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Start her DCP-8085DN

Hurtig installationsvejledning

DAN Version A

Før du tager maskinen i brug, skal du læse din Hurtig installationsvejledning for at få oplysninger om korrekt 
opsætning og installation.
Hvis du vil læse din Hurtig installationsvejledning på et andet sprog, skal du besøge http://solutions.brother.com/.

1 Pak maskinen ud, og kontroller komponenterne

ADVARSEL
Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. Plastikposerne skal holdes uden for babyer 
og børns rækkevidde, da der er risiko for kvælning.

 VIGTIGT!
Du må IKKE tilslutte interfacekablet endnu.

Tromle
(inklusive standard toner)

Cd-rom'er
(Windows®)
(Macintosh®)

Hurtig installationsvejledning Danske brugere Svenske, norske og finske brugere

Strømkablet leveret med denne maskine er 
forsynet med et jordforbundet trebenet stik. 
Tilslut kun enheden til en jordforbundet 
stikkontakt.

Strømkablet leveret med denne maskine er 
forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun 
enheden til en stikkontakt med 
jordforbindelse på siderne.

Netledning
For Danmark For andre

Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret installatør.

http://solutions.brother.com/
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Anvendte symboler i denne brugsanvisning

Bemærk!
• Komponenterne i kassen kan variere, afhængigt af land.
• Gem al emballage og kassen, hvis du får brug for at transportere maskinen.
• Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Du skal selv købe et kabel, der passer til det interface, du ønsker 

at bruge (USB, parallel eller netværk).
• For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard stikkontakt med jord. 

Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj.
USB-kabel
• Kontroller, at dit USB 2.0-kabel (type A/B) ikke er længere end 2 meter.
• Du må IKKE tilslutte netværkskablet endnu. Tilslutning af interfacekablet udføres under installationen af 

MFL-Pro.
• Når du bruger et USB-kabel, skal det sluttes til computerens USB-port og ikke til USB-porten på et tastatur 

eller en USB-hub uden strømforsyning.
Parallelkabel
Du må IKKE bruge et parallelkabel, der er længere end 2 meter. Brug et skærmet interfacekabel, der er IEEE 
1284-kompatibelt.
Netværkskabel
Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-
netværk.

ADVARSLER beskriver, hvordan du undgår personskade.

FORSIGTIG beskriver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre 
mindre personskader. 
VIGTIGT beskriver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre mulige 
maskinproblemer eller beskadigelse af maskinen eller andre objekter. 
Symbolet for risiko for stød angiver, at der er risiko for at få elektrisk stød.

Symbolet for varm overflade angiver, at du ikke må røre varme maskindele.

Bemærk!
Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, 
eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre 
faciliteter.

Brugsanvisning
Softwarebrugsanvisning
Netværksbrugsanvisning

Dette symbol henviser til din Brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning eller 
Netværksbrugsanvisning.

ADVARSEL

FORSIGTIG

VIGTIGT!
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CAUTIONFORSIGTIG
Ved flytning af maskinen skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Du må IKKE løfte maskinen ved at 
tage fat i bunden.

Bemærk!
Overhold den minimumsafstand, der er angivet på illustrationen nedenfor.

300 mm

500 mm200 mm

130 mm
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2 Installer tromlen og 
toneren

a Fjern beskyttelsestapen og den film, der er sat 
på scannerglaspladen.

b Tryk på udløserknappen på frontklappen, og 
åbn frontklappen a.

c Pak tromle og toner ud.

d Ryst enheden forsigtigt flere gange fra side til 
side for at fordele toneren jævnt i enheden.

e Skub tromlen ind i maskinen, indtil den klikker 
på plads.

f Luk frontklappen på maskinen.

 VIGTIGT!
Du må IKKE tilslutte interfacekablet endnu.

1
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3 Læg papir i papirskuffen

a Træk papirskuffen helt ud af maskinen.

b Tryk på papirstyrets blå udløserhåndtag a, og 
skub papirstyrene sammen, så de passer til 
den papirstørrelse, der ligger i skuffen. 
Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne.

c Luft papirstakken godt for at undgå papirstop 
og fremføringsfejl.

d Læg papir i skuffen, og kontroller, at mængden 
af papir ikke når op over mærket for maksimum 
papirmængde a. Udskriftssiden skal vende 
nedad. 

e Sæt papirskuffen tilbage i maskinen. 
Kontrollér, at det er sat helt på plads.

f Fold støtteklappen ud a for at undgå, at 
papiret falder af papirskuffen til forsiden nedad.

1

 VIGTIGT!
Kontroller, at papirstyrene rører papirets 
sider, så fremføringen sker korrekt.

1

1
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4 Frigør scannerlåsen

Skub knappen a i den viste retning for at låse 
scanneren op.
(Det grå håndtag til låsning af scanneren findes 
bagest i venstre side under dokumentlåget b.)

5 Tilslut netledningen

a Kontroller, at der er slukket på maskinens 
afbryder. Sæt netledningen i maskinen.

b Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for 
strømmen.

6 Vælg dit sprog

a Når du har tændt på netafbryderen, vises 
følgende på displayet:

Select Language
a English

Français
b Deutsch

Select ab or OK

Tryk på  eller  for at vælge dit 
sprog, og tryk på OK.

b Du bliver bedt om at bekræfte dit valg på 
displayet.

Vælg sprog
Dansk

1.Ja
2.Nej

Indtast nummer

Tryk på 1, hvis det korrekte sprog vises på 
displayet.
– ELLER –
Tryk på 2 for at gå tilbage til trin a for at vælge 
sprog igen.

 VIGTIGT!
Du må IKKE tilslutte interfacekablet endnu. 

2

1

Bemærk!
• Hvis Scanner Låst vises på displayet 

umiddelbart efter frigørelse af scannerlåsen, 
skal du trykke på Stop/Exit. (se Frigør 
scannerlåsen på side 6).

• Hvis du har indstillet det forkerte sprog. kan du 
skifte sprog fra kontrolpanelmenuen i 
maskinen. (Menu, 1, 0)
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7 Indstil displaykontrasten 
(efter behov)

Hvis det er svært at aflæse oplysningerne på 
displayet, kan du forsøge at ændre 
kontrastindstillingen.

a Tryk på Menu.

b Tryk på 1.

c Tryk på 5.

d Tryk på  for at forøge kontrasten.

– ELLER –

Tryk på  for at formindske kontrasten.
Tryk på OK.

e Tryk på Stop/Exit.

8 Indstil dato og 
klokkeslæt

Denne indstilling gør det muligt for maskinen at 
navngive filer, der er oprettet med funktionen Scan til 
USB.

a Tryk på Menu.

b Tryk på 6.

c Tryk på 1.

d Indtast årets to sidste cifre på 
opkaldstastaturet, og tryk derefter på OK.

61.Dato&Klokkslæt

Årstal:2009

Enter & OK Tast

(eksempel: Indtast 0, 9 for 2009).

e Indtast månedens to cifre på opkaldstastaturet, 
og tryk derefter på OK.

61.Dato&Klokkslæt
XX/XX/2009

Måned:03

Enter & OK Tast

(eksempel: Indtast 0, 3 for marts).

f Indtast dagens to cifre på opkaldstastaturet, og 
tryk derefter på OK.

61.Dato&Klokkslæt
XX/03/2009

Dag:25

Enter & OK Tast

(eksempel: Indtast 2, 5).

g Indtast klokkeslættet i 24-timers format på 
opkaldstastaturet, og tryk derefter på OK.

61.Dato&Klokkslæt
25/03/2009

Klokkeslæt:15:25

Enter & OK Tast

(Indtast f.eks. 1 5, 2 5 for 15:25).

h Tryk på Stop/Exit.
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9 Automatisk sommertid

Maskinen kan indstilles til at skifte til sommertid 
automatisk. Den stiller selv uret en time frem om 
foråret og en time tilbage om efteråret.

a Tryk på Menu.

b Tryk på 6.

c Tryk på 2.

d Tryk på  eller  for at vælge Til 
(eller Fra). 
Tryk på OK.

e Tryk på Stop/Exit.
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10 Vælg din tilslutningstype

Brugere af USB-interface
Windows®: Gå til side 10.
Macintosh®: Gå til side 14.

Brugere af parallelt interfacekabel
Windows®: Gå til side 16.

Brugere af kabelbaseret netværk
Windows®: Gå til side 20.
Macintosh®: Gå til side 24.

Yderligere oplysninger om brug af Windows Server® 2003/2008 findes i din 
Netværksbrugsanvisning på cd-rom'en.
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Windows®USB

Brugere af USB-kabel 
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

11 Før installationen

a Kontroller, at computeren er tændt, og at du er 
logget på med administratorrettigheder.

b Sluk, tag netledningen ud af stikkontakten, og 
afbryd forbindelsen mellem maskinen og din 
computer, hvis du allerede har forbundet dem 
med et netværkskabel.

12 Installer MFL-Pro Suite

a Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 
Hvis du får vist skærmen med modelnavne, 
skal du vælge din maskine. Hvis du får vist 
skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

b Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på 
Indledende installering.

c Klik på Installer MFL-Pro Suite.

 VIGTIGT!
• Du må IKKE tilslutte USB-kablet endnu.
• Luk eventuelle åbne programmer.
• Kontroller, at der ikke er sat en USB-

flashenhed i maskinen.
• Skærmbillederne, der vises, afhænger af 

operativsystemet.
• Den medfølgende cd-rom indeholder 

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne 
software understøtter kun Windows® 2000 
(SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere), XP 
Professional x64 Edition og Windows 
Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-
servicepakke, før du installerer MFL-Pro 
Suite.

Bemærk!
Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal 
du gå til Denne computer (Computer), 
dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter 
dobbeltklikke på Start.exe.
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d Når vinduet Licensaftale vises i ScanSoft™ 
PaperPort™ 11SE, skal du klikke på Ja, hvis 
du kan acceptere softwarens Licensaftale.

e Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 
11SE starter automatisk og efterfølges af 
installationen af MFL-Pro Suite.

f Når vinduet Licensaftale vises i Brother 
MFL-Pro Suite, skal du klikke på Ja, hvis du 
kan acceptere softwarens Licensaftale.

g Vælg Lokalforbindelse, og klik derefter på 
Næste. Installationen fortsætter.

h Du skal fjerne markeringen af 
Aktiver statusmonitor og derefter klikke på 
Næste, hvis du ikke vil have mulighed for at 
overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra 
computeren.

i Når dette skærmbillede vises, skal du gå til 
næste trin.

Bemærk!
• Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, 

skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne 
og isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på 
Start.exe i rodmappen og fortsætte fra trin c 
for at installere MFL-Pro Suite.

• Windows Vista®: Når skærmbilledet til 
Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på 
Tillad.

Bemærk!
Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers 
BR-Script Driver), skal du vælge 
Brugerdefineret installation og derefter følge 
vejledningen på skærmen. Når skærmbilledet til 
Vælg funktioner vises, skal du markere 
PS printerdriver og derefter følge vejledningen 
på skærmen.
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Windows®USB

13 Tilslut USB-kablet

a Fjern den mærkat, der sidder over USB-
interfacestikket.

b Slut USB-kablet til maskinens USB-stik, der er 

mærket med symbolet . Slut derefter kablet 
til computeren.

14 Tilslut netledningen

a Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for 
strømmen.

Installationen fortsætter automatisk.
Installationsskærmene vises efter hinanden.

b Når skærmbilledet til Online-registrering 
vises, skal du foretage dit valg og følge 
vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet 
registreringen, skal du lukke webbrowseren for 
at vende tilbage til dette vindue.
Klik derefter på Næste.

 VIGTIGT!
• Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port 

på et tastatur eller en USB-hub uden 
strømforsyning.

• Slut maskinen direkte til computeren.

 VIGTIGT!
Du må IKKE annullere nogle af 
skærmbillederne under installationen. Det kan 
tage nogle få sekunder, før en skærm vises.
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15 Udfør og genstart

a Klik på Udfør for at genstarte computeren. 
Når du har genstartet computeren, skal du 
være logget på med administratorrettigheder.

b Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge 
indstillingen til opdatering af firmware og klikke 
på OK.

Bemærk!
Hvis der vises en fejlmeddelelse under 
installation af softwaren, skal du køre 
Installationsdiagnose, der findes under 
start/Alle programmer/Brother
/DCP-XXXX (hvor DCP-XXXX er modelnavnet).

Bemærk!
Opdatering af firmware kræver internetadgang.

Udfør Installationen er nu 
udført.

Bemærk!
XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til 
udskrivning fra programmer, der bruger XML-
dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos 
Brother Solutions Center på adressen 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Macintosh®USB

Brugere af USB-interface 
(Mac OS® X 10.3.9 eller nyere)

11 Før installationen

a Kontroller, at maskinen og din Macintosh® er 
tændt. Du skal være logget på med 
administratorrettigheder.

12 Tilslut USB-kablet

a Fjern den mærkat, der sidder over USB-
interfacestikket.

b Slut USB-kablet til maskinens USB-stik, der er 

mærket med symbolet . Slut derefter kablet 
til computeren.

13 Installer MFL-Pro Suite

a Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

b Dobbeltklik på Start Here OSX for at installere.

Vent i et par sekunder, før softwaren er 
installeret. Efter installationen skal du klikke på 
Start igen for at afslutte installationen af 
softwaren.

 VIGTIGT!
Kontroller, at der ikke er sat en USB-
flashenhed i maskinen.

 VIGTIGT!
• Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port 

på et tastatur eller en USB-hub uden 
strømforsyning.

• Slut maskinen direkte til din Macintosh®.

Bemærk!
Yderligere oplysninger om installation af PS-
driveren findes i din Softwarebrugsanvisning på 
cd-rom'en (Brothers BR-Script-driver).



15

Macintosh®USB
W

indow
s

®U
SB M

acintosh
®

c Brother-softwaren søger nu efter Brother-
enheden. Imens vises følgende skærmbillede.

d Vælg en maskine på listen, og klik derefter på 
OK.

e Klik på OK, når dette skærmbillede vises.

14 Installer 
Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, føjes OCR-
funktionen til Brother ControlCenter2. Du kan nemt 
scanne, dele og organisere billeder og dokumenter 
ved hjælp af Presto! PageManager.

a Dobbeltklik på Presto! PageManager, og følg 
vejledningen på skærmen.

Installationen af MFL-Pro Suite er nu 
udført. 
Gå til trin 14 på side 15.

Udfør Installationen er nu 
udført.
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Windows®Parallel

Brugere af parallelinterface
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

11 Før installationen

a Kontroller, at computeren er tændt, og at du er 
logget på med administratorrettigheder.

b Sluk, tag netledningen ud af stikkontakten, og 
afbryd forbindelsen mellem maskinen og din 
computer, hvis du allerede har forbundet dem 
med et netværkskabel.

12 Installer MFL-Pro Suite

a Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 
Hvis du får vist skærmen med modelnavne, 
skal du vælge din maskine. Hvis du får vist 
skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

b Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på 
Indledende installering.

c Klik på Installer MFL-Pro Suite.

 VIGTIGT!
• Du må IKKE tilslutte parallelkablet endnu.
• Luk eventuelle åbne programmer.
• Kontroller, at der ikke er sat en USB-

flashenhed i maskinen.
• Skærmbillederne, der vises, afhænger af 

operativsystemet.
• Den medfølgende cd-rom indeholder 

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne 
software understøtter kun Windows® 2000 
(SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere) og XP 
Professional x64 Edition. Opdater til den 
nyeste Windows®-servicepakke, før du 
installerer MFL-Pro Suite.

Bemærk!
Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal 
du gå til Denne computer (Computer), 
dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter 
dobbeltklikke på Start.exe.



17

Windows®Parallel
W

indow
s

®

Parallel

d Når vinduet Licensaftale vises i ScanSoft™ 
PaperPort™ 11SE, skal du klikke på Ja, hvis 
du kan acceptere softwarens Licensaftale.

e Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 
11SE starter automatisk og efterfølges af 
installationen af MFL-Pro Suite.

f Når vinduet Licensaftale vises i Brother 
MFL-Pro Suite, skal du klikke på Ja, hvis du 
kan acceptere softwarens Licensaftale.

g Vælg Lokalforbindelse, og klik derefter på 
Næste. Installationen fortsætter.

h Du skal fjerne markeringen af 
Aktiver statusmonitor og derefter klikke på 
Næste, hvis du ikke vil have mulighed for at 
overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra 
computeren.

i Når dette skærmbillede vises, skal du gå til 
næste trin.

Bemærk!
Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, 
skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne og 
isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på Start.exe 
i rodmappen og fortsætte fra trin c for at installere 
MFL-Pro Suite.

Bemærk!
Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers 
BR-Script Driver), skal du vælge 
Brugerdefineret installation og derefter følge 
vejledningen på skærmen. Når skærmbilledet til 
Vælg funktioner vises, skal du markere 
PS printerdriver og derefter følge vejledningen 
på skærmen.
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Windows®Parallel

13 Tilslut parallelkablet

a Slut det parallelt interfacekabel til din pc, og 
slut det derefter til maskinen.

14 Tilslut netledningen

a Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for 
strømmen.

Installationen fortsætter automatisk.
Installationsskærmene vises efter hinanden.

b Gør et af følgende:
Brugere af Windows® 2000 Professional: 
Klik på Næste.

Brugere af Windows® XP/XP Professional 
x64 Edition: Vent et øjeblik – installationen af 
Brother-driverne starter automatisk. 
Skærmbillederne vises efter hinanden.

c Når skærmbilledet til Online-registrering 
vises, skal du foretage dit valg og følge 
vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet 
registreringen, skal du lukke webbrowseren for 
at vende tilbage til dette vindue.
Klik derefter på Næste.

 VIGTIGT!
Slut maskinen direkte til computeren.

Bemærk!
Hvis dette skærmbillede vises, skal du klikke på 
OK.

 VIGTIGT!
Du må IKKE annullere nogle af 
skærmbillederne under installationen. Det kan 
tage nogle få sekunder, før en skærm vises.
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15 Udfør og genstart

a Klik på Udfør for at genstarte computeren. 
Når du har genstartet computeren, skal du 
være logget på med administratorrettigheder.

b Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge 
indstillingen til opdatering af firmware og klikke 
på OK.

Bemærk!
Hvis der vises en fejlmeddelelse under 
installation af softwaren, skal du køre 
Installationsdiagnose, der findes under 
start/Alle programmer/Brother
/DCP-XXXX LPT (hvor DCP-XXXX er 
modelnavnet).

Bemærk!
Opdatering af firmware kræver internetadgang.

Udfør Installationen er nu 
udført.

Bemærk!
XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til 
udskrivning fra programmer, der bruger XML-
dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos 
Brother Solutions Center på adressen 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Windows®Kabelført netværk

Brugere af kabelbaserede netværk 
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

11 Før installationen

a Kontroller, at computeren er tændt, og at du er 
logget på med administratorrettigheder.

b Tag maskinens stik ud af stikkontakten.

12 Tilslut netværkskablet

a Slut netværkskablet til det LAN-stik, der er 

mærket med symbolet , og slut den til en 
ledig port på din hub.

13 Tilslut netledningen

a Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for 
strømmen.

 VIGTIGT!
• Luk eventuelle åbne programmer.
• Kontroller, at der ikke er sat en USB-

flashenhed i maskinen.
• Skærmbillederne, der vises, afhænger af 

operativsystemet.
• Den medfølgende cd-rom indeholder 

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne 
software understøtter kun Windows® 2000 
(SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere), XP 
Professional x64 Edition og Windows 
Vista®. Opdater til den nyeste Windows®-
servicepakke, før du installerer MFL-Pro 
Suite.

 VIGTIGT!
Under installationen skal du 
deaktivere al personlig firewall-
software (undtagen Windows® 
Firewall), anti-spyware eller 
antivirusprogrammer.
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14 Installer MFL-Pro Suite

a Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 
Hvis du får vist skærmen med modelnavne, 
skal du vælge din maskine. Hvis du får vist 
skærmen med sprog, skal du vælge dit sprog.

b Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på 
Indledende installering.

c Klik på Installer MFL-Pro Suite.

d Når vinduet Licensaftale vises i ScanSoft™ 
PaperPort™ 11SE, skal du klikke på Ja, hvis 
du kan acceptere softwarens Licensaftale.

e Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 
11SE starter automatisk og efterfølges af 
installationen af MFL-Pro Suite.

f Når vinduet Licensaftale vises i Brother 
MFL-Pro Suite, skal du klikke på Ja, hvis du 
kan acceptere softwarens Licensaftale.

Bemærk!
Hvis skærmen Brother ikke vises automatisk, skal 
du gå til Denne computer (Computer), 
dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter 
dobbeltklikke på Start.exe.

Bemærk!
• Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, 

skal du åbne hovedmenuen igen ved at fjerne 
og isætte cd-rom'en eller dobbeltklikke på 
Start.exe i rodmappen og fortsætte fra trin c 
for at installere MFL-Pro Suite.

• Windows Vista®: Når skærmbilledet til 
Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på 
Tillad.
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g Vælg Netværksforbindelse, og klik derefter 
på Næste.

h Brugere af Windows® XP SP2/XP Professional 
x64 Edition/Windows Vista®: Når dette 
skærmbillede vises, skal du vælge Skift 
Firewall portindstillingerne for at aktivere 
netværkstilslutningen og fortsætte 
installationen. (Anbefalet) og klikke på 
Næste.

Yderligere oplysninger om tilføjelse af følgende 
netværksporte, hvis du ikke bruger en 
Windows® Firewall, findes i softwarens 
brugsanvisning.

For netværksscanning skal du tilføje UDP-
port 54925.
Tilføj UDP-port 137, hvis der stadig er 
problemer med netværksforbindelsen.

i Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, 
skal du vælge maskinen fra listen og derefter 
klikke på Næste.

j Du skal fjerne markeringen af 
Aktiver statusmonitor og derefter klikke på 
Næste, hvis du ikke vil have mulighed for at 
overvåge maskinstatus og beskeder om fejl fra 
computeren.

k Installationen af Brother-driverne starter 
automatisk. Installationsskærmene vises efter 
hinanden.

Bemærk!
Hvis du ønsker at installere PS-driveren (Brothers 
BR-Script Driver), skal du vælge 
Brugerdefineret installation og derefter følge 
vejledningen på skærmen. Når skærmbilledet til 
Vælg funktioner vises, skal du markere 
PS printerdriver og derefter følge vejledningen 
på skærmen.

Bemærk!
• Du kan finde maskinens IP-adresse og 

nodenavn ved at udskrive en 
netværkskonfigurationsliste. Se Udskriv en 
netværkskonfigurationsliste på side 28.

• Hvis maskinen ikke findes på netværket, vises 
følgende skærm.

Følg vejledningen på skærmen for at bekræfte 
dine netværksindstillinger.

• Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til 
brug på dit netværk, vises følgende skærm.

Klik på OK, og klik derefter på 
Konfigurér IP adresse. Følg vejledningen 
nedenfor for at indtaste en IP-adresse for 
maskinen, der passer til netværket.

 VIGTIGT!
Du må IKKE annullere nogle af 
skærmbillederne under installationen. Det kan 
tage nogle få sekunder, før en skærm vises.
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l Når skærmbilledet til Online-registrering 
vises, skal du foretage dit valg og følge 
vejledningen på skærmen. Når du har afsluttet 
registreringen, skal du lukke webbrowseren for 
at vende tilbage til dette vindue.
Klik derefter på Næste.

15 Udfør og genstart

a Klik på Udfør for at genstarte computeren. Du 
skal være logget på med 
administratorrettigheder efter genstart af 
computeren.

b Hvis dette skærmbillede vises, skal du vælge 
indstillingen til opdatering af firmware og klikke 
på OK.

16 Installer MFL-Pro Suite 
på flere computere 
(efter behov)

Hvis maskinen skal bruges med flere computere på 
netværket, skal MFL-Pro Suite installeres på hver 
computer. Gå til trin 14 på side 21.

Bemærk!
Windows Vista®: Når dette skærmbillede vises, 
skal du klikke på afkrydsningsfeltet og klikke på 
Installer for at udføre installationen korrekt.

Bemærk!
Hvis der vises en fejlmeddelelse under 
installation af softwaren, skal du køre 
Installationsdiagnose, der findes under 
start/Alle programmer/Brother/
DCP-XXXX LAN (hvor DCP-XXXX er 
modelnavnet).

Bemærk!
Opdatering af firmware kræver internetadgang.

Bemærk!
Softwarelicensen til MFL-Pro Suite tillader 
installation på op til 5 computere på netværket. 
Hvis MFL-Pro Suite skal installeres på flere 
computere, skal du købe en ekstra NL-5-licens 
(fem brugere) hos et autoriseret Brother-
servicecenter, eller du kan kontakte Brothers 
kundeservice.

Udfør Installationen er nu 
udført.

Bemærk!
XML Printerdriver til papirangivelse
XML-printerdriveren er den mest egnede driver til 
udskrivning fra programmer, der bruger XML-
dokumenter. Den nyeste driver kan hentes hos 
Brother Solutions Center på adressen 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Brugere af kabelbaseret interface 
(Mac OS® X 10.3.9 eller nyere)

11 Før installationen

a Kontroller, at maskinen og din Macintosh® er 
tændt. Du skal være logget på med 
administratorrettigheder.

12 Tilslut netværkskablet

a Slut netværkskablet til det LAN-stik, der er 

mærket med symbolet , og slut den til en 
ledig port på din hub.

13 Installer MFL-Pro Suite

a Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

b Dobbeltklik på Start Here OSX for at installere.

Vent i et par sekunder, før softwaren er 
installeret. Efter installationen skal du klikke på 
Start igen for at afslutte installationen af 
softwaren.

c Brother-softwaren søger nu efter Brother-
enheden. Imens vises følgende skærmbillede.

 VIGTIGT!
Kontroller, at der ikke er sat en USB-
flashenhed i maskinen.

Bemærk!
Yderligere oplysninger om installation af PS-
driveren findes i din Netværksbrugsanvisning på 
cd-rom'en (Brothers BR-Script-driver).
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d Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, 
skal du vælge maskinen fra listen og derefter 
klikke på OK.

e Klik på OK, når dette skærmbillede vises.

14 Installer 
Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, føjes OCR-
funktionen til Brother ControlCenter2. Du kan nemt 
scanne, dele og organisere billeder og dokumenter 
ved hjælp af Presto! PageManager.

a Dobbeltklik på Presto! PageManager, og følg 
vejledningen på skærmen.

15 Installer MFL-Pro Suite 
på flere computere 
(efter behov)

Hvis maskinen skal bruges med flere computere på 
netværket, skal MFL-Pro Suite installeres på hver 
computer. Gå til trin 13 på side 24.

Bemærk!
• Du kan finde maskinens IP-adresse og 

nodenavn ved at udskrive en 
netværkskonfigurationsliste. Se Udskriv en 
netværkskonfigurationsliste på side 28.

• Hvis maskinen ikke findes på netværket, skal 
du bekræfte dine netværksindstillinger.

• Hvis dette skærmbillede vises, skal du klikke 
på OK.

• Indtast et navn på op til 15 tegn for din 
Macintosh® i feltet Displaynavn, og klik på 
OK. Gå til e.

• Hvis du vil scanne via netværket med 
maskintasten Scan, skal du markere 
afkrydsningsfeltet Registrer din computer 
med funktionen "Scan til" på maskinen..

• Det indtastede navn vises på maskinens 
display, når du trykker på  og vælger en 
scanningsindstilling (yderligere oplysninger 
findes i afsnittet Netværksscanning i din 
Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en).

Installationen af MFL-Pro Suite er nu 
udført. 
Gå til trin 14 på side 25.

Udfør Installationen er nu 
udført.
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For netværksbrugere

BRAdmin Light (Windows®-brugere)
BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede Brother-enheder. Det kan 
også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger 
som f.eks. IP-adressen.
Yderligere oplysninger om BRAdmin Light fås på adressen http://solutions.brother.com/.

Installer 
konfigurationshjælpeprogrammet 
BRAdmin Light

a Klik på Netværkshjælpeprogrammer på 
menuskærmen.

b Klik på BRAdmin Light, og følg vejledningen 
på skærmen.

Indstil din IP-adresse, 
undernetmaske og gateway med 
BRAdmin Light

a Start BRAdmin Light. Programmet søger nu 
automatisk efter nye enheder.

b Dobbeltklik på den enhed, der ikke er 
konfigureret.

c Vælg STATIC for Boot-metode. Indtast din 
IP-adresse, Undernetsmaske og Gateway, 
og klik derefter på OK.

d Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Bemærk!
Hvis du har brug for en mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af hjælpeprogrammet 
Brother BRAdmin Professional, der kan hentes på adressen http://solutions.brother.com/.

Bemærk!
Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på 
netværket, behøver du ikke at udføre 
nedenstående. Maskinen henter automatisk sin 
egen IP-adresse.

Bemærk!
Maskinens standardadgangskode er "access". 
Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/


27

For netværksbrugere

BRAdmin Light (Mac OS® X-brugere)
BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede Brother-enheder. Det kan 
også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende 
netværksindstillinger, f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS® X 10.3.9 eller nyere.
BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret 
printerdriveren, behøver du ikke installere BRAdmin Light igen. Yderligere oplysninger om BRAdmin Light fås på 
adressen http://solutions.brother.com/.

Indstil din IP-adresse, 
undernetmaske og gateway med 
BRAdmin Light

a Dobbeltklik på Macintosh HD på dit 
skrivebord.

b Vælg Bibliotek, Printers, Brother og derefter 
Utilities.

c Dobbeltklik på arkivet BRAdmin Light.jar, og 
kør softwaren. BRAdmin Light søger derefter 
automatisk efter nye enheder.

d Dobbeltklik på den enhed, der ikke er 
konfigureret.

e Vælg STATIC for Boot-metode. Indtast din 
IP-adresse, Undernetsmaske og Gateway, 
og klik derefter på OK.

f Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

Bemærk!
• Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server på 

netværket, behøver du ikke at udføre 
nedenstående. Maskinen henter automatisk 
sin egen IP-adresse.

• Kontroller, at du har installeret Java-
klientsoftwaren i version 1.4.2 eller nyere på 
computeren.

• Maskinens standardadgangskode er "access". 
Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.

http://solutions.brother.com/
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Web Based Management 
(webbrowser)
Brother printernetkort er udstyret med webserver, der 
giver dig mulighed for at overvåge status eller ændre 
visse konfigurationsindstillinger.

a Åbn browseren.

b Indtast http:// printerens IP-adresse/ i 
browseren (hvor "printerens IP-adresse" er 
printerens IP-adresse eller printernetkortets 
navn).
Du kan finde maskinens IP-adresse på 
netværkskonfigurationslisten. Se Udskriv en 
netværkskonfigurationsliste på side 28.

For eksempel http://192.168.1.2/

Udskriv en 
netværkskonfigurationsliste
Du kan udskrive liste med netværkskonfigurationer 
for at bekræfte de aktive netværksindstillinger. 
Udskrivning af liste med netværkskonfigurationer:

a Kontrollér, at frontklappen er lukket, og at 
strømledningen er sat i.

b Tænd for maskinen, og vent, indtil den er i 
tilstanden Parat.

c Tryk på Menu, 6, 6.

d Tryk på Start.
Maskinen vil udskrive liste med 
netværkskonfigurationer.

Gendan netværksindstillingernes 
fabriksindstilling
Følg nedenstående trin for at gendanne alle printer-/ 
scannernetkortets netværksindstillinger til 
fabriksindstilling.

a Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og fjern 
derefter alle kablerne fra maskinen (undtaget 
netledningen).

b Tryk på Menu, 5, 0.

c Tryk på 1 for at vælge Nulstil.

d Tryk på 1 for at vælge Ja.

e Maskinen genstartes, og derefter tilsluttes 
kablerne.

Bemærk!
• Brugernavnet er "admin", og 

standardadgangskoden er "access". Du kan 
bruge en webbrowser til at ændre denne 
adgangskode.

• Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer 6.0® 
(eller nyere) eller Firefox 1.0 (eller nyere) til 
Windows® og Safari 1.3 til Macintosh®. Sørg 
også for, at JavaScript og Cookies altid er 
aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. 
Hvis du vil bruge en webbrowser, skal du 
kende printernetkortets IP-adresse. 
Printernetkortets IP-adresse findes på 
netværkskonfigurationslisten.

Se kapitel 11 i din Netværksbrugsanvisning.
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Sikker brug af maskinen
Læs disse instruktioner, før du udfører vedligeholdelse, og gem dem til senere brug.

ADVARSEL

Maskinen indeholder elektroder med høj spænding. Før du 
rengør den indvendige del af maskinen, skal du kontrollere, at 
netledningen er trukket ud af stikkontakten. Ellers kan du få 
elektrisk stød.

Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder. Dette kan give 
elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket er sat helt ind.

Dette produkt skal installeres i nærheden af en lettilgængelig 
stikkontakt. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække 
netledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.
Du MÅ IKKE bruge brændbare midler, f.eks. spray eller andre 
organiske opløsningsmidler/væsker, der indeholder sprit eller 
ammoniak, til at rengøre den indvendige eller udvendige del af 
maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. 
Yderligere oplysninger om rengøring af maskinen findes i 
afsnittet Regelmæssig vedligeholdelse i din Brugsanvisning.
Du må IKKE bruge en støvsuger til at opsamle spildt toner. 
Tonerstøvet kan antændes i støvsugeren og starte en brand. 
Tonerstøv skal fjernes med en tør og fnugfri blød klud, der skal 
bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.
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CAUTIONFORSIGTIG

Når du lige har brugt maskinen, er de indvendige dele i 
maskinen meget varme. Når du åbner frontklappen eller 
bagklappen, må du IKKE røre de områder, der er markeret 
på illustrationen.

Du må ikke placere hænderne på kanten af maskinen under 
dokumentlåget som vist på tegningen, da du kan komme til 
skade.

Du må ikke røre de steder, der vises på illustrationerne, da 
du kan komme til skade.

 VIGTIGT!
Fikseringsenheden er mærket med en mærkat, der 
angiver, at du skal være forsigtig. Du må IKKE fjerne eller 
ødelægge mærkaten.
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Bestemmelser
EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæring
Producent

Brother Industries Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Produktionssted

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,

NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Erklærer hermed, at:

er i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende direktiver: 
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og EMC-direktivet 2004/108/EF om 
elektromagnetisk kompatibilitet.

Gældende standarder:

Årstal for første CE-mærkning: 2008

IEC60825-1+A2:2001-specifikation
Denne maskine er et laserprodukt i Klasse 1 som 
defineret i IEC60825-1+A2:2001-specifikationerne. 
Den viste mærkat er påsat i de lande, hvor det er 
påkrævet.

Denne maskine er udstyret med en Klasse 3B-
laserdiode, som udsender usynlige laserstråler i 
scannerenheden. Scannerenheden må under ingen 
omstændigheder åbnes.

Intern laserstråling
Bølgelængde: 770 til 810 nm
Output: Maks. 5 mW
Laserklasse: Klasse 3B

ADVARSEL
Udførelse af andre kontrol-, justerings- eller 
ydelsesmæssige procedurer end de, der er 
beskrevet i denne brugsanvisning, kan 
medføre eksponering med farlig stråling.

Afbrydelse af enhed
Dette produkt skal installeres i nærheden af en 
lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår en 
nødsituation, skal du trække netledningen ud af 
stikkontakten for helt at afbryde strømmen.

LAN-forbindelse

CAUTIONFORSIGTIG
Du må IKKE slutte dette produkt til en LAN-
forbindelse, der bliver udsat for overspænding.

Radiointerferens
Dette produkt er i overensstemmelse med EN55022 
(CISPR 22)/Klasse B.

Produktbeskrivelse : Laserprinter
Produktnavn : DCP-8085DN

Harmoniserede: Sikkerhed EN60950-1:2006
EMC EN55022:2006 Class B

EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Udstedt af : Brother Industries, Ltd.
Dato : 30. september 2008
Sted : Nagoya, Japan

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
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EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419

Dette udstyr er mærket med ovenstående 
genbrugssymbol. Dette betyder, at udtjente produkter 
skal bortskaffes separat efter kommunens 
bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på 
kommunens genbrugsplads. Produktet må ikke 
bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. 
Dette vil gavne miljøet (gælder kun EU).

EU-direktiv 2006/66/EF – Bortskaffelse eller 
udskiftning af batterier
Dette produkt indeholder et batteri, der er konstrueret 
til at holde i produktets levetid. Det skal ikke udskiftes 
af brugeren. Når batteriet er udtjent, skal det fjernes 
som en del af maskinens genbrugsproces og 
personen, der står for fjernelsen, skal træffe de 
relevante forholdsregler.

Erklæring om overholdelse af international 
ENERGY STAR®

Formålet med det internationale ENERGY STAR®-
program er at fremme udviklingen og udbredelsen af 
energieffektivt kontorudstyr.
Som ENERGY STAR®-partner har Brother 
Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt overholder 
ENERGY STAR®-retningslinjerne for 
energieffektivitet. Kun for EU
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Ekstraudstyr og forbrugsstoffer

Indstillinger

Yderligere oplysninger om den nedre magasin og kompatible SO-DIMM-hukommelser findes i din Brugsanvisning 
eller på adressen http://solutions.brother.com/.

Forbrugsstoffer
Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, vises en fejlmeddelelse på maskinens display. Yderligere oplysninger 
om forbrugsstoffer til maskinen findes på adressen http://www.brother.com/original/ eller fås ved henvendelse til 
den lokale Brother-forhandler.

Ekstra bakke SO-DIMM-hukommelse
LT-5300

Den ekstra papirbakke kan indeholde op til 250 ark 
papir. Når bakken er installeret, er maskinens 
samlede kapacitet udvidet op til 550 ark.

Hukommelsen kan udvides ved at installere et 
hukommelsesmodul (144-bens SO-DIMM).

Toner Tromle
TN-3230/TN-3280 DR-3200

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
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Kompilering og publikation
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Copyright og licens
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