
Instale o utilitário de configuração BRAdmin Professional

Manual de Configuração Rápida de Rede
Impressora laser HL-3260N

Siga primeiro as instruções de configuração da impressora do "Manual de configuração rápida".
Se pretende ligar a impressora a uma rede, recomendamos que consulte o administrador do sistema antes de 
iniciar a instalação.
Se for administrador: Configure a impressora de acordo com as seguintes instruções.
Se pretender instalar o controlador no seu computador, consulte o verso desta folha, depois de o administrador 
ter configurado a impressora.

Para configurar o servidor de impressão, consulte o Manual de Rede.

Para aceder ao Manual de Rede, coloque o CD-ROM fornecido com a 
impressora, clique no ícone Manual e seleccione Network Guide.
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Utilize o software Brother Network Printer Driver para automatizar a instalação de impressoras em rede da 
Brother num ambiente TCP/IP.  O assistente pode criar um ficheiro executável para enviar a outros 
utilizadores de rede.  Ao ser executado, este ficheiro instala o controlador de impressora apropriado e o 
software de impressão em rede directamente no PC remoto.

Network Printer Driver Wizard Utilitário útil para utilizadores ponto-a-ponto

O software BRAdmin Professional oferece capacidades avançadas de gestão da rede e da impressora para 
produtos Brother.  Ao identificar os problemas antes de eles ocorrerem e ao cumprir requisitos de TI 
importantes como a configuração precisa da impressora, configuração em massa e actualizações distribuídas, 
o software BRAdmin Professional desempenha um papel importante na gestão da impressora de rede.

Exemplo de impressora partilhada*1, a imprimir 
através de um nome de fila ou nome de partilha.

Impressora

LAN

ClienteCliente

Cliente

Servidor Windows
Servidor Netware
Estação de trabalho Windows

*1  As impressoras partilhadas aparecem na Vizinhança na rede.
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numa rede ponto-a-ponto.
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Para aceder ao Network Printer Driver Wizard, coloque o 
CD-ROM fornecido com a impressora, clique no ícone 
Install Software e seleccione Network Printer Driver 
Wizard.

LM0323001 Impresso no Japão

Prima o botão de teste de rede durante menos de 5 
segundos para imprimir uma página de 
configuração.

Se pretende repor as definições do servidor da 
impressora para as definições de fábrica (repor 
todas as informações como, por exemplo, as 
informações de palavra-passe e do endereço de IP) 
mantenha premido o botão teste de rede por mais 
de 5 segundos.
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1 Coloque o CD-ROM. 2 Seleccione o idioma apropriado. 3 Clique no ícone Install 
Software.

4 Instale o utilitário BRAdmin 
Professional seguindo as 
instruções apresentadas no 
ecrã.

Botão de teste

Porta de rede

Para o administrador (apenas utilizadores de Windows®)

Imprimir página de configuração

Predefinição de fábrica

Tipo de impressora de rede

Mapa dos capítulos do Manual de Rede
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2 Introduza o nome de porta exclusivo (ex: 
BLP1) e clique em OK.

1 Seleccione "LPR (Recommended)" e 
clique no botão Next.

Passo 5   Ligue a impressora ao Macintosh® e instale o ficheiro PPD BR-Script

Passo 5   Ligue a impressora à rede e instale o 
                controlador

Passo 6   Configurar a porta NetBIOS

Passo 6   Seleccione a fila de impressora ou 'Sharename' apropriado

Passo 6   Configurar a porta LPR
Apenas para utilizadores de Windows® 95/98/Me Apenas para utilizadores de Windows NT® 4.0/ Windows® 2000/XP

3 Especifique o endereço IP da 
impressora (ou clique no botão 
Browse para ver uma lista de 
impressoras) e clique em OK.

4 Clique no botão Finish para reiniciar o PC.
Depois de o PC ter reiniciado, a 
instalação estará concluída.

2 Clique no botão Next.

2 Introduza o nome de porta exclusivo 
(ex: BNT1) e clique em OK.

3 Especifique o nome do percurso (ou clique 
no botão Browse... para ver uma lista de 
impressoras) e clique em OK.

4 Clique no botão Finish para reiniciar o PC.  
Depois de o PC ter reiniciado, a instalação 
estará concluída.

4 Clique no botão Finish e reinicie o PC.
Depois de o PC ter reiniciado, a 
instalação estará concluída.

1 Seleccione "LPR 
(Recommended)" e clique 
no botão Next.

1 Seleccione NetBIOS e clique no botão 
Next.

Para utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (LPR- Método de impressão ponto-a-ponto recomendado)

Apenas para utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (NetBIOS)

Apenas para utilizadores de Macintosh®

3 Ligue o cabo à impressora e, no outro 
extremo, a uma porta livre do hub.  

1 Clique duas vezes no ícone BR-
Script PPD Installer e siga as 
instruções apresentadas no ecrã.

4 Ligue a impressora. 5 Abra o Chooser a partir do menu 
Apple® do Macintosh®.

6 Clique no ícone LaserWriter8 *2 (se quiser 
alterar a zona de rede, seleccione a zona 
pretendida na lista de zonas AppleTalk®).

7 Clique no servidor de impressão 
apropriado e feche o Chooser. 
A instalação está terminada.

*2 Se ainda não tiver o controlador Apple® LaserWriter8 instalado no sistema, pode transferi-lo a partir do site http://www.apple.com.

Desligue a impressora. 2

Passos 1-4
Siga estas instruções do Manual de Configuração Rápida primeiro.

Antes de continuar, certifique-se de que o administrador configurou correctamente as definições 
da impressora de rede.

Instalação do controlador para utilizadores de rede

Apenas para utilizadores de Windows®

Para utilizadores de impressoras partilhadas em rede

5 Seleccione o idioma 
pretendido.

4 Coloque o CD-ROM na 
unidade do CD-ROM. 
O ecrã de abertura 
aparecerá 

3 Ligue a impressora.1 Desligue a impressora.

1 Seleccione a fila da impressora e clique no botão OK. 2 Quando tiver especificado a fila apropriada, o controlador de impressora será 
instalado.

Nota: No Chooser verá que o nome 
predefinido é ‘BRN_xxxxxx_P1_AT’, 
em que “xxxxxx” corresponde aos 
seis últimos dígitos do endereço 
Ethernet.
Para mais informações, consulte o 
capítulo 7 do Manual do Utilizador 
de Rede.

6 Clique no ícone Install Software 
no ecrã de menu.

7 Clique no botão Install, à frente 
de "Printer Driver".

8 Clique no botão Next. 9 Seleccione “Standard installation” 
e clique no botão Next.

10 Seleccione “Network Shared 
Printer” ou “Brother Peer-to-Peer 
Network Printer” e clique no botão 
Next.

2 Ligue o cabo à impressora 
e, no outro extremo, a 
uma porta livre do hub.

3 Introduza o endereço IP da impressora 
e o nome de porta BINARY_P1, e 
clique em OK.

Nota: Se este ecrã aparecer, 
introduza o CD-ROM do Windows 
NT® 4.0 CD-ROM na unidade de 
CD-ROM.

A instalação está terminada.

Seleccione o tipo de ligação Network e vá para o Passo 6.
Pode consultar as figuras "Tipo de impressora de rede", no verso desta folha.
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