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Laitteen asettaminen käyttökuntoon

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

MFC-440CN
MFC-660CN

 

Ennen laitteen käyttöä on laite asetettava käyttökuntoon ja asennettava ohjelmisto. 
Lue tämän Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

Pidä tämä Pika-asennusopas, Käyttöopas ja pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, 
jotta voit katsoa ohjeita tarvittaessa.
 



 

 1 Oppaassa käytetyt symbolit

 

Varoitus

 

Huomautus

 

Sopimaton asetus

Noudata näitä varoituksia mahdollisten 
henkilövahinkojen välttämiseksi.

Huomautus, jota noudattamalla laitetta 
käytetään oikein ja vältetään 
laitevahingot ja muut esineelliset 
vahingot.

Sopimaton asetus varoittaa sellaisista 
laitteista ja toiminnoista, joita ei voi 
käyttää tämän laitteen kanssa.

 

Vinkki

 

Käyttäjän opas, Ohjelmiston käyttöopas 
tai Verkkokäyttäjän opas

Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä 
tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten 
valittu toiminto toimii yhdessä muiden 
toimintojen kanssa.

Osoittaa viittausta mukana toimitetulta 
CDROM-levyltä löytyvään Käyttäjän 
oppaaseen tai Verkkokäyttäjän 
oppaaseen.
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 1 Pakkauksen sisältö

Pakkauksen sisältö voi vaihdella eri maissa.
Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista kuljetusta varten.
 

Liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen. Sinun tulee hankkia sopiva USB 2.0 -liitoskaapeli tai verkkokaapeli.

USB-kaapeli
Käytä USB 2.0 -kaapelia, joka on enintään 2 metriä pitkä.
MFC:ssä on USB 2.0 -standardin kanssa yhteensopiva USB 2.0 -liitäntä.
ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä tässä vaiheessa.
Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.

Verkkokaapeli
Käytä 10BASE-T tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa suoraa luokan 5 (tai uudempi) parikaapelia.

 

Pika-asennusopas

 

CD-ROM-levy

 

Käyttöopas
 

Puhelinjohto

 

Sähköjohto Tanskaa varten Muitavarten
 

Puhelimen kuuloke
(vain MFC-660CN)

 

Sivukansi
(vain MFC-660CN)

 

Musta (LC1000BK)

 

Keltainen (LC1000Y)

 

Syaani (LC1000C)

 

Magenta (LC1000M)

Värikasetit

 Käyttäjät Tanskassa:
Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolmipinninen pistoke. Varmista, että tämä 
pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet 
epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.

 Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa:
Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, 
että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet 
epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
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 2 Ohjauspaneeli

(Vain MFC-440CN)
 

1 Valintanäppäimet

2 Faksi- ja puhelinnäppäimet

3 Tilanäppäimet

4 Clear/Back (Poista/Takaisin) -näppäin

5 OK-näppäin

6 Start (Käynnistä) -näppäimet

7 Power Save (Virransäästö) -näppäin

8 Stop/Exit (Lopeta/poistu) -näppäin

9 Valikkonäppäimet

10 Nestekidenäyttö

11 Ink Management (Musteen hallinta) -näppäin

(Vain MFC-660CN)
 

1 Speaker Phone (Kaiutinpuhelin) -näppäin

2 Valintanäppäimet

3 Puhelinnäppäimet

4 Tilanäppäimet

5 Clear/Back (Tyhjennä/Paluu) -näppäin

6 OK-näppäin

7 Start (Käynnistä) -näppäimet

8 Power Save (Virransäästö) -näppäin

9 Stop/Exit (Lopeta/poistu) -näppäin

10 Valikkonäppäimet

11 Nestekidenäyttö

12 Ink Management (Musteen hallinta) -näppäin

13 Fax Preview (Faksin esikatselu) -näppäin

14 Puhelinvastaajanäppäimet

15 Mikrofoni

 

Lisätietoja ohjauspaneelista on Käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

Tämän Pika-asennusoppaan kuvissa esiintyvä laite on MFC-440CN.

1 2 3 4 5 6

891011 7

04 Memory

10.10.2006 

20:48 
02 Mui.

1 2 3 4 5 6

891011121314

7

15

04 Memory

10.10.2006 

20:48 
02 Mui.
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Vaihe 1

 1

 

 1 Suojaosien poistaminen

1 Irrota valotustason suojateippi ja -kalvo.

2 Irrota värikasetit sisältävä vaahtomuovipussi 
paperikasetin päältä.

Sopimaton asetus
ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli 
kytketään ohjelmistoa asennettaessa.
 

 

 

 2 Kuulokkeen kytkeminen 
(vain MFC-660CN)

1 Liitä kuulokkeen johto kuulokkeeseen.
 

 

 3 Paperin asettaminen

 

Voit asettaa korkeintaan 100 arkkia 80 g/m2 -
paperia.
Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 2 
kohdassa Hyväksyttävä paperi ja muu 
tulostusmateriaali.

1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta ja 
nosta luovutusalustan kansi (1).
 

 

2 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) ja 
paperin pituusohjain (2) ja säädä ne paperin 
koon mukaan.
 

1

1

2
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3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet 
leyhyttelemällä paperit.
 

4 Aseta paperit varovasti paperikasettiin 
tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin.
Tarkista, että paperi on paperikasetissa 
tasaisesti.
 

5 Säädä paperin reunaohjaimet varoen kahdella 
kädellä paperin sovittamiseksi oikeaan 
kohtaan.
Varmista, että paperiohjaimet koskettavat 
paperin reunoja.
 

Vinkki
Varo työntämästä paperia liian syvälle, sillä se 
saattaa taipua kasetin perällä ja aiheuttaa 
paperinsyöttöhäiriöitä.

 

6 Sulje luovutusalustan kansi.
 

7 Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin 
kokonaan laitteeseen.
 

8 Samalla, kun pidät paperikasettia paikoillaan, 
vedä paperituesta ( ), kunnes se naksahtaa ja 
avaa paperituen läppä ( ). 
 

Vinkki
Älä käytä paperituen läppää Legal-koon paperin 
kanssa.

 

Vinkki
Voit käyttää paperikasetin päälle koottua 
valokuvapaperikasettia valokuvien tulostamiseen 
100 x 150 mm- ja Photo L (Valokuva L) -kokoisille 
papereille. Lisätietoja on Käyttöoppaan Luvun 2 
kohdassa Valokuvapaperin asettaminen.
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Vaihe 1

 

 4 Puhelinlinjan kytkeminen 

1 Liitä puhelinjohto. Liitä puhelinjohdon toinen 
pää laitteen LINE-liitäntään ja toinen pää 
puhelinpistorasiaan.
 

Sopimaton asetus
ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli 
kytketään ohjelmistoa asennettaessa.

 

Vinkki
Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen 
puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.
 

1 Rinnakkaispuhelin
2 Ulkoinen puhelin

 

Vinkki
Jos linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, 
liitä se alla osoitetulla tavalla.
 

 

 

Jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaja, 
mallissa MFC-440CN vastaanottotilaksi 
valitaan "Ulkoinen/Puh. va.", mallissa 
MFC-660CN vastaanottotilaksi valitaan 
"Manuaalinen". Lisätietoja saat kohdasta 
Ulkoisen puhelinvastaajan liittäminen, 
käyttöoppaan luvusta 7.

 

 5 Sähköjohdon kytkeminen

1 Kytke sähköjohto.
 

Varoitus
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Koska laite on maadoitettu pistorasian kautta, voit 

suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta 
sähköiskuilta pitämällä laitteen sähköjohdon 
kytkettynä puhelinjohdon yhdistämisen ajan. Kun 
laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla 
irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten 
sähköjohto.

 

 6 Aseta maa (ei kieltä)

Joudut asettamaan maasi, jotta laite toimii oikein 
paikallisten puhelinlinjojen kanssa.

1 Kytke sähköjohto pistorasiaan.

2 Valitse maasi (NORWAY, SWEDEN, FINLAND 
tai DENMARK), painamalla a tai b. (Muista 
asettaa maasi, ei kielesi.)
 

Set Country
Norway
Sweden
Finland
Denmark

3 Kun nestekidenäytössä näkyy haluamasi maa, 
paina OK.

1

2
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4 Sinua pyydetään varmistamaan maasi.
 

Set Country
Finland
Yes
No

5 Jos nestekidenäytössä näkyy oikea maa, paina 
a tai b ja valitse Yes painamalla OK. Siirry 
sitten vaiheeseen 6. 
Voit vaihtoehtoisesti valita No painamalla a tai 
b ja palata maan valintavaiheeseen 2.

6 Kun nestekidenäytössä on näkynyt Accepted 
kahden sekunnin ajan, laite käynnistyy 
automaattisesti uudestaan. Kun laite on 
käynnistynyt uudelleen, nestekidenäytössä 
näkyy Odota hetki.

Vinkki
Jos valitset vaiheessa 4 FINLAND, 
nestekidenäyttö näyttää viestit suomeksi. Jos 
haluat vaihtaa kieltä, katso Aseta kieli sivulla 10.

 

 

 7 Värikasettien asentaminen

Varoitus
Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtele silmät 
vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos 
ärsytys jatkuu.

1 Varmista, että virta on kytketty päälle.
Näyttöön tulee viesti: 
 

Ei värikasettia
Musta
Keltainen
Syaani
Magenta

2 Avaa värikasetin kansi (1).
 

3 Paina lukitusvivut alas ja irrota keltainen 
suojaosa (1).
 

 

Vinkki
Älä heitä keltaista suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, 
kun laitetta kuljetetaan.

 

4 Ota värikasetti pussista.
 

5 Irrota keltainen suojus varovasti (1).
 

1

1

1
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Vaihe 1

Sopimaton asetus
ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa näkyvää 
aluetta.
 

 

Vinkki
Värikasetti ei vahingoitu, vaikka keltainen suojus 
irtoaisikin pakkausta avattaessa.

 

6 Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen 
suuntaisesti. 
Huolehdi, että lukitusvivun (1) väri täsmää 
värikasetin värin (2) kanssa seuraavassa 
esitetyllä tavalla.
 

 

7 Nosta jokaista lukon vapautusvipua ja paina 
sitä kevyesti sen napsahdukseen saakka. Sulje 
sen jälkeen mustepatruunan kansi. 

Vinkki
Jos nestekidenäyttö kehottaa värikasettien 
asentamisen jälkeen asentamaan värikasetit 
uudelleen oikein, tarkista, että värikasetit on 
asennettu oikein.

  

Laite puhdistaa ensimmäisellä käyttökerralla 
musteputkijärjestelmän. Tämä tehdään vain 
kerran, silloin kun värikasetit asennetaan 
ensimmäistä kertaa laitteeseen. Puhdistus 
kestää noin neljä minuuttia.
Näyttöön tulee viesti:
 

Puhdistaa
i i i i i

Järj. alustetaan
noin 4 minuuttia

Huomautus
• ÄLÄ IRROTA värikasetteja, jos et aio vaihtaa 

niitä. Jos poistat kasetit, niiden musteen 
määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä 
olevan musteen määrää.

• ÄLÄ RAVISTA värikasetteja. Jos iholle tai 
vaatteille joutuu mustetta, pese se välittömästi 
pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.

• ÄLÄ asenna ja irrota värikasetteja toistuvasti. 
Värikasetista saattaa valua mustetta.

• Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, 
musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on 
asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin ja 
tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. 
(Katso Käyttöoppaan Liitteen B kohta 
Tulostuspään puhdistaminen.)

• Kun olet poistanut värikasetin 
pakkauksestaan, asenna se laitteeseen ja 
käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa 
asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit 
pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään 
mennessä.

1

2

M brother
XXXX
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• ÄLÄ yritä avata tai peukaloida värikasettia, 
koska muste voi valua ulos.

• Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu 
käytettäviksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän 
musteen kanssa, ja niiden suorituskyky on 
optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-
värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista 
suorituskykyä, jos laitteessa käytetään 
muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. 
Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin 
aitojen Brother-värikasettien käyttämistä 
laitteessa eikä tyhjien kasettien täyttämistä 
muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata 
tulostuspään tai muiden laitteen osien 
vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustöitä, jos 
laitteessa on käytetty muita kuin 
asianmukaisia tuotteita.

 

 8 Tulostuksen laaduntarkistus

1 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön 
tulee viesti:
 

Aseta paperi ja
Paina 

2 Varmista, että paperikasetissa on paperia.
Paina Colour Start-näppäintä.
Laite aloittaa testisivun tulostamisen (vain kun 
värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran).

3 Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu. 
(musta/keltainen/syaani/magenta)
 

Sopimaton asetus
Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa 
välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se 
saattaa olla osin märkä ja tahrata sormesi.

 

4 Näyttöön tulee viesti:
 

Onko laatu OK?

Kyllä i Paina 1
Ei i Paina 2

5 Tee jokin seuraavista: 
Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, 
päätä laaduntarkistus painamalla 1 (Kyllä)  
valintanäppäimillä. 
Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja, paina 2 
(Ei) valintanäppäimillä ja siirry kohtaan 6.

6 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja 
väritulostuksen laatu OK. Paina joko 1 (Kyllä) 
tai 2 (Ei) valintanäppäimillä.
 

Musta OK?

Kyllä i Paina 1
Ei i Paina 2

 

Onko väri OK?

Kyllä i Paina 1
Ei i Paina 2

Painettuasi 1 (Kyllä) tai 2 (Ei) sekä 
mustavalkoiselle että värille nestekidenäytössä 
näkyy:
 

Aloita puhd.?

Kyllä i Paina 1
Ei i Paina 2

7 Paina 1 (Kyllä), niin laite aloittaa värien 
puhdistamisen.

8 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina 
Colour Start. Laite aloittaa testisivun 
tulostamisen ja palaa vaiheeseen 3.

OK Huono
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Vaihe 1

 

 9 Aseta kieli

Voit valita näytön kieleksi norjan, ruotsin, tanskan, 
suomen tai englannin.

1 Paina Menu.

2 Valitse Perusasetukset painamalla a tai b.
Paina OK.

3 Valitse Kielivalinta painamalla a tai b.
Paina OK.

4 Valitse kieli painamalla a tai b.
Paina OK.

5 Paina Stop/Exit.

 

 10 Nestekidenäytön kontrastin 
säätäminen

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja eloisuutta 
säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei 
erotu kunnolla, kontrastia kannattaa parantaa.

1 Paina Menu-näppäintä.

2 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Yleiset aset.
Paina OK-näppäintä.

3 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Näytön asetus.
Paina OK-näppäintä.

4 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
LCD-kontrasti.
Paina OK-näppäintä.

5 Paina a tai b-näppäintä ja valitse Vaalea, 
Normaali tai Tumma. Paina OK-näppäintä.

6 Paina Stop/Exit.

Vinkki
Nestekidenäytön kulmaa voi myös säätää 
nostamalla sitä.

 

 

 11 Päivämäärän ja kellonajan 
asettaminen

Laite näyttää päivämäärän ja kellonajan, ja jos asetat 
nimitunnuksen, laite lisää ne jokaiseen lähettämääsi 
faksiin.

1 Paina Menu-näppäintä.

2 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Perusasetukset.
Paina OK-näppäintä.

3 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Pvm/Kello.
Paina OK-näppäintä.

4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa 
valintanäppäimillä ja paina sitten OK-
näppäintä.
 

Pvm/Kello
Vuosi:20
07

(Esim. valitse vuosi 2007 näppäilemällä 0 7.)

5 Syötä kuukausi kaksinumeroisena ja paina 
sitten OK-näppäintä.
 

Pvm/Kello
Kuukausi:
03

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä 0 3.)

6 Syötä päivä kaksinumeroisena ja paina sitten 
OK-näppäintä.
 

Pvm/Kello
Päivä:
01

(Esim. kuukauden ensimmäinen päivä on 0 1.)
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7 Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten 
OK-näppäintä.
 

Pvm/Kello
Kello:
15:25

(Esim. näppäile 1 5, 2 5, jos kello on 25 
minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

8 Paina Stop/Exit-näppäintä.

 

Kun haluat nähdä laitteen päivämäärä- ja 
aika-asetukset, tulosta käyttäjätiedot. (Katso 
lisätietoja Käyttöoppaan luvun 9 kohdasta 
Raporttien tulostaminen.)

 

 12 Nimitunnuksen asettaminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne 
tulostuvat jokaiselle lähetettävälle faksilehdelle.

1 Paina Menu-näppäintä.

2 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Perusasetukset.
Paina OK-näppäintä.

3 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Nimitunnus.
Paina OK-näppäintä.

4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) 
valintanäppäimillä ja paina sitten OK -
näppäintä. Kansainvälisten valintakoodien "+"-
merkin syötät painamalla l -näppäintä. Syötä 
esimerkiksi Suomen valintakoodi "+358" 
painamalla l, 3, 5, 8 -näppäimiä ja syötä sitten 
loput numerot.
 

Nimitunnus Fax:
+358XXXXXXXX

5 Syötä nimi (enintään 20 merkkiä) 
valintanäppäimillä ja paina sitten OK.
 

Nimitunnus Nimi:
-

Vinkki
• Katso ohjeet nimen syöttämiseen seuraavasta 

kaaviosta.
• Jos seuraava syötettävä merkki on samassa 

näppäimessä kuin edellinen, paina , niin 
kohdistin siirtyy oikealle.

• Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, 
siirrä kohdistin väärän kirjaimen alle painamalla 

 tai -näppäintä ja paina Clear/Back-
näppäintä.

 

Vinkki
Paina 0 kun haluat Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0

 

6 Paina Stop/Exit-näppäintä.

Vinkki
Jos haluat toistaa vaiheet alkaen numerosta 1, 
paina Stop/Exit.

 

 

Lisätietoja on Käyttöoppaan liitteen C 
kohdassa Tekstin syöttäminen.

Paina 
näppäintä

Kerran Kaksi 
kertaa

Kolme 
kertaa

Neljä 
kertaa

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
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Vaihe 1

 

 13 Puhelinlinjan tyypin 
asettaminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on vaihde tai 
ISDN faksien lähettämistä tai vastaanottamista 
varten, puhelinlinjan tyyppi on muutettava vastaavasti 
seuraavien ohjeiden mukaan.

1 Paina Menu-näppäintä.

2 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Perusasetukset.
Paina OK-näppäintä.

3 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Linjavalinta.
Paina OK-näppäintä.

4 Valitse Keskus, ISDN (tai Normaali) 
painamalla a tai b.
Paina OK-näppäintä.

5 Paina Stop/Exit-näppäintä.

VAIHDE ja SOITONSIIRTO
Laite on alun perin asetettu toimimaan Normaali-
tilassa, jolloin se voidaan kytkeä tavalliseen 
puhelinverkkoon. Monissa konttoreissa käytetään 
kuitenkin puhelinkeskusjärjestelmää eli sisäistä 
puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan liittää useimpiin 
sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen Tel/R-näppäin on 
katkotyyppinen (TBR). Tel/R-näppäimen toiminta 
määräytyy keskuksen asetuksen mukaan. Voit esim. 
saada sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää 
puhelun toiseen alanumeroon. Toimintoa käytetään 
painamalla Tel/R-näppäintä.

Vinkki
Voit ohjelmoida Tel/R-
näppäinta (MFC-440CN) tai R-
näppäinta (MFC-660CN) painalluksen 
lyhytvalintanumeron osaksi. Kun ohjelmoit 
lyhytvalintanumeroa, paina ensin Tel/R-
näppäinta (MFC-440CN) tai R-
näppäinta (MFC-660CN) (nestekidenäytössä 
näkyy "!") ja näppäile sitten puhelinnumero. Tällöin 
Tel/R-näppäinta (MFC-440CN) tai R-
näppäinta (MFC-660CN) ei tarvitse painaa joka 
kerta lyhytvalintanumeroa käytettäessä. 
(Katso Käyttöoppaan kohta Numeroiden 
tallentaminen helppokäyttötoimintoja varten.)

 

 

 14 Vastaanottotilan 
valitseminen 
(vain MFC-440CN)

Vastaanottotiloja on neljä: Vain faksi, 
Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja 
Ulkoinen/Puh.va.
 

1 Paina Menu-näppäintä.

2 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Perusasetukset.
Paina OK-näppäintä.

3 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Vastaustila.
Paina OK-näppäintä.

4 Valitse tila painamalla a tai b-näppäintä.
Paina OK-näppäintä.
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5 Paina Stop/Exit-näppäintä.

 

Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 6 
kohdassa Vastaanottotilojen käyttö.

 

 15 Vastaanottotilan 
valitseminen
(vain MFC-660CN)

Vastaanottotiloja on kolme: Vain faksi, 
Faksi/Puhelin ja Manuaalinen.
 

1 Paina Menu-näppäintä.

2 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Perusasetukset.
Paina OK-näppäintä.

3 Paina a tai b-näppäintä ja valitse 
Vastaustila.
Paina OK-näppäintä.

4 Valitse tila painamalla a tai b-näppäintä.
Paina OK-näppäintä.

5 Paina Stop/Exit-näppäintä.

 

Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 6 
kohdassa Vastaanottotilojen käyttö.

 

 16 Puhelinvastaajan 
asettaminen
(vain MFC-660CN)

Vastaajatilan käyttöä varten on nauhoitettava 
vastausviesti.

1 Nauhoita puhelinvastaajan vastausviesti 
(Puhvast. viesti).

 

Katso Käyttöoppaan luku 9:
Vastausviesti

2 Aktivoi puhelinvastaajatila

Paina  ja pidä sitä alhaalla kunnes se 
syttyy.
 

 

Jos puhelinvastaajatila on Kyllä, se ohittaa 
vastaanottotilan asetuksen. Laitteen sisäinen 
digitaalinen puhelinvastaaja vastaa 
puheluihin. Jos puhelu on faksi, laite 
vastaanottaa sen automaattisesti.
Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 9 
kohdassa Digitaalinen puhelinvastaaja
(vain MFC-660CN).

Siirry seuraavaan vaiheeseen
Seuraavilla sivuilla neuvotaan miten ohjaimia
asennetaan.

Ohjaat puhelinlinjaa itse,
ja sinun on vastattava 
jokaiseen puheluun.

Ulkoinen 
puhelinvastaaja vastaa 
automaattisesti kaikkiin 
soittoihin. Viestit 
tallennetaan ulkoiseen 
puhelinvastaajaan.
Jos asetat asetuksen 
Faksi tunnist. 
asetukselle Kyllä, 
faksiviestit tulostetaan.

Manuaalinen

Laite ottaa kaikki
puhelut vastaan
fakseina.

Vain fax

Laite ohjaa linjaa ja ja
avaa sen 
automaattisesti. Jos
puhelu ei ole faksi, laite
ilmoittaa soittoäänella
puhelusta, jotta voit
vastata siihen.

Fax/Puh

Manuaalinen

Kyllä

Ei

EiKyllä

Kyllä
Ei

Käytätkö sisäänrakennettua 
puhelinvastaaja?

Katso Käyttöoppaan 
luvun 9 kohta Digitaalinen 
puhelinvastaaja.

Haluatko käyttää laitteesi puhelinominaisuuksia (jos 
käytettävissä) tai ulkoista puhelinta tai ulkoista 
puhelinvastaajaa, joka on liitetty samaan linjaan kuin 
laite?

Käytätkö ulkoisen puhelinvastaajan 
ääniviestitoimintoa?

Haluatko laitteen vastaavaan 
fakseihin ja puheluihin 
automaattisesti?

Kyllä

Ei
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 1 Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy ”MFL-Pro Suite”

Windows®

 

 Asenna MFL-Pro Suite
Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston sekä 
monitoimiohjaimia.

 Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat
Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia, 
asentaa ilman PaperPort® SE -ohjelmaa, tai asentaa 
vain tulostinohjaimen.

 Käyttöopas
Lue Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas 
HTML-muodossa. Ohjelmiston käyttöopas ja 
Verkkokäyttäjän opas sisältävät ohjeet toiminnoista, 
jotka ovat käytettävissä, kun yhteys tietokoneeseen 
on käytettävissä. (Esim. tulostus, skannaus ja 
verkkotoiminto)

 Internet-rekisteröinti
Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin 
tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla 
(ei mahdollista Suomesta).

 Brother Solutions Center
Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on 
tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein 
kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä 
ja käyttövinkkejä.

Korjaa MFL-Pro Suite (vain USB)
Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtui 
virhe, tämä valinta korjaa automaattisesti MFL-Pro 
Suiten ja asentaa sen uudelleen.

Vinkki
MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, 
skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 -
ohjelman, ScanSoft® PaperPort®(jossa 
tekstintunnistus) - ohjelman ja True Type® -fontit. 
PaperPort® SE (jossa tekstintunnistus) -ohjelma 
on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään 
skannattujen asiakirjojen katseluun.

 

Macintosh®

 

 Start Here OSX
Voit asentaa MFL-Pro Suiten, joka sisältää 
tulostinohjaimen, skanneriohjaimen ja Brother 
ControlCenter2 -sovelluksen, Mac OS® 10.2.4 -
käyttöjärjestelmään tai uudempaan.

 Presto! PageManager

Voit asentaa myös Presto!® PageManager® -
ohjelman, jonka tekstintunnistusominaisuudet 
helpottavat valokuvien ja asiakirjojen skannausta, 
jakamista ja järjestelyä.

 Document
Lue Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas 
HTML-muodossa. Ohjelmiston käyttöopas ja 
Verkkokäyttäjän opas sisältävät ohjeet toiminnoista, 
jotka ovat käytettävissä, kun yhteys tietokoneeseen 
on käytettävissä. (Esim. tulostus, skannaus ja 
verkkotoiminto)

 Brother Solutions Center
Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on 
tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein 
kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä 
ja käyttövinkkejä.

 On-Line Registration
Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin 
tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla 
(ei mahdollista Suomesta).
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Vaihe 2
Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitäntää. 
Uusimmat ohjaimet ja oppaat sekä ratkaisut ongelmiin tai vastaukset kysymyksiin saa Brother Solutions Centeristä, jonne pääsee 
suoraan ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen http://solutions.brother.com. 

Windows®

Macintosh®

USB-liitännän käyttäjät(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP 
Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmät ...............................................................  16

Verkkoliitännän käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP 
Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmät) ............................................................... 19

USB-liitäntä
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)...................................................................................... 23

Verkkoliitännän käyttäjät
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)...................................................................................... 25

 

Tämän pika-asennusoppaan Windows®-näyttökuvat ovat Windows® XP:n mukaisia.
Tämän pika-asennusoppaan Mac OS® X -näyttökuvat ovat Mac OS® X 10.4:n mukaisia.

http://solutions.brother.com
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 1

 

 1 USB-liitännän käyttäjät
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 
Edition -käyttöjärjestelmät)

Tärkeää
Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 
vaiheessa 1, Laitteen asettaminen 
käyttökuntoon, sivuilla 4-13.

Vinkki
• Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-

Pro Suiten asentamista.
• Varmista, että laitteen korttiasemassa ei ole 

muistikortteja.
 

1 Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos 
liitäntäkaapeli on jo kytketty.
 

2 Käynnistä tietokone. 
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 
Professional/XP/XP Professional x64 Edition -
käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään 
järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

3 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-
ROM-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee 
ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse 
oma mallisi. Jos näyttöön tulee 
kielivalintaikkuna, valitse Suomi.
 

4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. 
Napsauta Asenna MFL-Pro Suite.
 

Vinkki
• Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windows®in 

resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-
levyn juurihakemistosta setup.exe-ohjelma.

• Jos käytät Windows® 2000 Professional -
käyttöjärjestelmää, etkä ole asentanut service 
pack 3:a (SP3) tai uudempaa:
Sinun on mahdollisesti asennettava ensin 
Windows® 2000 -päivitys PhotoCapture Center™ 
-toimintoja varten.
Windows® 2000 -päivitys sisältyy MFL-Pro Suite -
asennusohjelmaan.
Kun asennat päivityksen, noudata seuraavia 
ohjeita:
1 Aloita Windows®-päivityksien asentaminen 

napsauttamalla OK.
 

2 Käynnistä tietokone pyydettäessä uudelleen 
napsauttamalla OK.

3 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, 
MFL-Pro Suite -ohjelman asennus jatkuu 
automaattisesti.

Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa 
päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-
ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla 
setup.exe-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. 
Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.
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5 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® 
PaperPort® SE -käyttöoikeussopimuksen 
napsauta Kyllä.
 

6 PaperPort® SE:n asennus alkaa 
automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan 
MFL-Pro Suite.

7 Kun Brother MFL-Pro Suite Ohjelmiston 
Lisenssisopimus-ikkuna tulee näyttöön, 
napsauta Kyllä, jos hyväksyt 
lisenssisopimuksen.
 

8 Valitse Paikallinen liitäntä ja napsauta sen 
jälkeen Seuraava. Asennus jatkuu.
 

9 Kun alla oleva ikkuna tulee näkyviin, siirry 
seuraavaan vaiheeseen.
 

10 Nosta molemmin käsin skannerin kantta 
laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista 
ulokkeista, kunnes kansi lukittuu vakaasti 
yläasentoon.
 

11 Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on 
symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen 
sisällä oikealla kuten seuraavassa on esitetty.
 

12 Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun 
kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli 
kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke 
kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.
 

Sopimaton asetus
• Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-

porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. 
Suosittelemme, että liität laitteen suoraan 
tietokoneeseesi.

• Varmista, ettei kaapeli estä kantta 
sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä 
laitteen toimintaa.
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13 Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu 
( ).
Työnnä varovasti skannerin kannen tukea 
alaspäin ( ) ja sulje kansi ( ).
 

14 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto 
verkkovirtaan.
 

Brother-ohjainten asennus alkaa 
automaattisesti. Asennusikkunat tulevat 
näyttöön toinen toisensa jälkeen. Odota, että 
kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä 
näytössä; tähän kuluu muutama sekunti.

Sopimaton asetus
ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen 
aikana.

 

15 Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee 
näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. 
Huom! Brother-laitetta ei voi rekisteröidä 
Suomesta.
 

16 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla 
Valmis. 
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 
Professional/XP/XP Professional x64 Edition -
käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään 
järjestelmänvalvojan oikeuksin tietokoneen 
uudelleenkäynnistämisen jälkeen.) 
 

Vinkki
Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, 
Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy 
automaattisesti. Jollei asennus onnistunut, 
näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos 
tarkistusohjelma ilmoittaa asennuksen 
epäonnistuneen, noudata näytön ohjeita tai lue 
online-ohjeet sekä usein kysytyt kysymykset 
kohdasta Käynnistä/Kaikki ohjelmat 
(Ohjelmat)/Brother/MFC-XXXX.

 

 

MFL-Pro Suite on asennettu ja asennus 
on suoritettu loppuun.

Vinkki
• MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, 

skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 - 
ohjelman, ScanSoft® PaperPort® (jossa 
tekstintunnistus) - ohjelman ja True Type® -fontit.
PaperPort® SE (jossa tekstintunnistus) -ohjelma 
on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään 
skannattujen asiakirjojen katseluun.

• Windows® XP Professional x64 Edition ei tue 
Brother ControlCenter3 Modern -käyttäjäliittymää 
(katso CD-ROM-levyllä olevasta ohjelmiston 
käyttöoppaasta lisätietoja).
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 2 Verkkoliitännän käyttäjät 
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/ XP Professional x64 
Edition -käyttöjärjestelmät)

Tärkeää
Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita  
vaiheessa 1, Laitteen asettaminen 
käyttökuntoon, sivuilla 4-13

1 Irrota laite verkkovirrasta.

2 Nosta molemmin käsin skannerin kantta 
laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista 
ulokkeista, kunnes kansi lukittuu vakaasti 
yläasentoon.
 

3 Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa 
on symboli . Verkkoliitäntä sijaitsee laitteen 
sisällä vasemmalla kuten seuraavassa on 
esitetty.
 

4 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun 
kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli 
kourua pitkin laitteen takaosaa kohti.
Kytke sitten kaapeli verkkoon.
 

Sopimaton asetus
Varmista, ettei kaapeli estä kantta 
sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä 
laitteen toimintaa.

 

Vinkki
Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta 
kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

 

5 Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu 
( ).
Työnnä varovasti skannerin kannen tukea 
alaspäin ( ) ja sulje kansi ( ).
 

6 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto 
verkkovirtaan.
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7 Käynnistä tietokone. 
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 
Professional/XP/XP Professional x64 Edition -
käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään 
järjestelmänvalvojan oikeuksin.) 
Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suiten 
asentamista.

Vinkki
Jos käytät jotain palomuuriohjelmaa, kytke se pois 
käytöstä ennen asennusta. Kun olet varma, että 
tulostus toimii asennuksen jälkeen, voit 
käynnistää palomuuriohjelman uudelleen.

 

8 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-
ROM-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee 
ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse 
oma mallisi. Jos näyttöön tulee 
kielivalintaikkuna, valitse Suomi.
 

9 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. 
Osoita Asenna MFL-Pro Suite.
 

Vinkki
• Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windows®in 

resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-
levyn juurihakemistosta setup.exe-ohjelma.

• Jos näet seuraavan ikkunan, asenna Windows® -
päivitykset napsauttamalla OK. Kun 
käyttöjärjestelmä on päivitetty, tietokone saattaa 
käynnistyä uudelleen. Tämän jälkeen asennus 
jatkuu automaattisesti.
 

Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa 
päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-
ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla 
setup.exe-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. 
Jatka vaiheesta 9 ja asenna MFL-Pro Suite.

 

10 Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® 
PaperPort® SE -käyttöoikeussopimuksen 
napsauta Kyllä.
 

11 PaperPort® SE:n asennus alkaa 
automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan 
MFL-Pro Suite.

12 Kun Brother MFL-Pro Suite Ohjelmiston 
Lisenssisopimus-ikkuna tulee näyttöön, 
napsauta Kyllä, jos hyväksyt 
lisenssisopimuksen.
 

13 Valitse Verkkoliitäntä ja osoita sen jälkeen 
Seuraava.
 

14 Brother-ohjainten asennus alkaa 
automaattisesti. Asennusikkunat tulevat 
näyttöön toinen toisensa jälkeen. Odota, että 
kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä 
näytössä; tähän kuluu muutama sekunti.

Sopimaton asetus
ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen 
aikana.
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15 Jos laite on määritelty käyttämääsi verkkoa 
varten, valitse laite luettelosta ja napsauta 
Seuraava.
 

Vinkki
Tämä ikkuna ei ilmesty, jos verkkoon on liitetty 
vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin 
automaattisesti.

 

16 Jollei laitetta ole vielä määritelty verkkoon, 
näyttöön tulee seuraava ikkuna. 
 

Napsauta OK. 
Näyttöön tulee Määritä IP-osoite -ikkuna. 
Syötä laitteen IP-osoitetiedot verkkosi ja 
näytön ohjeiden mukaan.

17 Kun Brotherin ja ScanSoftin Internet-
rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi 
ja seuraa näytön ohjeita. Huomio! Brother-
laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.
 

18 Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla 
Valmis.
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 
Professional/XP/XP Professional x64 Edition -
käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään 
järjestelmänvalvojan oikeuksin.)
 

Vinkki
• Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, 

Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy 
automaattisesti. Jollei asennus onnistunut, 
näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos 
tarkistusohjelma ilmoittaa asennuksen 
epäonnistuneen, noudata näytön ohjeita tai lue 
online-ohjeet sekä usein kysytyt kysymykset 
kohdasta Käynnistä/Kaikki ohjelmat 
(Ohjelmat)/Brother/MFC-XXXX.

• Kun olet varma, että tulostus toimii asennuksen 
jälkeen, voit käynnistää palomuuriohjelman 
uudelleen.

• Tietokoneen palomuurin asetukset saattavat 
estää verkkoskannauksessa ja PC-Faksin 
lähetyksessä tarvittavan verkkoyhteyden.
Noudata seuraavia Windows-palomuurin 
määritysohjeita. Jos käytät jotakin muuta kuin alla 
mainittuja palomuuriohjelmia, katso ohjeet 
ohjelman käyttöoppaasta tai ota yhteyttä 
ohjelmiston valmistajaan.

• Windows® XP SP2:n käyttäjät:
1 Napsauta Käynnistä-painiketta, 

Ohjauspaneeli ja sitten Windowsin 
palomuuri.
Varmista, että Windows-palomuurin Yleiset-
välilehden asetuksena on Käytössä.

2 Napsauta Lisäasetukset-välilehteä ja 
Asetukset… -painiketta
 

3 Napsauta Lisää-painiketta.
4 Lisää portti 54925 verkkoskannausta varten. 

Syötä seuraavat tiedot:
1) (mahdollinen kuvaus)
2) Localhost
3) 54925
4) 54925
5) Valitse UDP
Napsauta sitten OK.

 

5 Napsauta Lisää-painiketta.

1

2

3

4

5
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6 Lisää portti 54926 verkko-PC-Faksia varten. 
Syötä seuraavat tiedot:
1) (mahdollinen kuvaus)
2) Localhost
3) 54926
4) 54926
5) Valitse UDP
Napsauta sitten OK.

7 Napsauta Lisää-painiketta.
8 Lisää portti 137 myös verkkoskannausta ja 

verkko-PC-faksin vastaanottoa varten. Syötä 
seuraavat tiedot:
1) (mahdollinen kuvaus)
2) Localhost
3) 137
4) 137
5) Valitse UDP
Napsauta sitten OK.

9 Varmista, että uusi asetus näkyy luettelossa ja 
on valittu, ja napsauta sitten OK.
 

 

MFL-Pro Suite on asennettu ja asennus 
on suoritettu loppuun.

Vinkki
• MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, 

verkkoskanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 
-ohjelman, ScanSoft® PaperPort® SE -
tekstintunnistusohjelman ja True Type® -fontit.
PaperPort® SE -ohjelma on asiakirjojen 
hallintasovellus, jota käytetään skannattujen 
asiakirjojen katseluun. 

• Windows® XP Professional x64 Edition ei tue 
Brother ControlCenter3 Modern -käyttäjäliittymää 
(katso CD-ROM-levyllä olevasta ohjelmiston 
käyttöoppaasta lisätietoja).
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 3 USB-liitäntä
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

Tärkeää
Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 
vaiheessa 1, Laitteen asettaminen 
käyttökuntoon, sivuilla 4-13.

Vinkki
Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on 
päivitettävä järjestelmäksi Mac OS® X 10.2.4 tai 
uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -
järjestelmästä saat osoitteesta 
http://solutions.brother.com)

 

1 Nosta molemmin käsin skannerin kantta 
laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista 
ulokkeista, kunnes kansi lukittuu vakaasti 
yläasentoon.
 

2 Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on 
symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen 
sisällä oikealla kuten seuraavassa on esitetty.
 

3 Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun 
kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli 
kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke 
kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.
 

Sopimaton asetus
• Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-

porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. 
Suosittelemme, että liität laitteen suoraan 
tietokoneeseesi.

• Varmista, ettei kaapeli estä kantta 
sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä 
laitteen toimintaa.

 

4 Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu 
( ).
Työnnä varovasti skannerin kannen tukea 
alaspäin ( ) ja sulje kansi ( ).
 

Vinkki
Varmista, että laite on kytketty päälle kytkemällä 
sähköjohto pistorasiaan.

 

5 Käynnistä Macintosh®.

6 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-
ROM-levy CD-asemaan.
 

http://solutions.brother.com
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7 Aloita asennus kaksoisosoittamalla 
Start Here OSX -symbolia.
Seuraa näytön ohjeita.

Vinkki
Odota hetki, ohjelman asentaminen vie muutaman 
sekunnin. Asennuksen jälkeen napsauta 
Käynnistä ohjelmiston asennuksen loppuun 
suorittamiseksi.

  

8 Brother-ohjelma etsii Brother-laitteita. Sinä 
aikana näyttöön tulee tämä ikkuna.
 

9 Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita OK.
 

 

Mac OS® X 10.3.x tai uudemman 
käyttöjärjestelmän käyttäjät:
MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, 
skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 
on asennettu ja asennus on suoritettu 
loppuun.
Siirry kohtaan 14.

10 Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 -käyttäjät:
Osoita Lisää.
 

11 Valitse USB.
 

12 Valitse MFC-XXXX (XXXX on mallisi nimi) ja 
osoita sitten Lisää.
 

13 Osoita Tulostuskeskus, ja sen jälkeen 
Lopeta Tulostuskeskus.
 

 

MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, 
skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 
on asennettu ja asennus on suoritettu 
loppuun.

14 Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma 
osoittamalla Presto! PageManager -symbolia 
ja seuraa näytön ohjeita.
 

Vinkki
Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother 
ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään 
tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja 
on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® 
PageManager® -ohjelmalla.

 

 

Presto!®PageManager® on asennettu, ja 
asennus on suoritettu loppuun.
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 4 Verkkoliitännän käyttäjät
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

Tärkeää
Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita 
vaiheessa 1, Laitteen asettaminen 
käyttökuntoon, sivuilla 4-13.

1 Nosta molemmin käsin skannerin kantta 
laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista 
ulokkeista, kunnes kansi lukittuu vakaasti 
yläasentoon.
 

2 Kytke verkkokaapeli paikallisverkkoliitäntään, 
jossa on symboli . Verkkoliitäntä sijaitsee 
laitteen sisällä vasemmalla kuten seuraavassa 
on esitetty.
 

3 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun 
kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli 
kourua pitkin laitteen takaosaa kohti.
Kytke sitten kaapeli verkkoon.
 

Sopimaton asetus
Varmista, ettei kaapeli estä kantta 
sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä 
laitteen toimintaa.

 

Vinkki
Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta 
kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

 

4 Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu 
( ).
Työnnä varovasti skannerin kannen tukea 
alaspäin ( ) ja sulje kansi ( ).
 

Vinkki
Varmista, että laite on kytketty päälle kytkemällä 
sähköjohto pistorasiaan.
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5 Käynnistä Macintosh®.

6 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-
ROM-levy CD-asemaan.
 

7 Aloita asennus kaksoisosoittamalla 
Start Here OSX -symbolia.
Seuraa näytön ohjeita.
 

Odota hetki, ohjelman asentaminen vie 
muutaman sekunnin. Asennuksen jälkeen 
napsauta Käynnistä ohjelmiston asennuksen 
loppuun suorittamiseksi.

8 Brother-ohjelma etsii Brother-laitteita. Sinä 
aikana näyttöön tulee tämä ikkuna.
 

Vinkki
• Jos laite on määritelty käyttämääsi verkkoa varten, 

valitse laite luettelosta ja osoita OK. Tämä ikkuna 
ei ilmesty, jos verkkoon on liitetty vain yksi laite. 
Valinta tapahtuu silloin automaattisesti. Siirry 
kohtaan 9.
 

• Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita OK-
näppäintä.
 

• Anna Macintosh®:lle Näyttönimi -kenttään 
enintään 15 merkkiä pitkä nimi ja osoita OK. Siirry 
kohtaan 9.
 

• Jos haluat käyttää laitteen Scan (Skannaa) -
näppäintä verkkoskannaukseen, sinun on 
laitettava rasti 
Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-
toiminnon kanssa -ruutuun.

• Syöttämäsi nimi näkyy laitteen näytöllä, kun 
painat Scan -näppäintä ja valitset 
skannausasetuksen. (Katso lisätietoja CD-
ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan 
kohdasta Verkkoskannaus.)
 

9 Osoita Lisää.
 

Vinkki
Mac OS® X 10.4 -käyttäjät: siirry vaiheeseen 12.
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10 Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.x -käyttäjät:
Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.
 

11 Valitse MFC-XXXX (XXXX on mallisi nimi) ja 
osoita sitten Lisää. Siirry kohtaan 13.
 

12 Mac OS® X 10.4 -käyttäjät:
Valitse MFC-XXXX (XXXX on mallisi nimi) ja 
osoita sitten Lisää.
 

13 Osoita Kirjoittimen asetustyökalu, ja sen 
jälkeen Lopeta Kirjoittimen asetustyökalu.

Vinkki
Mac OS® X 10.2.x -käyttäjät: osoita 
Tulostuskeskus ja osoita sitten 
Lopeta Tulostuskeskus.

  

 

MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, 
skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 
on asennettu ja asennus on suoritettu 
loppuun.

14 Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma 
osoittamalla Presto! PageManager -symbolia 
ja seuraa näytön ohjeita.
 

Vinkki
Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother 
ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään 
tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja 
on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® 
PageManager® -ohjelmalla.

 

 

Presto!®PageManager® on asennettu, ja 
asennus on suoritettu loppuun.
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 1 BRAdmin Professional -määritysapuohjelma 
(Windows®-käyttäjät)

BRAdmin Professional -apuohjelma Windows®-käyttöjärjestelmille on suunniteltu verkkoon kytkettyjen Brother-
laitteiden, kuten verkkovalmiiden monitoimilaitteiden ja/tai verkkovalmiiden tulostimien, hallintaan 
lähiverkkoympäristössä. Lisätietoa BRAdmin Professional -apuohjelmasta saat osoitteesta 
http://solutions.brother.com.

BRAdmin Professional -määritysapuohjelman 
asentaminen

1 Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-
ROM-levy CD-asemaan. Avausnäyttö avautuu 
automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.
 

2 Napsauta valikkonäytössä 
Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat -
kuvaketta.
 

3 Napsauta BRAdmin Professional ja seuraa 
näytön ohjeita.
 

IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän 
asettaminen BRAdmin Professional -
apuohjelman avulla 

1 Käynnistä BRAdmin Professional ja valitse 
TCP/IP.
 

2 Napsauta Laitteet, ja sen jälkeen 
Etsi aktiivisia laitteita. BRAdmin etsii uuden 
laitteen automaattisesti.
 

 

3 Kaksoisnapsauta uutta laitetta.
 

4 Syötä IP-osoite, Aliverkon peite ja 
Yhdyskäytävä ja napsauta OK.
 

5 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

Vinkki
Voit asettaa salasanan BRAdmin Professional -
apuohjelman avulla. (Katso CD-ROM-levyllä oleva 
Verkkokäyttäjän opas.)

 

http://solutions.brother.com


Verkkokäyttäjät

29

 

 2 BRAdmin Light -apuohjelma 
(Mac OS® X -käyttäjät)

Brother BRAdmin Light -ohjelma on Java™-sovellus, joka on suunniteltu Apple Mac OS® X -ympäristöä varten. 
Se tukee joitain Windows BRAdmin Professional -määritysapuohjelman toimintoja. Voit esimerkiksi BRAdmin 
Light -ohjelman avulla muuttaa joitain Brotherin verkkovalmiiden tulostimien ja monitoimilaitteiden 
verkkoasetuksia. BRAdmin Light -ohjelma asennetaan automaattisesti MFL-Pro Suiten asennuksen yhteydessä. 
Katso tästä Pika-asennusoppaasta miten asennat ohjaimen ja ohjelmiston, jollet ole vielä asentanut MFL-Pro 
Suite -ohjelmistoa. Lisätietoa BRAdmin Light -apuohjelmasta saat osoitteesta http://solutions.brother.com.

IP-osoitteen, aliverkkopeitteen ja yhdyskäytävän 
asettaminen BRAdmin Light -
määritysapuohjelman avulla 

Vinkki
Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, 
seuraavia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä. 
Tulostuspalvelin hakee automaattisesti oman IP-
osoitteensa. Tarkista, että version 1.4.1_07 tai 
uudempi Java™-asiakasohjelma on asennettu 
tietokoneellesi.

 

1 Kaksoisosoita Macintosh HD -symbolia 
työpöydällä. 
 

 

2 Valitse Kirjasto, Printers, Brother ja sitten 
Utilities.
 

3 Kaksoisosoita BRAdmin Light.jar -tiedostoa. 
Käynnistä BRAdmin Light -
määritysapuohjelma. BRAdmin Light etsii 
uuden laitteen automaattisesti.
 

4 Kaksoisosoita uutta laitetta.
 

5 Syötä IP Address, Subnet Mask ja Gateway 
ja osoita OK.
 

6 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

xxx.xxx.xxx.xxx

 

xxx.xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx.xxx

http://solutions.brother.com
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 1 Tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista 
osoitteesta http://solutions.brother.com tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

Musta Keltainen Syaani Magenta

LC1000BK LC1000Y LC1000C LC1000M
    

http://solutions.brother.com


Tavaramerkit
Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Windows ja Microsoft ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Macintosh ja True Type ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
PaperPort on ScanSoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
PictBridge on tavaramerkki.
Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva 
ohjelmistolisenssisopimus.
Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote
Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät 
tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.
Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.
Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman 
varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta 
esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkaan niihin rajoittumatta.
Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tekijänoikeuksista ja lisensseistä
©2006 Brother Industries Ltd.
Tämä tuote sisältää ohjelman, jonka ovat kehittäneet seuraavat myyjät.
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