
Instalacja zakończona!

KROK 1
Konfiguracja Urządzenia
Proszę wykonać instrukcje w KROKU 1 Konfiguracja urządzenia w 
Podręczniku szybkiej obsługi. Następnie powrócić do KROKU 2 – 
Instalowanie sterownika i oprogramowania w niniejszym podręczniku.

KROK 2 
Instalowanie sterownika i oprogramowania
Proszę wykonać instrukcje z niniejszego Podręcznika instalacji Windows Vista™, 
w celu prawidłowego przeprowadzenia instalacji sterownika i oprogramowania.

Windows Vista™ Instrukcja instalacji

Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. 
Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji Windows 
Vista™ w celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i instalacji.

Przechowuj Podręcznik szybkiej obsługi oraz Podręcznik instalacji Windows Vista™ i 
dostarczony dysk CD-ROM w dostępnym miejscu w celu łatwego dostępu do zawartych tam 
informacji.
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 1 Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej instrukcji

Ta instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla użytkowników Windows Vista™. Ten podręcznik instalacji 
wyjaśnia, w jaki sposób zainstalować oprogramowanie MFC-Pro Suite i wielofunkcyjne sterowniki dla 
Windows Vista™ oraz dostarcza innych informacji dotyczących Windows Vista™. Przed przystąpieniem do 
instalowania sterownika i oprogramowania, proszę wykonać kroki z rozdziału Rozpoczynanie i KROK 1 - 
Konfiguracja urządzenia w Podręczniku szybkiej obsługi. Po zakończeniu konfiguracji wstępnych należy 
wykonać instrukcje instalacji MFL-Pro Suite i sterowników w niniejszym podręczniku. Informacje dotyczące 
urządzenia można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi.

 

Najpierw należy zapoznać się z Podręcznikiem szybkiej obsługi.



Windows®

Instalowanie sterownika i oprogramowania
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KROK 2
Wykonuj instrukcje podane na tej stronie dla używanego systemu operacyjnego i interfejsu.
W celu uzyskania najnowszych sterowników oraz aby znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu lub pytania, wejdź bezpośrednio z 
CD-ROM / sterownika do Centrum Rozwiązań Brother - Brother Solutions Center lub do http://solutions.brother.com.

Dla użytkowników interfejsu USB ...................................................................................  3
Jak podłączyć urządzenie do komputera ........................................................................................... 4

Dla użytkowników interfejsu sieciowego .......................................................................  6

http://solutions.brother.com
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 1 Dla użytkowników interfejsu USB

Nieprawidłowa konfiguracja
NIE podłączaj kabla interfejsu. W trakcie 
instalacji sterownika zostanie wyświetlony 
monit o podłączenie kabla.
 

 

WAŻNE
Upewnij się, że zakończyłeś wykonywanie 
instrukcji z KROKU 1 - konfiguracja urządzenia 
w Podręczniku szybkiej obsługi.

Instalacja sterownika i podłączenie urządzenia do 
komputera

1 Jeśli już podłączyłeś kabel interfejsu, odłącz 
urządzenie z gniazdka zasilania i od 
komputera.

2 Włącz komputer. (Musisz być zalogowany na 
prawach administratora.) 

3 Umieść dostarczony dysk CD-ROM dla 
Windows Vista™ w napędzie CD-ROM.
Jeśli pojawia się ekran nazwy modelu, wybierz 
swoje urządzenie. Jeśli pojawia się ekran 
języka, wybierz swój język.
 

4 Pojawia się główne menu CD-ROM. Kliknij 
Zainstaluj pakiet MFL-Pro.

5 Po przeczytaniu i akceptowaniu umowy 
licencyjnej ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, 
kliknij Tak.

6 Instalacja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 
rozpocznie się automatycznie, a następnie 
rozpocznie się instalacja MFL-Pro Suite.

7 Gdy pojawi się okno umowy licencyjnej 
MFL-Pro Suite Software, kliknij Tak, jeśli 
zgadzasz się z umową licencyjną 
oprogramowania.

8 Wybierz Połączenie lokalne, a następnie 
kliknij Dalej, lub wybierz Standardowy, a 
następnie kliknij Dalej. Instalacja w toku.

9 Gdy pojawi się ten ekran, przejdź do kolejnego 
kroku.
 

10 Przejdź do kroku “jak podłączyć urządzenie do 
komputera”.

Numer modelu Numer strony
MFC-5460CN Strona 4

DCP-7010, DCP-8060, DCP-8065DN, 
MFC-7420, MFC-7820N, 
MFC-8460N, MFC-8860DN

Strona 5
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Jak podłączyć urządzenie do komputera 

Dla użytkowników MFC-5460CN 

1
 

2
 

3
 

Nieprawidłowa konfiguracja
Upewnij się, że kabel nie przeszkadza w 
zamykaniu pokrywy, ponieważ może to 
wywołać błąd.

 

4
 

5 Włącz urządzenie przez podłączenie 
przewodu zasilania.
Instalacja sterowników Brother rozpocznie się 
automatycznie. Raz po raz pojawiają się 
ekrany instalacyjne. Proszę czekać, może 
potrwać kilka sekund, zanim pojawią się 
wszystkie ekrany. 

6 Jeśli zostanie wyświetlony ekran Rejestracja 
On-Line, dokonaj wyboru i wykonaj instrukcje 
z ekranu.

7 Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić 
komputer. Po ponownym uruchomieniu 
komputera musisz zalogować się na prawach 
administratora.

 

MFL-Pro Suite został zainstalowany. 
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Dla użytkowników DCP-7010, DCP-8060, 
DCP-8065DN, MFC-7420, MFC-7820N, MFC-8460N 
i MFC-8860DN (Ilustracje na podstawie 
DCP-8060.)

1
 

2 Podłącz kabel zasilający do gniazdka 
elektrycznego. Włącz przycisk zasilania.
Instalacja sterowników Brother rozpocznie się 
automatycznie. Raz po raz pojawiają się 
ekrany instalacyjne, proszę czekać.

3 Jeśli zostanie wyświetlony ekran Rejestracja 
On-Line, dokonaj wyboru i wykonaj instrukcje 
z ekranu.

4 Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić 
komputer. Po ponownym uruchomieniu 
komputera musisz zalogować się na prawach 
administratora.

 

MFL-Pro Suite został zainstalowany. 
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 2 Dla użytkowników interfejsu sieciowego

Kroki instalacji dla MFL-Pro Software Suite i sterowników będą zależne od numeru modelu.
W celu wybrania prawidłowej metody instalacji dla Twojego modelu, patrz poniższa tabela.

Dla użytkowników MFC-5460CN

WAŻNE
Upewnij się, że zakończyłeś wykonywanie 
instrukcji z KROKU 1 - konfiguracja urządzenia 
w Podręczniku szybkiej obsługi.

1 Jeśli już podłączyłeś kabel interfejsu, odłącz 
urządzenie z gniazdka zasilania i od sieci.

2
 

3
 

4
 

Nieprawidłowa konfiguracja
Upewnij się, że kabel nie przeszkadza w 
zamykaniu pokrywy, ponieważ może to 
wywołać błąd.

 

5
 

6 Włącz urządzenie przez podłączenie 
przewodu zasilania.

7 Włącz komputer. 
Musisz być zalogowany na prawach 
administratora.
Zamknij wszystkie aplikacje przed 
przystąpieniem do instalacji MFL-Pro Suite.

Informacja
Jeśli korzystasz z zapory sieciowej, to przed 
przystąpieniem do instalacji należy ją wyłączyć. 
Po zakończeniu instalacji, ponownie uruchom 
zaporę sieciową.

 

Numer modelu Numer strony
MFC-5460CN Strona 6

DCP-8065DN, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8860DN Strona 8
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8 Umieść dostarczony dysk CD-ROM w 
napędzie CD-ROM. Jeśli pojawia się ekran 
nazwy modelu, wybierz swoje urządzenie. Jeśli 
pojawia się ekran języka, wybierz swój język.
 

9 Pojawia się główne menu CD-ROM. Kliknij 
Zainstaluj pakiet MFL-Pro.

10 Po przeczytaniu i akceptowaniu umowy 
licencyjnej ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, 
kliknij Tak.

11 Instalacja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 
rozpocznie się automatycznie, a następnie 
rozpocznie się instalacja MFL-Pro Suite.

12 Gdy pojawi się okno umowy licencyjnej 
MFL-Pro Suite Software, kliknij Tak, jeśli 
zgadzasz się z umową licencyjną 
oprogramowania.

13 Wybierz Połączenie z siecią, a następnie 
kliknij Dalej.

Informacja
• Jeśli urządzenie jest skonfigurowane do Twojej 

sieci, wybierz urządzenie z listy i kliknij Dalej.
Jeśli urządzenie pokazuje APIPA w polu 
Adres IP, kliknij Konfiguruj adres IP i wprowadź 
adres IP dla urządzenia, które jest odpowiednie 
dla sieci. 

• Jeśli urządzenie jeszcze nie jest skonfigurowane, 
urządzenie poprosi o kliknięcie OK i pojawi się 
okno Konfiguruj adres IP.
Wprowadź adres IP dla urządzenia, które jest 
odpowiednie dla sieci, wykonując instrukcje 
na-ekranie.

 

14 Instalacja sterowników Brother rozpocznie się 
automatycznie. Raz po raz pojawiają się 
ekrany instalacyjne. Proszę czekać, może 
potrwać kilka sekund, zanim pojawią się 
wszystkie ekrany.

15 Jeśli zostanie wyświetlony ekran Rejestracja 
On-Line Brother i ScanSoft, dokonaj wyboru i 
wykonaj instrukcje z ekranu-.

16 Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić 
komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera 
musisz zalogować się na prawach 
administratora.

17 Kiedy uruchomisz funkcje drukowania, włącz 
ponownie swoją zaporę sieciową.
Ustawienia zapory sieciowej na PC mogą 
odrzucić konieczne podłączenie do sieci dla 
skanowania sieciowego i faksu-PC.
Jeśli korzystasz z Windows® Firewall, wykonaj 
poniższe instrukcje. Jeśli korzystasz z zapory 
sieciowej, patrz Podręcznik użytkownika w celu 
uzyskania oprogramowania lub aby 
skontaktować się z producentem 
oprogramowania.
1 Kliknij przycisk Start, Panel sterowania, 

Sieć i Internet, Zapora systemu Windows 
i kliknij Zmień ustawienia.

2 Gdy pojawi się ekran Kontrola konta 
użytkownika, wykonaj następujące. 

Użytkownicy, którzy mają prawa 
administratora: 
Kliknij Kontynuuj.
Użytkownicy, którzy nie mają praw 
administratora:
Wprowadź hasło administratora i 
kliknij OK.

3 Upewnij się, że zapora Windows na 
zakładce Ogólne jest ustawiona na On.

4 Kliknij zakładkę Wyjątki.
5 Kliknij przycisk Dodaj port….
6 Aby dodać port 54925 dla skanowania 

sieciowego, wprowadź poniższe 
informacje:
1) W Nazwa: Wprowadź opis, np. “Skaner 

Brother”.
2) W Numer portu: Wprowadź “54925”.
3) Upewnij się, że wybrałeś UDP.
Następnie kliknij OK.

7 Kliknij przycisk Dodaj port….
8 Aby dodać port 54926 dla sieci Network 

PC-Faks (tylko modele MFC), wprowadź 
poniższe informacje:
1) W Nazwa: Wprowadź opis, np. “Brother 

PC-Faks”.
2) W Numer portu: Wprowadź “54926”.
3) Upewnij się, że wybrałeś UDP.
Następnie kliknij OK.

9 Upewnij się, że nowe ustawienie zostało 
dodane i sprawdzone, a następnie 
kliknij OK.

10 Jeśli nadal masz problemy z połączeniem 
sieciowym, takie jak Skanowania 
sieciowego lub drukowania, sprawdź 
okienko Udostępnianie plików i drukarek 
w zakładce Wyjątki, a następni kliknij OK.

 

MFL-Pro Suite został zainstalowany. 
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Dla użytkowników DCP-8065DN, MFC-7820N, 
MFC-8460N i MFC-8860DN

WAŻNE
Upewnij się, że zakończyłeś wykonywanie 
instrukcji z KROKU 1 - konfiguracja urządzenia 
w Podręczniku szybkiej obsługi.

(Ilustracje na podstawie DCP-8065DN.)

1 Wyłącz i odłącz urządzenie z gniazda AC.

2
 

3 Podłącz kabel zasilający do gniazdka 
elektrycznego. Włącz przycisk zasilania.

4 Włącz komputer. (Musisz być zalogowany na 
prawach administratora.) 
Przed przystąpieniem do instalacji MFL-Pro 
Suite, zamknij wszystkie uruchomione 
aplikacje.

Informacja
Jeśli korzystasz z zapory sieciowej, to przed 
przystąpieniem do instalacji należy ją wyłączyć. 
Po zakończeniu instalacji, ponownie uruchom 
zaporę sieciową.

 

5 Umieść dostarczony dysk CD-ROM w 
napędzie CD-ROM. Jeśli pojawia się ekran 
nazwy modelu, wybierz swoje urządzenie. Jeśli 
pojawia się ekran języka, wybierz swój język.
 

6 Pojawia się główne menu CD-ROM. Kliknij 
Zainstaluj pakiet MFL-Pro.

7 Po przeczytaniu i akceptowaniu umowy 
licencyjnej ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, 
kliknij Tak.

8 Gdy pojawi się okno umowy licencyjnej 
MFL-Pro Suite Software, kliknij Tak, jeśli 
zgadzasz się z umową licencyjną 
oprogramowania.

9 Wybierz Połączenie z siecią, a następnie 
kliknij Dalej.

10 Jeśli urządzenie jest skonfigurowane do Twojej 
sieci, wybierz urządzenie z listy i kliknij Dalej.
Jeśli urządzenie pokazuje APIPA w polu 
Adres IP, kliknij Konfiguruj adres IP i 
wprowadź Adres IP dla urządzenia, które jest 
odpowiednie dla sieci. 

Informacja
Jeśli urządzenie jeszcze nie jest skonfigurowane, 
urządzenie poprosi o kliknięcie OK i pojawi się 
okno Konfiguruj adres IP.
Wprowadź adres IP dla urządzenia, które jest 
odpowiednie dla sieci, wykonując instrukcje 
na-ekranie.

 

11 Instalacja sterowników Brother rozpocznie się 
automatycznie. Raz po raz pojawiają się 
ekrany instalacyjne. Proszę czekać, może 
potrwać kilka sekund, zanim pojawią się 
wszystkie ekrany.

12 Jeśli zostanie wyświetlony ekran Rejestracja 
On-Line Brother i ScanSoft, dokonaj wyboru i 
wykonaj instrukcje z ekranu-.

13 Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić 
komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera 
musisz zalogować się na prawach 
administratora.

14 Kiedy uruchomisz funkcje drukowania, włącz 
ponownie swoją zaporę sieciową.
Ustawienia zapory sieciowej na PC mogą 
odrzucić konieczne podłączenie do sieci dla 
skanowania sieciowego i faksu-PC.
Jeśli korzystasz z Windows® Firewall, wykonaj 
poniższe instrukcje. Jeśli korzystasz z zapory 
sieciowej, patrz Podręcznik użytkownika w celu 
uzyskania oprogramowania lub aby 
skontaktować się z producentem 
oprogramowania.
1 Kliknij przycisk Start, Panel sterowania, 

Sieć i Internet, Zapora systemu Windows 
i kliknij Zmień ustawienia.
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2 Gdy pojawi się ekran Kontrola konta 
użytkownika, wykonaj następujące. 

Użytkownicy, którzy mają prawa 
administratora: 
Kliknij Kontynuuj.
Użytkownicy, którzy nie mają praw 
administratora:
Wprowadź hasło administratora i 
kliknij OK.

3 Upewnij się, że zapora Windows na 
zakładce Ogólne jest ustawiona na On.

4 Kliknij zakładkę Wyjątki.
5 Kliknij przycisk Dodaj port….
6 Aby dodać port 54925 dla skanowania 

sieciowego, wprowadź poniższe 
informacje:
1) W Nazwa: Wprowadź opis, np. “Skaner 

Brother”.
2) W Numer portu: Wprowadź “54925”.
3) Upewnij się, że wybrałeś UDP.
Następnie kliknij OK.

7 Kliknij przycisk Dodaj port….
8 Aby dodać port 54926 dla sieci Network 

PC-Faks (tylko modele MFC), wprowadź 
poniższe informacje:
1) W Nazwa: Wprowadź opis, np. “Brother 

PC-Faks”.
2) W Numer portu: Wprowadź “54926”.
3) Upewnij się, że wybrałeś UDP.
Następnie kliknij OK.

9 Upewnij się, że nowe ustawienie zostało 
dodane i sprawdzone, a następnie 
kliknij OK.

10 Jeśli nadal masz problemy z połączeniem 
sieciowym, takie jak Skanowania 
sieciowego lub drukowania, sprawdź 
okienko Udostępnianie plików i drukarek 
w zakładce Wyjątki, a następni kliknij OK.

 

MFL-Pro Suite został zainstalowany. 
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 1 Wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania systemowe i obsługiwane funkcje oprogramowania 
System operacyjny Obsługiwane funkcje Interfejs Minimalny 

procesor
Zalecana 
RAM

Wymagana 
przestrzeń na 
twardym 
dysku

Windows® Windows 
Vista™

Drukowanie, 
Skanowanie, 
PC-FAKS 1, 
Dysk przenośny 2

USB, 
USB 
10/100 
BASE-TX 3

Procesor 1 GHz 
32-bit (x86) lub 
64-bit (x64) 

1,0 GB 1,0 GB

1 PC FAX obsługuje jedynie faksy czarno - białe.
2 Dysk przenośny jest funkcją PhotoCapture Center®.
3 Tylko DCP-8065DN, MFC-440CN, MFC-5460CN, 

MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8860DN.

Dla najnowszych aktualizacji sterownika, odwiedź stronę 
internetową www.brother.com.
Wszystkie znaki towarowe, marki i nazwy produktów są własnością 
firm.

http://www.brother.com/


Znaki towarowe
Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows i WindowsNT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i w innych 
krajach.
Windows Vista jest zarejestrowaną nazwą handlową lub nazwa handlową Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych 
i/lub innych krajach.
Wszystkie inne terminy, marki i nazwy produktów wymienione w Podręczniku szybkiej obsługi są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi odpowiednich przedsiębiorstw. 
Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nuance 
Communications, Inc. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Opracowanie i publikacja
Podręcznik ten został opracowany i opublikowany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. Zawiera on najnowsze opisy i 
specyfikacje produktu.
Zawartość tego podręcznika oraz specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach i materiałach tutaj 
zawartych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych 
informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą wystąpić w tej publikacji.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do zastosowań biurowych.

Prawa autorskie i licencja
© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWORKS INC.  Produkt zawiera 
oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” stworzone przez firmę Elmic Systems, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc. 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
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