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Druk op de toets op het bedieningspaneel.  
De printer zal een testpagina afdrukken. 
Controleer dat er geen fouten op de 
testpagina staan.

5

Stap 2   Papier in de papiercassette plaatsen

Stap 1   De drumkit installeren

Starten   Plaats de cd-rom in het cd-romspeler 

Vrijgavehendel van papiergeleider

Transportbescherming

tot hier

Stap 3   Een testpagina afdrukken

4 Nadat de printer is opgewarmd, 
zal het Ready-lampje niet meer 
knipperen, maar blijft het 
branden.

2 Sluit het netsnoer aan op de printer en 
steek de stekker in een stopcontact.

3 Zet de 
stroomschakelaar 
aan.

Installatiehandleiding
Laserprinter HL-1230/1440/1450/1470N

1 Controleer dat de stroomschakelaar van de 
printer uitstaat.  
Sluit de interfacekabel nog NIET aan.

Lees eerst de veiligheidsinformatie, zodat u weet hoe u de printer veilig moet gebruiken.
Leest u deze installatiehandleiding voordat u de printer installeert.
U moet eerst de hardware en de driver installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken.

Stel eerst vast welk besturingssysteem uw computer gebruikt (Windows® 95 / 98 / Me, 
Windows NT® 4.0, Windows® 2000 of Macintosh®).
Er wordt normaal gesproken geen interfacekabel meegeleverd. U dient een interfacekabel te 
kopen die geschikt is voor gebruik met deze printer (Parallel, USB of netwerk). De meeste 
parallelle kabels ondersteunen bi-directionele communicatie, maar soms is de pin-aansluiting 
niet geschikt of voldoet de kabel niet aan de normen van IEEE 1284. De USB-interface is 
niet beschikbaar op de HL-1230.
Volg de instructies in deze handleiding die betrekking hebben op uw besturingssysteem en 
uw interface.

Zie ommezijde.

Klap de papiersteun 
van de uitvoerlade uit.

4 Plaats de drumkit in de printer.3 Schud hem voorzichtig 5 of 6 keer heen en 
weer om de toner gelijkmatig in de 
tonercassette te verspreiden.

1 Maak het voorpaneel open. 2 Pak de drumkit uit.
Verwijder het beschermings 
gedeelte.

1 Trek de papiercassette helemaal uit 
de printer.

2 Houd de vrijgavehendel van de papiergeleider 
ingedrukt en stel de  geleiders af op het gebruikte 
papierformaat. Controleer dat deze goed in de 
geselecteerde sleuven passen.

3 Plaats papier in de papiercassette. 
Controleer dat het papier plat in de lade ligt en niet 
boven de markering uitsteekt.

4 Plaats de papiercassette weer in 
de printer.

5 Sluit het voorpaneel.

Voor Alle Gebruikers

Alleen voor Windows® Alleen bij gebruik van Macintosh

1 Plaats de cd-rom in het cd-
romspeler. 
Het eerste scherm wordt 
automatisch geopend.

2 Klik op het modelnummer van uw printer.
Selecteer de gewenste taal.

3 Klik op het modelnummer van uw printer.
Selecteer de gewenste taal.

3 Klik op het pictogram van de 
voorbereidende installatie.

4 Klik op het pictogram van de 
voorbereidende installatie.

4 U kunt de instructies voor de 
voorbereidende installatie 
bekijken.

5 U kunt de instructies voor de 
voorbereidende installatie 
bekijken.

1 Plaats de cd-rom in het 
cd-romspeler.

2 Dubbelklik op het pictogram 
van de Start Here!.

 Papiercassette

Op deze cd-rom staat een schat aan informatie.

Wat staat er op de cd-rom

©2001 Brother Industries, Ltd.
Windows en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation die in de VS en andere landen geregistreerd zijn. Macintosh en iMac 
zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaars.

Onderdelen in de doos
Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen. 
Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos. Deze komen u later nog van pas wanneer u de printer moet vervoeren.
Sommige afbeeldingen zijn gebaseerd op de HL-1440/1450 printers.

Printer

Drumkit
(compleet met tonercartridge) Netsnoer

Voorbereidende installatie
Filmpje met instructies voor de installatie van de 
machine en de printer driver.

Software-installatieprogramma
De printer driver en hulpprogramma’s installeren. 

Uitleg over het onderhoud
Filmpje met instructies voor het onderhoud van de 
printer.

Handleidingen
De gebruikershandleiding en netwerkhandleiding in 
PDF-formaat. (Viewer bijgevoegd)

LJ5798001 Gedrukt in China

DocumentatieCd-rom
(inclusief Gebruikershandleiding)

Brother Solutions Center
Op het Brother Solutions Center 
(http://solutions.brother.com) vindt u alle benodigde 
informatie over deze printer.
Download de meest recente drivers en 
hulpprogramma’s voor uw printer, lees de veelgestelde 
vragen en de tips voor het oplossen van problemen, of 
zoek speciale informatie op over het afdrukken met 
deze printer.

 Windows®

 Macintosh®

Voorpaneel
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Volg de instructies die van toepassing zijn op het besturingssysteem en het type interfacekabel dat u gebruikt.

5 Zet de 
stroomschakelaar van 
de printer aan.

6 Volg de instructies op uw 
scherm.

3 Zet de stroomschakelaar uit. 4 Sluit de interfacekabel eerst op uw pc aan en 
vervolgens op uw printer.

7 Klik op Volgende. 8 Klik op Voltooien.
De installatie is nu voltooid.

6 Klik op Voltooien.

Bij gebruik van de Parallelle interfacekabel (Alleen voor Windows® )

4 Open de Kiezer vanuit het Apple®-
menu op de Macintosh®.

U kunt de driver installeren nadat de beheerder de benodigde instellingen heeft gemaakt; raadpleeg hiervoor 
het onderdeel "Installatie van de driver" in de Installatiehandleiding voor netwerken.

Stap 4   De driver installeren en de printer op uw Macintosh® aansluitenStap 4   De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten

Stap 5   Uw printer als standaardprinter instellen (Alleen voor Windows® 2000 )

Stap 4   De printer op uw pc aansluiten en de driver installeren

5 Klik op het pictogram van de 
zojuist geïnstalleerde Brother 
printer.
De installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (Alleen bij gebruik van Macintosh® )

Bij gebruik van een Netwerk (Alleen voor HL-1470N)

Opmerking: Als de wizard Nieuwe hardware op uw 
scherm verschijnt, klikt u op Annuleren.

Opmerking: Controleer eerst dat de USB-interfacekabel 
NIET op de printer is aangesloten, pas dan mag u de 
driver gaan installeren. Als u deze kabel reeds had 
aangesloten, dient u deze eerst los te koppelen.

Opmerking: Als de wizard 
Nieuwe hardware verschijnt, 
klikt u op Annuleren.

1 Klikt u op Start, Instellingen en selecteert u 
Printers.  

2 Selecteer het pictogram van de 
zojuist geïnstalleerde Brother 
printer.

3 Klik op het menu Bestand en 
selecteer Als 
standaardprinter instellen.

4 De installatie is nu voltooid.

5 Als dit scherm wordt weergegeven, moet u controleren dat de printer aanstaat.
Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op uw printer.
Klik op Volgende.

3 Controleer dat de stroomschakelaar van de printer aanstaat.
Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh® aan en vervolgens 
op uw printer.

Bij gebruik van Windows® 98/Me: De installatie is nu voltooid.
Bij gebruik van Windows® 2000  : Ga naar Stap 5.

Bij gebruik van de USB-interfacekabel (Alleen voor Windows® )

1 Klik op "De interfacekabel 
aansluiten en de printer driver 
/ hulpprogramma's 
installeren".

1 Klik op "Sluit de interfacekabel aan en 
installeer de driver / het hulpprogramma".

2 Selecteer de USB-kabel. Opmerking: Als dit scherm 
wordt weergegeven, 
selecteert u de USB-kabel.

3 Volg de instructies op uw 
scherm.

2 Volg de instructies op het scherm, en 
start  de Macintosh® opnieuw op.

4 Klik op Volgende.

1 Klik op "Sluit de interfacekabel 
aan en installeer de driver / het 
hulpprogramma".

2 Selecteer de parallelle 
interfacekabel.
(Bij gebruik van de HL-1230 wordt 
dit scherm niet weergegeven.) 

Bedieningspaneel LED

Toets

Drum
Ready

Alarm
Data

Ready + Alarm
Alarm + Data

Lampje is uit
Lampje knippert
Lampje brandt

Drum (bijna) opgebruikt
Slaapstand
Bezig met opwarmen (met tussenpozen van 1 seconde)
Klaar om af te drukken
Printerfout
Geen gegevens
Gegevens worden ontvangen
Er zitten nog gegevens in het printergeheugen

Papier vastgelopen, scheef ingevoerd, of op
Toner bijna op (elke 5 seconden)
Toner op

Druk op de toets om de printer te activeren.

Druk op de toets om de foutmelding te wissen.

Druk op de toets om de gegevens in het 
geheugen af te drukken.

De printer stopt met afdrukken en werpt het vel uit.
De printer zal de laatste taak opnieuw afdrukken. Als het Data-lampje uit is, moet u de toets 
ingedrukt houden totdat alle lampjes oplichten.

Afdrukken annuleren
Opnieuw afdrukken


