
Oppsettingen er fullført!

Trinn 1
Sette opp maskinen
Følg trinnene under Trinn 1 – Sette opp maskinen i hurtigstartguiden 
først. Deretter må du gå tilbake til Trinn 2 Installere driveren og 
programvaren i denne installasjonsveiledningen.

Trinn 2 
Installere driveren og programvaren
Følg trinnene i denne installasjonsveiledningen for Windows Vista™ 
for installasjonsinstrukser for driver og programvare.

MFC-8870DW

Windows Vista™ installasjonsguide

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les 
"Hurtigstartguide" og denne "Windows Vista™ installasjonsguide" for oppsett og 
installasjonsinstruksjoner.

Oppbevar hurtigstartguiden, Windows Vista™ installasjonsguide og CD-platen på et lett 
tilgjengelig sted, slik at du når som helst kan slå opp i dem på en rask og enkel måte.

 



 

 1 Symboler som brukes i denne manualen

 

Feil bruk

 

Merk

 

Hurtigstartguide

Uegnet oppsett-ikoner varsler deg om 
utstyrsenheter og handlinger som ikke 
er kompatible med maskinen.

Merknader angir hvordan du skal reagere 
på en situasjon som kan oppstå, eller du 
får tips om hvordan gjeldende bruk 
fungerer sammen med andre funksjoner.

Indikerer referanser til 
hurtigstartguiden.
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 1 Før du tar i bruk denne håndboken

Denne håndboken er bare beregnet på brukere av Windows Vista™. Installasjonsveiledningen her forklarer 
hvordan du kan installere MFL-Pro Suite-programmet, og multifunksjonsdriverne for Windows Vista™, samt at 
den inneholder annen informasjon om Windows Vista™. Før du installerer driveren og programvaren, må du følge 
trinnene i avsnittet Komme i gang, og TRINN 1 Sette opp maskinen i hurtigstartguiden. Etter at du er ferdig med 
den grunnleggende oppsettet, må du følge trinnene i denne veiledningen for å installere MFL-Pro Suite og 
driveren. Du kan også finne mer informasjon om maskinen i hurtigstartguiden.

 

Se Hurtigstartguiden først.

 

 2 Vedlagt CD-plate for Windows Vista™

Du kan finne informasjonen som er listet opp nedenfor på CD-platen med Windows Vista™.
 

 Installere MFL-Pro Suite
Du kan installere MFL-Pro Suite programvaren og multifunksjonsdrivere.

 Installer andre drivere el. verktøy
Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite-komponenter, installere uten Scansoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra 
NUANCE™, installere bare skriverdriveren.

 Brukermanual
Se på programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket (kun tilgjengelig på modeller med innbygd 
nettverksfunksjonalitet) i HTML- eller PDF-formatet. Du kan også vise brukerhåndbøkene i PDF-format ved å åpne 
Brother Solutions Center. Programvarehåndboken inneholder instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelig når 
maskinen er tilkoblet en datamaskin. (f.eks. detaljer rundt skanning og utskrift)

 Online-registrering
Registrer maskinen din på Brothers produktregistreringsside.

 Brother Solutions Center
Gå til Brother Solutions Centre for de vanligste spørsmålene, brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips til 
hvordan du kan få mest mulig ut av maskinen. (Internett-tilgang nødvendig.)

 Rekvisitainformasjon
Besøk vårt nettsted for originalt/ekte Brother-materiale på http://www.brother.com/original/

 Reparere MFL-Pro Suite (kun USB)
Hvis det oppstod en feil under installasjon av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og reinstallere 
MFL-Pro Suite.

http://www.brother.com/original/
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Trinn 2
Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnitt.
For å finne siste driverne, dokumentasjonen, samt finne den beste løsningen på ditt problem, gå til Brother Solutions Center fra driveren, 
eller gå til http://solutions.brother.com.

Windows®

For brukere av USB-grensesnitt......................................................................................  4

For brukere av kablet nettverksgrensesnitt ...................................................................  7

For brukere av trådløst nettverk....................................................................................  11

http://solutions.brother.com
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 1 For brukere av USB-grensesnitt

Feil oppsett
IKKE koble til grensesnittkabelen. Tilkobling 
av grensesnittkabelen gjøres når du installerer 
driveren.
 

 

Viktig
Kontroller at du har fullført alle instruksjoner i 
TRINN 1 Sette opp maskinen på 
hurtigstartguiden.

Merk
Lukk alle programmer som kjører før du installerer 
MFL-Pro Suite.

 

Installer driveren og koble skriveren til 
datamaskinen.

1 Hvis du allerede har montert 
grensesnittkabelen, må du koble maskinen fra 
strømtilførselen og fra datamaskinen.
 

2 Slå på datamaskinen.
Du må være innlogget med 
administratorrettigheter.

3 Sett inn den medfølgende CD-platen for 
Windows Vista™ inn i CD-stasjonen.
Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger 
du din maskin. Hvis skjermbildet for språk 
vises, velger du ønsket språk.
 

4 CD-platens hovedmeny vises. Klikk på 
Installere MFL-Pro Suite.
 

Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du 
Windows® Utforsker til å kjøre programmet 
start.exe i rotkatalogen på Brother-platen.

Merk
Når Brukerkontokontroll skjermen vises, klikk 
Tillat.
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5 Velg Lokal tilkobling og klikk Neste. 
Installeringen fortsetter.
 

6 Etter at du har lest og akseptert lisensavtalen 
for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 
Lisensavtale, klikker du på Ja.
 

7 Installasjonen av Scansoft™ PaperPort™ 
11SE starter automatisk og etterfølges av 
installasjonen av MFL-Pro Suite.

8 Når vinduet med lisensavtalen for Brother 
MFL-Pro Suite Lisensavtale vises, klikker du 
Ja hvis du godtar avtalen.
 

Merk
Når denne skjermen vises, må du merke av i 
avmerkingsboksen, og deretter klikke på Installer 
for å fullføre installasjonen.

 

 

9 Når denne dialogboksen vises, kobler du USB-
grensesnittkabelen til datamaskinen og 
deretter til maskinen.
 

 

Feil oppsett
Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på 
et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet 
til strømforsyningen.
Brother anbefaler at du kobler maskinen 
direkte til datamaskinen din.

 

10 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på 
maskinen.
 

Installering av Brother-driverne starter 
automatisk. Installeringsskjermbildene vises i 
tur og orden. Vent litt, det tar noen få 
sekunder før skjermbildene vises.

Feil oppsett
IKKE prøv å avbryte noen av skjermbildene 
under installeringen.
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11 Når skjermen Online-registrering vises, må 
du gjøre dine valg, og deretter følge 
instruksjonene på skjermen.
 

12 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt.
Etter at du har startet datamaskinen på nytt, 
må du være pålogget med 
administratorrettigheter.
 

Merk
Når datamaskinen har startet på nytt, startes 
installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis 
installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for 
installeringen. Hvis diagnosen viser en feil må du 
følge instruksjonene på skjermen, eller lese den 
nettbaserte hjelpe og de vanligste spørsmålene i 
Start/Alle programmer/Brother/MFC-8870DW.

 

 

MFL-Pro Suite har blitt installert. 

Merk
MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriveren, 
skannerdriver, Brother ControlCenter3, 
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE og TrueType® 
skrifter.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et 
dokumentbehandlingsprogram for visning av 
skannede dokumenter.
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 2 For brukere av kablet nettverksgrensesnitt

Viktig
Kontroller at du har fullført alle instruksjoner i 
TRINN 1 Sette opp maskinen på 
hurtigstartguiden.

Merk
Lukk alle programmer som kjører før du installerer 
MFL-Pro Suite.

 

1 Trekk maskinens støpsel ut av stikkontakten.

2 Koble nettverksgrensesnittkabelen til 
maskinen og deretter til en ledig port på 
HUB-en.
 

3 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på 
maskinen.
 

Feil oppsett
Hvis du tidligere har satt opp maskinen for et 
trådløst nettverk, og ønsker å sette den opp på 
et trådbasert nettverk, må du kontrollere at 
maskinens WLAN aktivt er Av. Det trådløse 
nettverksgrensesnittet vil bli inaktivert med 
denne innstillingen. 
På maskinen må du trykke på Menu, 6, 2, 5 
deretter trykke  eller  for å velge Av, 
og deretter trykke OK.

 

4 Slå på datamaskinen.
Du må være innlogget med 
administratorrettigheter.
Lukk alle applikasjoner som kjører før du 
installerer MFL-Pro Suite.

Merk
Før installeringen, og hvis du bruker programvare 
for personlig brannmur, deaktiverer du denne 
først. Etter at du er ferdig med installasjonen, må 
du starte den personlige brannmuren på nytt.

 

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

6 CD-platens hovedmeny vises. Klikk på 
Installere MFL-Pro Suite.
 

Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du 
Windows® Utforsker til å kjøre programmet 
start.exe i rotkatalogen på Brother-platen.
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Merk
Når Brukerkontokontroll skjermen vises, klikk 
Tillat.
 

 

7 Velg Kabeltilkoblet nettverksforbindelse og 
klikk Neste.
 

8 Etter at du har lest og akseptert lisensavtalen 
for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 
Lisensavtale, klikker du på Ja.
 

9 Installasjonen av Scansoft™ PaperPort™ 
11SE starter automatisk og etterfølges av 
installasjonen av MFL-Pro Suite.

10 Når vinduet med lisensavtalen for Brother 
MFL-Pro Suite Lisensavtale vises, klikker du 
Ja hvis du godtar avtalen.
 

Merk
• Hvis maskinen er konfigurert for nettverket ditt, 

velger du maskin fra listen og klikker på Neste.
Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er 
tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den 
automatisk.
 

Hvis maskinen viser APIPA i feltet IP adresse, må 
du klikke Konfigurer IP adresse og taste inn en 
IP-adresse som er egnet til nettverket.

• Hvis maskinen ikke er konfigurert for bruk på 
nettverket ditt, vil følgende skjermbilde vises.
 

Klikk på OK.
Konfigurer IP adresse-vinduet åpnes. Tast inn 
en IP-adresse for maskinen som er egnet i 
nettverket ved å følge instruksjonene på skjermen.

 

11 Installering av Brother-driverne starter 
automatisk. Installeringsskjermbildene vises i 
tur og orden. Vent litt, det tar noen få 
sekunder før skjermbildene vises.

Feil oppsett
IKKE prøv å avbryte noen av skjermbildene 
under installeringen.

 

Merk
Når denne skjermen vises, må du merke av i 
avmerkingsboksen, og deretter klikke på Installer 
for å fullføre installasjonen.
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12 Når Brother- og ScanSoft-skjermen 
Online-registrering vises, må du gjøre dine 
valg, og deretter følge instruksjonene på 
skjermen.
 

13 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt.
Etter at du har startet datamaskinen på nytt, 
må du være pålogget med 
administratorrettigheter.
 

Merk
Når datamaskinen har startet på nytt, startes 
installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis 
installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for 
installeringen. Hvis diagnosen viser en feil må du 
følge instruksjonene på skjermen, eller lese den 
nettbaserte hjelpe og de vanligste spørsmålene i 
Start/Alle programmer/Brother/MFC-8870DW.

 

14 Med en gang du er sikker på at du kan skrive ut 
etter installeringen, start opp programvaren for 
personlig brannmur igjen.
Brannmurinnstilling på datamaskinen kan 
avslå den nødvendige nettverkstilkobling for 
nettverksskanning og PC-faks.
Hvis du bruker brannmuren i Windows®, må du 
følge instruksjonene nedenfor. Hvis du 
benytter et personlig brannmurprogram, se 
brukermanualen for programmet eller kontakt 
produsenten av programvaren.
1 Klikk på Start, Kontrollpanel, Nettverk og 

Internett, Windows-brannmur og klikk 
deretter Endre innstillinger.

2 Når Brukerkontokontroll skjermen vises, 
må du gjøre følgende.

Brukere med administratorrettigheter 
gjør som følger: 
Klikk på Fortsett.
 

For brukere som ikke har 
administratorrettigheter:
Angi administratorpassordet, og 
klikk OK.
 

3 Sjekk at brannmuren er slått på ved at 
haken på kategorien Generelt er haket av.

4 Klikk på kategorien Unntak.
 

5 Klikk Legg til port...-knappen.
6 Angi informasjonen nedenfor for å legge til 

port 54925 for nettverksskanning:
1) Inn Navn: angir du ønsket beskrivelse, 

for eksempel "Brother-skanner".
2) Inn Portnummer: angir du "54925".
3) Kontroller at UDP er valgt.
Deretter klikker du OK.
 

1

2

3
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7 Klikk Legg til port...-knappen.
8 Angi informasjonen nedenfor for å legge til 

port 54926 for nettverks-PC-Faks:
1) Inn Navn: angir du ønsket beskrivelse, 

for eksempel "Brother-PC-Fax".
2) Inn Portnummer: angir du "54926".
3) Kontroller at UDP er valgt.
Deretter klikker du OK.

9 Forsikre deg om at den nye innstillingen er 
lagt til og valgt, og klikk deretter OK.

10 Hvis du fortsatt har problemer med 
nettverkstilkoblingen ved 
nettverksskanning eller utskrift, må du 
merke av for Fil-og skriverdeling på 
kategorien Unntak, og deretter klikke 
på OK.
 

 

MFL-Pro Suite har blitt installert. 

Merk
MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriveren, 
skannerdriver, Brother ControlCenter3, 
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE og TrueType® 
skrifter.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et 
dokumentbehandlingsprogram for visning av 
skannede dokumenter.

 



Installere driveren og programvaren

11

Windows®

W
in

do
w

s®
Tr

åd
lø

st
 

ne
ttv

er
k

 

 3 For brukere av trådløst nettverk

Koble den trådløse maskinen til det trådløse nettverket i infrastruktur-
modus, og installer driveren i samme modus.

Først mår du konfigurere de trådløse nettverksinnstillingene på maskinen slik at den kan kommunisere med 
nettverkets aksesspunkt (ruter). Når maskinen er konfigurert til å kommunisere med aksesspunktet (ruter), vil 
datamaskinene på nettverket ha tilgang til maskinen. Du må installere MFL-Pro Suite-programvaren for å kunne 
bruke maskinen fra disse datamaskinene. De følgende trinnene fører deg gjennom konfigurasjons- og 
installeringsprosessen.

For å oppnår optimale resultater med normale dagligdags dokumentutskrift bør du plassere Brother-maskinen så 
nært opp til aksesspunktet (ruteren) som mulig, med minst mulig hindringer. Store gjenstander og vegger mellom 
de to enhetene i tillegg til interferens fra andre elektroniske enheter kan ha negativ effekt på 
dataoverføringsdokumenter.

Viktig
De følgende instruksjonene gir to metoder for installasjon av Brother-maskinen i et miljø med trådløst 
nettverk. Begge modusene er for infrastrukturmodus med en trådløs ruter eller tilgangspunkt som 
bruker DHCP for å tildele IP-adresser. Hvis din trådløse ruter/tilgangspunkt støtter SecureEasySetup™, 
følg trinnene på side 13 Bruke programmet SecureEasySetup™ til å konfigurere maskinen for et 
trådløst nettverk. Hvis din trådløse ruter/tilgangspunkt støtter SecureEasySetup™, følg trinnene på 
side 15 Bruke installasjonsveiviseren fra kontrollpanelets LAN-meny til konfigurasjon av det trådløse 
nettverket. Hvis du vil sette opp maskinen i et annet trådløst miljø, finner du instruksjoner for dette i 
brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-en.

Du kan se brukerhåndboken for nettverket ved hjelp av instruksjonene nedenfor.
1 Slå på datamaskinen. Sett inn den medfølgende Brother-platen inn i CD-stasjonen.
2 Hvis skjermbildet for modellnavn vises, klikker du det aktuelle modellnavnet.
3 Hvis skjermbildet for språk vises, klikker du ditt språk. CD-platens hovedmeny vises.
4 Klikk Brukermanual.
5 Klikk Brukerhåndboken for nettverket.



Installere driveren og programvaren

12

Trinn 2 Windows®
W

in
do

w
s®

Tr
åd

lø
st

 
ne

ttv
er

k

Bekreft ditt nettverksmiljø
Oppsettprosessen avhenger av nettverksmiljøet ditt.

Installasjon ved hjelp av SecureEasySetup™
 

Hvis det trådløse aksesspunktet (A) støtter SecureEasySetup™, trenger du ikke en datamaskin til å konfigurere maskinen. 
Aksesspunktet (ruter) og maskinen kan snakke sammen automatisk ved hjelp av SecureEasySetup™ prosedyren. 
Gå til side 13 for instruksjoner.

Infrastrukturmodus
 

Hvis ditt trådløse aksesspunkt (A) ikke støtter SecureEasySetup™ må du følge instruksjonene på side 15.



Installere driveren og programvaren

13

Windows®

W
in

do
w

s®
Tr

åd
lø

st
 

ne
ttv

er
k

Bruke programmet SecureEasySetup™ til å konfigurere maskinen for et 
trådløst nettverk

Viktig
Kontroller at du har fullført alle instruksjoner i 
TRINN 1 Sette opp maskinen på 
hurtigstartguiden.

SecureEasySetup™ lar deg konfigurere det trådløse 
nettverket på en enklere måte enn du ville kunne 
gjøre det manuelt. Ved å trykke på en knapp på den 
trådløse ruteren eller tilgangspunkt kan du fullføre 
oppsettet og sikre ditt trådløse nettverk. Din ruter eller 
tilgangspunkt må også støtte SecureEasySetup™. 
Se i brukermanualen til din trådløse ruter eller 
aksesspunkt for instruksjoner om hvordan du kan 
konfigurere maskinen for et trådløst nettverk. Hvis din 
trådløse ruter eller aksesspunkt ikke støtter 
SecureEasySetup™ må du gå til neste side for 
installasjonsinstruksjoner.
 

Merk
Rutere eller tilgangspunkter som støtter 
SecureEasySetup™ vil ha SecureEasySetup™-
logoen slik det vises nedenfor.
 

 

1 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på 
maskinen. 
 

Feil oppsett
Hvis du tidligere har konfigurert de trådløse 
innstillingene på maskinen må du tilbakestille 
nettverksinnstillingene (LAN) før du kan 
konfigurere de trådløse innstillingene en gang 
til.
Trykk Menu, 6, 2, 4 og trykk deretter 1 for å 
godta endringen.
Maskinen vil starte på nytt automatisk.

 

2 Sett maskinen i nærheten av 
SecureEasySetup™ ruteren eller 
aksesspunktet (mindre enn 5m/16 fot).

3 Trykk på SecureEasySetup™-knappen på den 
trådløse ruteren eller aksesspunktet. Se i 
brukermanualen for den trådløse ruteren eller 
aksesspunktet for flere instruksjoner.

4 Trykk Menu, 6, 2, 2, 2 på Brother-maskinens 
kontrollpanel.
 

22.WLAN-oppsett
  WLAN aktivt?
a På
b Av

Velg ab og OK

Trykk  eller  for å velge På, og trykk 
deretter OK. Det trådbaserte 
nettverksgrensesnittet blir deaktivert med 
denne innstillingen.
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5 Statusen på den trådløse nettverkstilkoblingen 
når du bruker SecureEasySetup™ vil bli vist: 
Tilkobler WLAN, Tilkoblet eller 
Tilkoblingsfeil.

Tilkobler WLAN vises når utskriftsserveren 
prøver å få til en kobling mot ruteren eller 
aksesspunktet. Vent til enten Tilkoblet eller 
Tilkoblingsfeil vises.

Tilkoblet vises når utskriftsserveren er 
koblet opp på ruteren eller aksesspunktet. Du 
kan nå bruke maskinen i det trådløse 
nettverket.

Tilkoblingsfeil vises når 
utskriftsserveren ikke greier å koble seg opp på 
ruteren eller aksesspunktet. Prøv fra trinn 2 
igjen. Hvis den samme meldingen vises igjen 
må du tilbakestille utskriftsserveren til standard 
fabrikkinnstillinger og prøv på nytt. 

 

Trådløst oppsett er nå fullført. Gå til trinn 
15 på side 17 for å installere MFL-Pro 
suite.
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Bruke installasjonsveiviseren fra kontrollpanelets LAN-meny til 
konfigurasjon av det trådløse nettverket

Viktig
Kontroller at du har fullført alle instruksjoner i 
TRINN 1 Sette opp maskinen på 
hurtigstartguiden.

Disse instruksjonene vil installere Brother-maskinen i 
et typisk trådløst småkontor- eller hjemmenettverk i 
infrastrukturmodus, ved hjelp av en trådløs ruter eller 
et aksesspunkt som bruker DHCP til å tildele 
IP-adresser.
Hvis du ønsker å sette opp maskinen i et annet 
trådløst miljø, kan du finne instruksjonene i 
Brukerhåndboken for nettverket på CD-platen. 
Du kan se brukerhåndboken for nettverket ved hjelp 
av instruksjonene nedenfor.
1 Slå på datamaskinen. Sett inn Brother CD-platen 

merket Windows Vista™ i CD-stasjonen.
2 Hvis skjermbildet for modellnavn vises, klikker du 

det aktuelle modellnavnet.
3 Hvis skjermbildet for språk vises, klikker du ditt 

språk. CD-platens hovedmeny vises.
4 Klikk Brukermanual.
5 Klikk Brukerhåndboken for nettverket.

Merk
Hvis vinduet ikke vises, bruker du Windows® 
Explorer til å kjøre programmet start.exe fra 
rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.
 

 

Før du starter må du ha kjennskap til de trådløse 
nettverksinnstillingene.

1 Skriv ned de trådløse nettverksinnstillingene til 
aksesspunktet eller ruteren.
SSID (Service Set ID eller nettverksnavn)

_________________________
WEP-nøkkel (om nødvendig)

_________________________
WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) (om nødvendig)

_________________________
WEP-nøkkelen er for 64 biters krypterte 
nettverk eller 128-biters krypterte nettverk, og 
kan inneholde både tall og bokstaver. Hvis du 
ikke kjenner denne informasjonen må du se i 
dokumentasjonen som ble levert sammen med 
aksesspunktet eller den trådløse ruteren. 
Denne nøkkelen er en 64-biters eller 128-biters 
verdi, som må angis i et ASCII- eller 
HEXADECIMAL-format.

Eksempel:

WPA/WPA2-PSK aktiverer en Wi-Fi®-beskyttet 
forhåndsdelt tilgangsnøkkel (WPA/WPA2-
PSK), som gjør at den trådløse Brother-
maskinen kan koble seg til aksesspunktet med 
TKIP- og AES-kryptering (WPA-Personal). 
WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) bruker en 
Pre-Shared KEY (PSK - forhåndsdelt nøkkel) 
som er på mer enn 8 tegn, men mindre enn 63 
tegn.
Se Brukerhåndbok for nettverket for flere 
detaljer.

64-bit ASCII: Bruker 5 teksttegn, f.eks."Hello" 
(skiller mellom store og små 
bokstaver)

64-bits 
Heksadesimalt:

Bruker 10-siffers heksadesimale 
data, f.eks."71f2234aba"

128-bit ASCII: Bruker 13 teksttegn, 
f.eks."Wirelesscomms" (skiller 
mellom store og små bokstaver)

128-bits 
Heksadesimalt:

Bruker 26-siffers heksadesimale 
data, f.eks. 
"71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
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2 Plugg inn strømkabelen, og slå deretter på 
maskinen.
 

Feil oppsett
Hvis du tidligere har konfigurert de trådløse 
innstillingene på maskinen må du tilbakestille 
nettverksinnstillingene (LAN) før du kan 
konfigurere de trådløse innstillingene en gang 
til.
Trykk Menu, 6, 2, 4 og trykk deretter 1 for å 
godta endringen.

 

3 På maskinen må du trykke Menu, 6, 2, 2, 1.
 

22.WLAN-oppsett
  WLAN aktivt?
a På
b Av

Velg ab og OK

Trykk  eller  for å velge På, og trykk 
deretter OK. Det trådbaserte 
nettverksgrensesnittet blir deaktivert med 
denne innstillingen.

4 Maskinen vil søke etter tilgjengelig SSID. Hvis 

en liste over SSID vises kan du bruke  
eller  tastene til å velge den SSID du 
noterte ned i trinn 1, deretter må du trykke på 
OK. Gå til trinn 9.
 

22.WLAN-oppsett
  SSID
a salesgroup
b ABCgroup

Velg ab og OK

Merk
Det vil ta noen få sekunder å vise en liste over 
tilgjengelige SSID-er.

 

Hvis aksesspunktet er satt opp til å ikke vise 
SSID må du taste inn SSID-navnet manuelt. 
Gå til trinn 5.

5 Velg <Ny SSID> ved hjelp av  eller  
og trykk OK. Gå til trinn 6.
 

22.WLAN-oppsett
  SSID
     <Ny SSID>

Velg ab og OK

6 Tast inn SSID-koden du skrev ned i trinn 1. Se 
Legge inn tekst på side 23 for informasjon om 
hvordan du kan skrive inn tekst.
 

22.WLAN-oppsett
  SSID:

Angi/OK tast

7 Trykk  eller  for å velge 
Infrastructure, og trykk deretter OK.

8 Bruk ,  og OK tastene til å velge ett 
av alternativene nedenfor: Hvis nettverket ditt 
er konfigurert for Autentisering og Kryptering 
må du bruke de samme innstillingene på 
maskinen som nettverket bruker.

Ingen autentisering eller kryptering: Velg 
Åpent system, trykk OK og velg deretter 
Ingen for Krypteringstype og trykk OK. 
Trykk deretter  eller  for å velge 
1.Ja, og trykk OK slik at innstillingen bli 
aktivert. Gå til trinn 13.

Ingen autentisering med WEP-kryptering: 
Velg Åpent system, trykk OK og bruk 
deretter  eller  for å velge WEP som 
Krypteringstype og trykk OK. Gå til trinn 9.

Autentisering med WEP-kryptering: Velg 
Delt nøkkel og trykk OK. Gå til trinn 9.

Autentisering med WPA-PSK (TKIP eller 
AES kryptering): Velg WPA/WPA2-PSK og 
trykk OK. Gå til trinn 10.

Autentisering med LEAP: Velg LEAP og trykk 
OK. Gå til trinn 11.
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9 Velg egnet nøkkelnummer og trykk OK. 
 

22.WLAN-oppsett
  WEP-nøkkel
a TAST1:
b TAST2:

Velg ab og OK

Tast inn WEP-nøkkelen du skrev ned i trinn 1 
ved hjelp av talltastaturet. Du kan bruke  
og  tastene til å flytte på pekeren. Hvis du 
f.eks. vil taste inn bokstaven a må du trykke på 
2-tasten en gang. For å taste inn nummeret 3 
må du trykke på 3-tasten syv ganger.

Trykk på OK når du har tastet inn alle tegnene 
og velg deretter 1.Ja, og trykk OK for å 
aktivere innstillingene. Gå til trinn 13.

De fleste aksesspunkt og rutere kan lagre 
mer enn en nøkkel, men de vil bare bruke en 
om gangen til autentisering og kryptering.

10 Trykk på  eller  for å velge TKIP eller 
AES som Krypteringstype, og trykk OK.
Tast inn WPA/WPA2-PSK-nøkkelen du skrev 
ned i trinn 1 ved hjelp av tall-tastene for å velge 
hver bokstav eller nummer. Du kan bruke  
og  tastene til å flytte på pekeren. Hvis du 
f.eks. vil taste inn bokstaven a må du trykke på 
2-tasten en gang. For å taste inn nummeret 3 
må du trykke på 3-tasten syv ganger.

Trykk på OK når du har tastet inn alle tegnene 
og trykk deretter 1 Ja for å aktivere 
innstillingene. Gå til trinn 13.

11 Tast inn brukeren og trykk OK. Du kan bruke 

 og  tastene til å flytte på pekeren. 
Hvis du f.eks. vil taste inn bokstaven a må du 
trykke på 1-tasten en gang. Gå til trinn 12.

12 Tast inn passordet og trykk OK, og deretter 
velger du 1.Ja, og trykk deretter OK for å 
aktivere innstillingene. Gå til trinn 13.

13 Maskinen vil nå forsøke å kobles eg til det 
trådløse nettverket med den informasjonen du 
har tastet inn. Hvis dette fungerer, vises 
Tilkoblet en liten stund på displayet.

Hvis maskinen ikke får til å koble til nettverket, 
bør du gjenta trinn 3 til 8 for å sikre at du har 
angitt riktig informasjon.

14 Maskinen vil automatisk hente inn korrekt 
TCP/IP adresseinformasjon fra aksesspunktet 
(ruteren) hvis DHCP er aktivert (DHCP er 
normalt aktivert på de fleste 
aksesspunkt/rutere).

Hvis DHCP ikke er aktivert for tilgangen, må du 
konfigurere IP-adressen, nettverksmasken og 
gateway manuelt for maskinen slik at den 
samsvarer med nettverket. Se 
brukerhåndboken for nettverket for nærmere 
opplysninger.

 

Trådløst oppsett er nå fullført. Gå til 
trinn 15 for å installere MFL-Pro suite.

15 Slå på datamaskinen.
Du må være innlogget med 
administratorrettigheter. 
Lukk alle applikasjoner som kjører før du 
installerer MFL-Pro Suite.

Merk
Før installeringen, og hvis du bruker programvare 
for personlig brannmur, deaktiverer du denne 
først.

 

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

17 CD-platens hovedmeny vises. Klikk på 
Installere MFL-Pro Suite.
Hvis du ikke får frem dette vinduet, bruker du 
Windows® Utforsker til å kjøre programmet 
start.exe i rotkatalogen på Brother-platen.
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Merk
Når Brukerkontokontroll skjermen vises, klikk 
Tillat.
 

 

18 Velg Trådløs nettverkstilkobling og klikk 
Neste.
 

19 Merk av i avmerkingsboksen Kontrollert og 
bekreftet og klikk deretter på Neste.
 

20 Etter at du har lest og akseptert lisensavtalen 
for ScanSoft™ PaperPort™ SE Lisensavtale, 
klikker du på Ja.
 

21 Installasjonen av PaperPort™ 11SE starter 
automatisk og etterfølges av installasjonen av 
MFL-Pro Suite.

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

23 Installering av Brother-driverne starter 
automatisk. Installeringsskjermbildene vises i 
tur og orden. Vent litt, det tar noen få 
sekunder før skjermbildene vises.

Feil oppsett
• IKKE prøv å avbryte noen av skjermbildene 

under installeringen.
• Hvis dine trådløse innstillinger feiler, vil en 

feilmelding vises under installasjonen av 
MFL-Pro Suite, og installasjonen avsluttes. 
Hvis du opplever denne feilen, gå til trinn 1 og 
sett opp den trådløse forbindelsen igjen.

 

24 Velg maskinen fra listen, og klikk Neste.
 

Merk
Hvis maskinen er konfigurert for nettverket ditt, 
velger du maskin fra listen og klikker på Neste.
Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er 
tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den 
automatisk.
Hvis maskinen viser APIPA i feltet IP adresse, må 
du klikke Konfigurer IP adresse og taste inn en 
IP-adresse som er egnet til nettverket.
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25 Når Brother og ScanSoft Online-registrering-
registreringsskjermbildet vises, klikker du 
valget ditt og følger anvisningene på skjermen.
 

26 Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt.
Etter at du har startet datamaskinen på nytt, 
må du være pålogget med 
administratorrettigheter.
 

Merk
Når datamaskinen har startet på nytt, startes 
installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis 
installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for 
installeringen. Hvis diagnosen viser en feil må du 
følge instruksjonene på skjermen, eller lese den 
nettbaserte hjelpe og de vanligste spørsmålene i 
Start/Alle programmer/Brother/MFC-8870DW.

 

27 Med en gang du er sikker på at du kan skrive ut 
etter installeringen, start opp programvaren for 
personlig brannmur igjen.
Brannmurinnstilling på datamaskinen kan 
avslå den nødvendige nettverkstilkobling for 
nettverksskanning og PC-faks.
Hvis du bruker brannmuren i Windows®, må du 
følge instruksjonene nedenfor. Hvis du 
benytter et personlig brannmurprogram, se 
brukermanualen for programmet eller kontakt 
produsenten av programvaren.
1 Klikk på Start, Kontrollpanel, Nettverk og 

Internett, Windows-brannmur og klikk 
deretter Endre innstillinger.

2 Når Brukerkontokontroll skjermen vises, 
må du gjøre følgende.

Brukere med administratorrettigheter 
gjør som følger: 
Klikk på Fortsett.
 

For brukere som ikke har 
administratorrettigheter:
Angi administratorpassordet, og 
klikk OK.
 

3 Sjekk at brannmuren er slått på ved at 
haken på kategorien Generelt er haket av.

4 Klikk på kategorien Unntak.
 

5 Klikk Legg til port...-knappen.
6 Angi informasjonen nedenfor for å legge til 

port 54925 for nettverksskanning:
1) Inn Navn: angir du ønsket beskrivelse, 

for eksempel "Brother-skanner".
2) Inn Portnummer: angir du "54925".
3) Kontroller at UDP er valgt.
Deretter klikker du OK.
 

1

2

3
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7 Klikk Legg til port...-knappen.
8 Angi informasjonen nedenfor for å legge til 

port 54926 for nettverks-PC-Faks:
1) Inn Navn: angir du ønsket beskrivelse, 

for eksempel "Brother-PC-Fax".
2) Inn Portnummer: angir du "54926".
3) Kontroller at UDP er valgt.
Deretter klikker du OK.

9 Forsikre deg om at den nye innstillingen er 
lagt til og valgt, og klikk deretter OK.

10 Hvis du fortsatt har problemer med 
nettverkstilkoblingen ved 
nettverksskanning eller utskrift, må du 
merke av for Fil-og skriverdeling på 
kategorien Unntak, og deretter klikke 
på OK.
 

 

MFL-Pro Suite har blitt installert. 

Merk
MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriveren, 
skannerdriver, Brother ControlCenter3, 
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE og TrueType® 
skrifter.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et 
dokumentbehandlingsprogram for visning av 
skannede dokumenter.
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 1 Verktøyet BRAdmin Light 

BRAdmin Light er et verktøy for første installasjon av Brother-nettverkstilkoblede enheter. Det kan også søke etter 
Brother-produkter på ditt nettverk, se statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, som IP-
adresse.
Hvis du vil ha mer informasjon om BRAdmin Light, kan du gå til http://solutions.brother.com.

Merk
Hvis du trenger mer avansert skriveradministrasjon, bruk den nyeste Brother BRAdmin Professional-versjonen 
som er tilgjengelig for nedlasting fra http://solutions.brother.com.

 

Installere konfigurasjonsverktøy 
for BRAdmin Light

Merk
Standardpassordet for utskriftsserveren er 
"access". Du kan endre dette passordet fra 
BRAdmin Light.

 

1 Klikk Installer andre drivere el. verktøy på 
menyskjermen.
 

2 Klikk BRAdmin Light og følg anvisningene på 
skjermen.
 

3 Når skjermen for brukerkontroll skjermen vises, 
klikk Tillat.
 

Angi din IP-adresse, 
nettverksmaske og gateway ved 
hjelp av BRAdmin Light

Merk
Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i 
nettverket ditt, trenger du ikke å gjøre følgende 
operasjon. fordi utskriftsserveren automatisk vil 
skaffe IP-adressen.

 

1 Start BRAdmin Light. Verktøyet søker 
automatisk etter nye enheter.
 

2 Dobbeltklikk på den ukonfigurerte enheten.
 

3 Velg STATIC for IP-konfigurasjon. Tast inn 
IP-adresse, Nettverksmaske og Gateway, og 
klikk deretter på OK.
 

4 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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 2 Hvordan sette maskinens 
nettverksinnstillinger til 
trådbundet eller trådløst 
LAN

For å kunne koble din Brother-maskin til et trådløst, 
eller trådbundet nettverk må du konfigurere maskinen 
for det nettverket du er tilkoblet fra maskinens 
kontrollpanel.

For trådløst LAN
På maskinen må du trykke på Menu, 6, 2, 5 deretter 
trykke  eller  for å velge På, og deretter 
trykke OK.

For trådbundet LAN
På maskinen må du trykke på Menu, 6, 1, 4 deretter 
trykke  eller  for å velge På, og deretter 
trykke OK.

Merk
Hvis du velger På på både trådbundet og trådløst 
LAN, og nettverkskabelen er tilkoblet maskinen, vil 
det trådbaserte nettverket være aktivt. Hvis 
nettverkskabelen ikke er tilkoblet, vil maskinen 
aktivere det trådløse nettverksgrensesnittet.

 

 

 3 Tilbakestille 
nettverksinnstillingen til 
fabrikkinnstillingene

For å tilbakestille alle nettverksinnstillinger til den 
interne utskrifts og skannerserveren til 
fabrikkinnstillingene, følg trinnene nedenfor.

1 Sørg for at maskinen ikke er i bruk. Deretter 
kobler du fra alle kabler (med unntak av 
strømkabelen).

2 Trykk Menu, 6, 0.

3 Trykk 1 for å velge Nullstill.

4 Trykk 1 for å velge Ja.

5 Maskinen vil restarte. Sett inn alle kablene når 
den har startet igjen.
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 4 Legge inn tekst

Når du stiller inn enkelte funksjoner, for eksempel apparatets ID, kan det hende at du må taste inn tekst i 
maskinen. Talltastene har bokstaver trykt på tastene. Tastene: Tastene for 0, # og l har ikke  bokstaver fordi de 
brukes til spesielle tegn.

Trykk riktig talltast nødvendig antall ganger for å få fram tegnene under:

(for å angi en e-postadresse og en node)

(for å angi andre menyvalg)

Legge inn mellomrom
For å legge inn et mellomrom i faksnummeret, trykk c én gang mellom tallene. For å legge inn et mellomrom i 
navnet, trykk c to ganger mellom tegnene.

Gjøre rettelser
Hvis du har tastet inn feil bokstav og vil rette den, trykker du d for å flytte markøren til den står under bokstaven 
som er feil, og trykker Clear/Back.

Gjenta bokstaver
Hvis du skal taste inn et tegn som finnes på den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du c for å flytte 
markøren mot høyre før du trykker tasten på nytt.

Spesielle tegn og symboler 
Trykk l, # eller 0, deretter trykker du d eller c for å flytte markøren til den står under det spesielle tegnet eller 
symbolet du vil bruke. Trykk deretter OK for å velge det.

1 m er ikke tilgjengelige for I-Faks innstillinger.

Trykk tast én gang to ganger tre ganger fire ganger fem 
ganger

seks 
ganger

syv ganger åtte 
ganger

2 a b c A B C 2 a

3 d e f D E F 3 d

4 g h i G H I 4 g

5 j k l J K L 5 j

6 m n o M N O 6 m

7 p q r s P Q R S

8 t u v T U V 8 t

9 w x y z W X Y Z

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 l for (mellomrom) ! " # $ % & ' ( ) l + , - . / m 1

Trykk # for : ; < = > ? @ [ ] ^ _
Trykk 0 for Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0
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 1 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for Brother er et dokumentbehandlingsprogram. Du kan bruke PaperPort™ 11SE 
til å vise skannede dokumenter.
PaperPort™ 11SE er et avansert, men likevel brukervennlig arkiveringssystem som hjelper deg med å organisere 
grafikk- og tekstdokumenter. Det gir deg muligheten til å blande eller "stable", dokumenter i ulike formater for 
utskrift, faksing eller arkivering.
 

For å vise hele brukerhåndboken til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE må du velge Hjelp på menylinjen i 
PaperPort™ 11SE, og klikke på Oppstartsveiledning.
Når du installerer MFL-Pro Suite, installeres ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for Brother automatisk. Du kan få 
tilgang til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gjennom programgruppen Scansoft™ PaperPort™ 11SE på PC-en din. 
Denne finner du under Start/Alle programmer/ScanSoft PaperPort 11SE. 
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 2 Systemkrav til datamaskinen

Merk
Parallelt grensesnitt er ikke støttet.

 

Minimumskrav for systemet og støttede programvarefunksjoner for datamaskin
Operativsystem Støttede 

funksjoner
Grensesnitt Minimum 

prosessor
Anbefalt RAM Ledig plass på 

harddisk

Windows® Windows 
Vista™

Utskrift, 
PC-fakssending, 
Skanning

USB,
10/100 
BASE-TX
Trådløst
802.11 b/g

1 GHz 32-bit (x86) 
eller 64-bit (x64) 
prosessor

1.0 GB 1.0 GB

Gå til www.brother.com for de siste driveroppdateringene.
Alle varemerker, merkenavn og produktnavn eies av de respektive selskapene.

http://www.brother.com


Varemerker
Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.
Windows Vista er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
TrueType er et registrert varemerke for Apple Inc.
Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerete varemerker som tilhører Nuance 
Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.
Alle andre termer, merker og produktnavn som blir omtalt i denne oppstartveiledningen for Windows Vista™ er registrerte 
varemerker for sine respektive selskaper. 

Utarbeidelse og publisering
Denne brukermanualen er utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries Ltd., og den inneholder de nyeste 
produktbeskrivelsene og -spesifikasjonene.
Innholdet i denne brukermanualen og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel.
Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten varsel, 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.
Dette produktet er laget for profesjonell bruk.

Opphavsrett og lisenser
© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWORKS INC.  Produktet 
inneholder "KASAGO TCP/IP"-programvare utviklet av Elmic Systems, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc. Med enerett.



 

NOR


	Windows Vista™ installasjonsguide MFC-8870DW
	Symboler som brukes i denne manualen
	Innholdsfortegnelse
	Før du starter
	Før du tar i bruk denne håndboken
	Vedlagt CD-plate for Windows Vista™

	Trinn 2 Installere driveren og programvaren
	For brukere av USB-grensesnitt
	For brukere av kablet nettverksgrensesnitt
	For brukere av trådløst nettverk
	Koble den trådløse maskinen til det trådløse nettverket i infrastruktur- modus, og installer driveren i samme modus.
	Bruke programmet SecureEasySetup™ til å konfigurere maskinen for et trådløst nettverk
	Bruke installasjonsveiviseren fra kontrollpanelets LAN-meny til konfigurasjon av det trådløse nettverket


	For nettverksbrukere
	Verktøyet BRAdmin Light
	Installere konfigurasjonsverktøy for BRAdmin Light
	Angi din IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light

	Hvordan sette maskinens nettverksinnstillinger til trådbundet eller trådløst LAN
	Tilbakestille nettverksinnstillingen til fabrikkinnstillingene
	Legge inn tekst

	Annen informasjon
	ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR fra NUANCE™
	Systemkrav til datamaskinen

	brother NOR


