.

Det vises en dialogboks med opplastingsstatus for 
gjeldende maskin. Nedenfor vises statusen hvis du 
oppdaterer flere maskiner.

Når prosessen er fullført, vises en dialogboks med 
informasjon om hvilken maskin på nettverket som ble 
oppdatert.
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Installasjon ved bruk av nettverksutskriftskø eller deling 
(kun skriverdriver)

Merk
• Du må konfigurere IP-adressen på maskinen før du fortsetter med dette kapitlet. Hvis du ikke har 

konfigurert IP-adressen, skal du først se kapittel 2.

• Kontroller at vertsdatamaskinen og utskriftsserveren er på samme nettverk, eller at ruteren er riktig 
konfigurert til å sende data mellom de to enhetene.

• Dersom du bruker et personlig brannmur-program (for eksempel Internet Connection Firewall i 
Windows XP), må du deaktivere brannmuren før installeringen. Når du har kontrollert at du kan skrive 
ut, starter du programmet for den personlige brannmuren igjen.

1 Start installasjonsprogrammet på CD-ROM-platen i henhold til Hurtigstartguiden.

2 Velg modellnavnet og språket (om nødvendig), og klikk deretter Installere valgfrie programmer. 

3 Klikk Skriverdriver (kun).

4 Klikk Neste når velkomstbildet vises. Følg instruksjonene på skjermen.

5 Velg Standard installasjon, og klikk deretter Neste.

6 Velg Nettverksdelt skriver, og klikk Neste.

7 Velg skriverkøen, og klikk deretter OK.

Merk
Kontakt systemansvarlig hvis du ikke er sikker på skriverens plassering og navn på nettverket.

8 Klikk Fullfør.
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Spesifikasjoner for utskriftsserver

Ethernet-tilkoblet nettverk

Modellnavn NC-110h

Operativsystemer som 
støttes

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 9.1 til 9.2, Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Protokollstøtte TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name 
Resolution, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/Port9100, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP

Nettverkstype 10/100BASE-TX Ethernet-nettverk

Nettverksutskrift Node-til-node-utskrift for Windows® 98/98SE/Me
Windows® 2000/XP TCP/IP-utskrift
Macintosh®-utskrift (Mac OS® 9.1–9.2 og Mac OS® 10.2.4 eller nyere som støtter 
TCP/IP)

Nettverks-PC-FAX
(ikke tilgjengelig for 
DCP-340CW)

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 9.1-9.2 og Mac OS® 10.2.4 eller nyere (kun sending)

Nettverksskanning Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 10.2.4 eller nyere

Network PhotoCapture 
CenterTM

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 9.1-9.2 og Mac OS® 10.2.4 eller nyere

Datamaskinkrav
(for drivere, BRAdmin 
Professional, 
node-til-node-programvare 
osv.)

Minimum 
prosessorhastigh
et

Pentium® II eller tilsvarende for Windows® 98/98SE/Me/
2000 Professional/XP

Minimum RAM 24 MB for Windows® 98/98SE/Me
32 MB for Windows® 2000 Professional
64 MB for Windows® XP

Anbefalt RAM 32 MB for Windows® 98/98SE/Me
64 MB for Windows® 2000 Professional
128 MB for Windows® XP

Macintosh®-tilkobling Datamaskin Ethernet-klar Power Macintosh®

Minimum 
prosessorhastigh
et

Alle grunnmodeller oppfyller minimumskrav

Minimum RAM 32 MB for Mac OS® 9.1 til 9.2
128 MB for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Anbefalt RAM 64 MB for Mac OS® 9.1 til 9.2
160 MB for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere
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1. BRAdmin Light og Web BRAdmin er tilgjengelige og kan lastes ned fra http://solutions.brother.com.

Trådløst Ethernet-nettverk

Styringsverktøy BRAdmin 
Professional

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

BRAdmin Light 1 Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Web BRAdmin 1 Windows® 2000 Professional / Server / Advanced Server,
Windows® XP Professional

Modellnavn NC-120w

Operativsystemer som støttes Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Protokollstøtte TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS 
Name Resolution, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, mDNS, 
TELNET, SNMP

Nettverkstype IEEE 802.11b/g trådløs

Frekvens 2412-2472 MHz

RF-kanaler USA/Canada 1-11

Europa/Oseania 1-13

Japan 1-14

Kommunikasjonsmodus Infrastruktur, Ad-hoc 802.11

Datahastighet 802.11b 11/5.5/2/1 Mbps

802.11g 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps

Forbindelsesavstand 70 m ved laveste datahastighet 
(avstandshastigheten vil variere avhengig miljø og hvor utstyret er plassert).

Nettverkssikkerhet SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA-Personal (TKIP)

Nettverksutskrift Node-til-node-utskrift for Windows® 98/98SE/Me
Windows® 2000/XP TCP/IP-utskrift
Macintosh®-utskrift (Mac OS® 10.2.4 eller nyere som støtter TCP/IP)

Nettverks-PC-FAX
(ikke tilgjengelig for 
DCP-340CW)

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 10.2.4 eller nyere (kun sending)

Nettverksskanning Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 10.2.4 eller nyere

Network PhotoCapture 
CenterTM

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP
Mac OS® 10.2.4 eller nyere

http://solutions.brother.com
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1. BRAdmin Light og Web BRAdmin er tilgjengelige og kan lastes ned fra http://solutions.brother.com.

Datamaskinkrav
(for drivere, BRAdmin 
Professional, 
node-til-node-programvare 
osv.)

Minimum 
prosessorhastighet

Pentium® II eller tilsvarende for Windows® 98/98SE/Me/
2000 Professional/XP

Minimum RAM 24 MB for Windows® 98/98SE/Me
32 MB for Windows® 2000 Professional
64 MB for Windows® XP

Anbefalt RAM 32 MB for Windows® 98/98SE/Me
64 MB for Windows® 2000 Professional
128 MB for Windows® XP

Macintosh®-tilkobling Datamaskin Power Macintosh® klar for trådløs (AirPort)

Minimum 
prosessorhastighet

Alle grunnmodeller oppfyller minimumskrav

Minimum RAM 128 MB for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Anbefalt RAM 160 MB for Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Styringsverktøy BRAdmin Professional Windows® 98/98SE/Me/2000/XP

BRAdmin Light 1 Mac OS® X 10.2.4 eller nyere

Web BRAdmin 1 Windows® 2000 Professional / Server / Advanced 
Server,
Windows® XP Professional

http://solutions.brother.com
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Funksjonstabell og standardinnstillinger

(For DCP-340CW)

Nivå 
én

Nivå to Nivå tre Alternativ 1 Alternativ 2 Standardinnstilling
er

3.LAN 1.TCP/IP
(trådb.)

1.BOOT method Auto/Statisk/RARP/
BOOTP/DHCP

— Auto

2.IP adresse 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [169].[254].[001-254
].[000-255] 1

2.Gå ut — —

3.Subnet mask 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 255.255.0.0 2

2.Gå ut — —

4.Gateway 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

2.Gå ut — —

5.Nodenavn 1.Endre BRN_XXXXXX=
(de seks siste sifrene i 
Ethernet-adressen)
(opptil 15 tegn)

BRN_XXXXXX

2.Gå ut — —

6.WINS config Auto/Statisk — Auto

7.WINS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

8.DNS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

9.APIPA På/Av — På

2.TCP/IP
(WLAN)

1.BOOT method Auto/Statisk/RARP/
BOOTP/DHCP

— Auto

2.IP adresse 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [169].[254].[001-254
].[000-255] 1

2.Gå ut — —

3.Subnet mask 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 255.255.0.0 2

2.Gå ut — —

4.Gateway 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

2.Gå ut — —

5.Nodenavn 1.Endre BRW_XXXXXX=
(de seks siste sifrene i 
Ethernet-adressen)
(opptil 15 tegn)

BRW_XXXXXX

2.Gå ut — —

6.WINS config Auto/Statisk — Auto

7.WINS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

8.DNS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

9.APIPA På/Av — På
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1. Standardinnstillingen for IP adresse kan endres av APIPA-innstillingen.
2. Standardinnstillingen for Subnet mask kan endres av APIPA-innstillingen.

3.LAN 3.WLAN-
oppsett

1.Inst.veiviser Søker etter SSID Velg SSID&Angi
(Velg SSID fra listen eller legg til SSID 
manuelt)

—

2.SecurEasySetup Tilkobler WLAN
Tilkoblet/
Tilkoblingsfeil

— —

4.WLAN 
status

1.Status Aktiv(802.11b)/Aktiv
(802.11g)/Deaktivert/
Søker etter SSID

— —

2.Signal Sterk/Medium/Svak/
Ingen

— —

3.SSID (Viser SSID med 
mindre enn 33 tegn)

— —

4.Komm. modus Ad-hoc/Infrastructure — —

5.Sikkerhetsmod. WEP/WPA-PSK/
Ingen

TAST1/TAST2/TAST3/TAST4 (når WEP 
er valgt)

—

5.Oppsett 
div

1.Trådb. LAN Auto/100B-FD/100B-
HD/10B-FD/10B-HD

— Auto

6.Nettverk 
I/F

Trådb. LAN Ny oppstart?
1.Ja

— Trådb. LAN

Ny oppstart?
2.Nei

Avslutt uten endring

WLAN Ny oppstart?
1.Ja

—

Ny oppstart?
2.Nei

Avslutt uten endring

0.Standard 
innst

Nullstill Ja — —

Nei — —

Gå ut — — —

Nivå 
én

Nivå to Nivå tre Alternativ 1 Alternativ 2 Standardinnstilling
er
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(For MFC-640CW)

Nivå 
én

Nivå to Nivå tre Alternativ 1 Alternativ 2 Standardinnstilling
er

5.LAN 1.TCP/IP
(trådb.)

1.BOOT method Auto/Statisk/RARP/
BOOTP/DHCP

— Auto

2.IP adresse 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [169].[254].[001-254].
[000-255] 1

2.Gå ut — —

3.Subnet mask 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 255.255.0.0 2

2.Gå ut — —

4.Gateway 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

2.Gå ut — —

5.Nodenavn 1.Endre BRN_XXXXXX=
(de seks siste sifrene i 
Ethernet-adressen)

(opptil 15 tegn)

BRN_XXXXXX

2.Gå ut — —

6.WINS config Auto/Statisk — Auto

7.WINS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

8.DNS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

9.APIPA På/Av — På

2.TCP/IP
(WLAN)

1.BOOT method Auto/Statisk/RARP/
BOOTP/DHCP

— Auto

2.IP adresse 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [169].[254].[001-254].
[000-255] 1

2.Gå ut — —

3.Subnet mask 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 255.255.0.0 2

2.Gå ut — —

4.Gateway 1.Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

2.Gå ut — —

5.Nodenavn 1.Endre BRW_XXXXXX=
(de seks siste sifrene i 
Ethernet-adressen)

(opptil 15 tegn)

BRW_XXXXXX

2.Gå ut — —

6.WINS config Auto/Statisk — Auto

7.WINS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

8.DNS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

9.APIPA På/Av — På

3.WLAN-
oppsett

1.Inst.veiviser Søker etter SSID Velg SSID&Angi
(Velg SSID fra listen eller legg til SSID 
manuelt)

—

2.SecurEasySetup Tilkobler WLAN / 
Tilkoblet /
Tilkoblingsfeil

— —
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1. Standardinnstillingen for IP adresse kan endres av APIPA-innstillingen.
2. Standardinnstillingen for Subnet mask kan endres av APIPA-innstillingen.

5.LAN 4.WLAN 
status

1.Status Aktiv(802.11b)/Aktiv
(802.11g)/Deaktivert/
Søker etter SSID

— —

2.Signal Sterk/Medium/Svak/I
ngen

— —

3.SSID (Viser SSID med 
mindre enn 33 tegn)

— —

4.Komm. modus Ad-hoc/Infrastructure — —

5.Sikkerhetsmod. WEP/WPA-PSK/
Ingen

TAST1/TAST2/TAST3/TAST4 (når WEP 
er valgt)

—

5.Oppsett 
div

1.Trådb. LAN Auto/100B-FD/100B-
HD/10B-FD/10B-HD

— Auto

2.Time zone GMTXXX:XX — GMT-00:00

6.Nettver
k I/F

Trådb. LAN Ny oppstart?
1.Ja

— Trådb. LAN

Ny oppstart?
2.Nei

Avslutt uten endring

WLAN Ny oppstart?
1.Ja

—

Ny oppstart?
2.Nei

Avslutt uten endring

0.Standard 
innst

1.Nullstill 1.Ja — —

2.Nei — —

2.Gå ut — — —

Nivå 
én

Nivå to Nivå tre Alternativ 1 Alternativ 2 Standardinnstilling
er
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(For MFC-820CW)

Nivå 
én

Nivå to Nivå tre Alternativ 1 Alternativ 2 Standardinnstilling
er

LAN TCP/IP
(trådb.)

BOOT method Auto/Statisk/RARP/
BOOTP/DHCP

— Auto

IP adresse Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [169].[254].[001-254].
[000-255] 1

Avslutt — —

Subnet mask Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 255.255.0.0 2

Avslutt — —

Gateway Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

Avslutt — —

Nodenavn Endre BRN_XXXXXX=
(de seks siste sifrene i 
Ethernet-adressen)
(opptil 15 tegn)

BRN_XXXXXX

Avslutt — —

WINS config Auto/Statisk — Auto

WINS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

DNS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

APIPA På/Av — På

TCP/IP
(WLAN)

BOOT method Auto/Statisk/RARP/
BOOTP/DHCP

— Auto

IP adresse Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] [169].[254].[001-254].
[000-255] 1

Avslutt — —

Subnet mask Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 255.255.0.0 2

Avslutt — —

Gateway Endre [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

Avslutt — —

Nodenavn Endre BRW_XXXXXX=
(de seks siste sifrene i 
Ethernet-adressen)
(opptil 15 tegn)

BRW_XXXXXX

Avslutt — —

WINS config Auto/Statisk — Auto

WINS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

DNS server Primær/Sekundær [000-255].[000-255].[000-255].[000-255] 000.000.000.000

APIPA På/Av — På
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1. Standardinnstillingen for IP adresse kan endres av APIPA-innstillingen.
2. Standardinnstillingen for Subnet mask kan endres av APIPA-innstillingen.

LAN WLAN-
oppsett

Inst.veiviser Søker etter SSID (Velg SSID fra listen eller legg til SSID 
manuelt)

—

SecureEasySetup Tilkobler WLAN / 
Tilkoblet /
Tilkoblingsfeil

— —

WLAN 
status

Status Aktiv(802.11b)/Aktiv
(802.11g)/Deaktivert/
Søker etter SSID

— —

Signal Sterk/Medium/Svak/
WLAN ikke Aktiv

— —

SSID (Viser SSID med 
mindre enn 32 tegn)

— —

Komm. modus Ad-hoc/Infrastructure — —

Sikkerhetsmod. WEP/WPA-PSK/
Ingen

TAST1/TAST2/TAST3/TAST4 (når WEP 
er valgt)

—

Oppsett 
div

Trådb. LAN Auto/100B-FD/100B-
HD/10B-FD/10B-HD

— Auto

Time zone GMTXXX:XX — GMT+01:00

Nettverk 
I/F

Trådb. LAN Ny oppstart? 1.Ja/2.Nei Trådb. LAN

WLAN Ny oppstart? 1.Ja/2.Nei

Standard 
innst

1.Ja/2.Nei — —

Nivå 
én

Nivå to Nivå tre Alternativ 1 Alternativ 2 Standardinnstilling
er
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Skrive inn tekst (for MFC-640CW og MFC-820CW)

Når du stiller inn enkelte menyvalg, for eksempel Apparatets ID, må du kanskje skrive inn tekst på maskinen. 
De fleste nummertastene er også påskrevet tre eller fire bokstaver. Tastene for 0, # og har ikke bokstaver 
fordi disse brukes til spesialtegn.

Når du trykker gjentatte ganger på riktig nummertast, får du tilgang til tegnet du vil ha.

Bruke mellomrom

Hvis du vil sette inn et mellomrom i et faksnummer, trykker du  én gang mellom numrene. Hvis du vil sette 
inn et mellomrom i et navn, trykker du  to ganger mellom bokstavene.

Rette feil

Hvis du har skrevet inn feil bokstav og vil endre den, trykker du  for å flytte markøren til den står under 
bokstaven som er feil. Trykk deretter Stop/Exit for MFC-640CW eller trykk Clear for MFC-820CW. Alle 
bokstaver over og til høyre for markøren vil bli slettet. Skriv inn den riktige bokstaven på nytt. Du kan også 
gå tilbake og skrive over bokstaver som er feil.

Gjenta bokstaver

Hvis du må skrive inn en bokstav som finnes på samme tast som den forrige bokstaven, trykker du  for å 
flytte markøren til høyre før du trykker tasten igjen.

Spesialtegn og symboler 

For MFC-640CW
Trykk , # eller 0, og trykk deretter  eller  for å flytte markøren til under spesialtegnet eller symbolet du 
vil bruke. Trykk deretter Menu/Set for å velge det.

For MFC-820CW
Trykk , # eller 0 gjentatte ganger helt til du finner spesialtegnet eller symbolet du vil bruke.

Trykk tast én gang to ganger tre ganger fire ganger

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

Trykk for (mellomrom) ! " # $ % & ' ( ) ∗ + , - . / 

Trykk # for : ; < = > ? @ [ ] ^ _
Trykk 0 for Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0
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