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Starta här DCP-9010CN

Snabbguide

SWE Version 0

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.
För att visa snabbguiden på något annat språk, besök http://solutions.brother.com/.

1 Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

VIKTIGT
Anslut INTE gränssnittskabeln ännu.

Snabbguide

Cd-skivor
(Windows®)
(Macintosh)

Spilltonerlåda
(förinstallerad)

Bältenhet
(förinstallerad) Trummor och starttonerkassetter

(Svart, Cyan, Magenta och Gul)

Nätkablar

För användare i Danmark För användare i Sverige, Norge och 
Finland

Nätkabeln som medföljer denna 
maskin är en jordad trestiftskontakt.

Nätkabeln som medföljer denna 
maskin är en sidojordad 
tvåstiftskontakt.

Kontrollera att vägguttaget passar för den jordade kontakten som medföljer. Maskinen måste jordas. Kontakta en kvalificerad 
elektriker om du är osäker.

http://solutions.brother.com/
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VARNING
• Plastpåsar används när maskinen förpackas. Håll påsarna borta från spädbarn och små barn för att 

undvika kvävning.
• Denna maskin är tung och väger cirka 22,7 kg. För att förhindra skador bör minst två personer lyfta 

maskinen. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du ställer ner maskinen igen.

Obs
Kontrollera att utrymmet runt maskinen är minst så som visas på bilden.

400 mm

100 mm 100 mm
120 mm

Obs
• Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på land.
• Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste transportera maskinen.
• En gränssnittskabel medföljer inte som standard. Köp en lämplig gränssnittskabel för det gränssnitt som ska 

användas (USB eller nätverk).
USB-kabel
• Kontrollera att du använder en USB 2.0-kabel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter.
• Anslut INTE gränssnittskabeln nu. Anslutning av gränssnittskabeln sker under installationen av MFL-Pro.
• Om du använder en USB-kabel, var noga med att ansluta den till USB-porten på datorn och inte till en USB-

port på ett tangentbord eller en icke strömförsörjd USB-hubb.
Nätverkskabel
Använd en rak, partvinnad kategori 5 kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-
nätverk.
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Symboler som används i denna guide 

VARNING VARNING talar om hur du ska göra för att förhindra personskador.

VAR FÖRSIKTIG Anmärkningar specificerar procedurer som du måste följa eller undvika för att förhindra 
tänkbara mindre skador.

VIKTIGT VIKTIGT anger procedurer som du måste följa eller undvika för att förhindra möjlig skada på 
maskinen eller andra objekt. 

Obs Obs informerar dig om hur du ska agera i en situation som kan uppstå eller ger dig tips om 
hur den aktuella hanteringen fungerar med andra funktioner.

Bruksanvisning
Bruksanvisning för 
nätverksanvändare

Indikerar referenser till bruksanvisningen eller bruksanvisningen för nätverksanvändare som 
finns på den medföljande cd-skivan.
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2 Ta bort 
förpackningsmaterialet 
från maskinen.

a Ta bort förpackningstejpen på maskinens 
utsida.

b Öppna den övre luckan genom att lyfta upp 
handtaget a.

c Ta bort förpackningsmaterialet på maskinens 
insida.

VIKTIGT

• Spara allt förpackningsmaterial och 
kartongen ifall du behöver transportera 
maskinen.

• Anslut INTE nätkabeln ännu.

1
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3 Installera trumman och 
tonerkassetten

a Packa upp de fyra trummorna och 
tonerkassetterna och skaka dem försiktigt från 
sida till sida flera gånger för att fördela tonern 
jämnt inuti kassetten.

 

b Ta bort transportskyddet genom att dra i fliken 
som bilden visar.

c Skjut in alla fyra trummorna och 
tonerkassetterna i maskinen som bilden visar. 
Kontrollera att du sätter i rätt tonerkassett på 
rätt plats enligt etiketten på maskinen.

 

d Stäng maskinens övre lucka.

Obs
Ta inte på förpackningsfilmens yta. Det kan finnas 
tonerpulver på den som kan fläcka ned din hud 
eller dina kläder.

VIKTIGT
RÖR INTE trummans yta för att 
undvika kvalitetsproblem på 
utskrifterna.

C - Cyan Y - Gul
M - Magenta K - Svart

C

M

Y

K
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4 Fyll på papper i 
papperskassetten

a Dra ut papperskassetten helt och hållet från 
maskinen.

b Samtidigt som du trycker på den gröna 
pappersfrigöringsspaken a, skjut 
pappersguiderna så att de passar 
pappersformatet som du placerar i kassetten. 
Kontrollera att guiderna sitter ordentligt i 
spåren.

c Om du luftar pappersarken väl minskar du 
risken för pappersstopp i maskinen.

d Lägg i papper i kassetten och kontrollera att 
papperet är under markeringen för maximal 
arkhöjd a. Utskriftssidan måste vara nedåt.

e Skjut in papperskassetten ordentlig i maskinen. 
Kontrollera att den är insatt helt och hållet i 
maskinen.

f Vik ut stödfliken a för att förhindra att papperet 
glider av utmatningsfacket.

VIKTIGT

Kontrollera att pappersguiderna vidrör 
papperets sidor så att det matas korrekt. 

1
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5 Anslut nätkabeln

a Kontrollera att maskinens strömbrytare är 
frånslagen. Anslut nätkabeln till maskinen.

b Sätt i nätkabeln i strömuttaget. Slå på 
strömbrytaren.

6 Välj språk

a Följande meddelande visas på LCD-skärmen 
när du har slagit på strömbrytaren:

Select Language
Press OK Key

Tryck på OK.

b Välj språk genom att trycka på a eller b och 
sedan trycka på OK.

Select ab or OK
English

c Ett meddelande uppmanar dig att bekräfta 
valet.

Svenska?
1.Ja 2.Nej

Tryck på 1 om rätt språk visas på LCD-
skärmen.
—ELLER—
Tryck på 2 om du vill gå tillbaka till steg b och 
ange språket igen.

VIKTIGT

Anslut INTE gränssnittskabeln ännu.

Obs
Om du anger fel språk kan du ändra det via 
maskinens kontrollpanel. (Menu, 1, 0)
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7 Justera LCD-skärmens 
kontrast 
(om det behövs)

Om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen 
kan du ändra kontrastinställningen.

a Tryck på Menu, 1, 4.

Allmän inställ
4.LCD kontrast

b Tryck på a för att öka kontrasten.
—ELLER—
Tryck på b för att minska kontrasten.
Tryck på OK.

c Tryck på Stop/Exit.
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acintosh

Trådbundet nätverk

8 Välj anslutningstyp

För användare av USB-gränssnitt
Windows®, gå till sidan 10
Macintosh, gå till sidan 14

För trådbundna nätverk
Windows®, gå till sidan 16
Macintosh, gå till sidan 21

Obs
För Windows Server® 2003/ 2008, se bruksanvisning för nätverksanvändare på cd-skivan.
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Windows®USB

För användare av USB-gränssnitt 
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

9 Innan du installerar

a Kontrollera att datorn är PÅ och att du har 
loggat in med administratörsrättigheter.

b Slå av och dra ur kabeln ur vägguttaget och ta 
bort anslutningen till datorn om du redan har 
anslutit en gränssnittskabel.

10 Installera programsviten 
MFL-Pro

a Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. 
Om skärmen med modellnamn visas klickar du 
på maskinens modellnamn. Om språkskärmen 
visas väljer du önskat språk.

b Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på 
Inledande installation.

c Klicka på Installera MFL-Pro Suite.

VIKTIGT

• Anslut INTE USB-kabeln ännu.
• Stäng eventuella program som körs.
• Skärmarna som visas kan variera beroende 

på operativsystemet.
• Den medföljande cd-skivan inkluderar 

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet 
har stöd för Windows® 2000 (SP4 eller 
senare), XP (SP2 eller senare), XP 
Professional x64 Edition och Windows 
Vista®. Uppdatera till Windows® senaste 
servicepack innan du installerar 
programsviten MFL-Pro.

Obs
Om cd-menyn inte visas automatiskt, gå till Den 
här datorn (Dator), dubbelklicka på cd-ikonen 
och dubbelklicka sedan-på Start.exe.
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d När ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:s fönster 
Licensavtal visas, klicka på Ja om du 
godkänner programvarans Licensavtal.

e Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 
11SE startar automatiskt och följs av 
installationen av programsviten MFL-Pro.

f När Brothers programsvit MFL-Pros fönster för 
programvarans Licensavtal visas, klicka på Ja 
om du accepterar programvarans Licensavtal.

g Välj Lokal anslutning och klicka sedan på 
Nästa. Installationen fortsätter.

h Om du inte vill övervaka maskinstatusen och 
felmeddelanden från din dator, avmarkera 
Aktivera Statusövervakning och klicka 
sedan på Nästa.

i Gå till nästa steg när den här skärmen visas.

Obs
• Om installationen inte fortsätter automatiskt 

öppnar du huvudmenyn igen genom att ta ut 
cd-skivan och sätta in den igen, eller genom att 
dubbelklicka på programmet Start.exe från 
rotkatalogen och sedan fortsätta från steg c för 
att installera programsviten MFL-Pro.

• För Windows Vista®, när skärmen Kontroll av 
användarkonto visas, klicka på Tillåt.

Obs
Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers 
BR-Script-drivrutin), välj Anpassad installation 
och följ sedan instruktionerna på skärmen. När 
skärmen Välj funktioner visas, klicka på 
PS skrivardrivrutin och fortsätt sedan att följa 
instruktionerna på skärmen.



12

Windows®USB

11 Anslut USB-kabeln

a Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

b Anslut USB-kabeln till USB-anslutningen på 
maskinen som är märkt med symbolen . 
Anslut sedan kabeln till datorn.

12 Anslut nätkabeln

a Sätt i nätkabeln i strömuttaget. Slå på 
strömbrytaren.

Installationen fortsätter automatiskt.
Installationsskärmarna visas en efter en.

b När skärmen Onlineregistrering visas, gör ditt 
val och följ instruktionerna på skärmen. När du 
har avslutat registreringsprocessen, stäng din 
webbläsare för att återgå till detta fönster.
Klicka sedan på Nästa.

VIKTIGT

• Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett 
tangentbord eller en USB-hubb utan 
strömförsörjning.

• Vi rekommenderar att du ansluter maskinen 
direkt till datorn.

VIKTIGT

Stäng INTE några skärmar under 
installationen. Det kan ta några sekunder 
innan skärmarna visas.
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13 Slutför och starta om

a Klicka på Slutför och starta om datorn. 
När du startat om datorn måste du vara 
inloggad med administratörsrättigheter.

b Om den här skärmen visas väljer du 
inställningen för uppdatering av inbyggd 
programvara och klickar på OK.

Obs
Om ett felmeddelande visas när programvaran 
installeras ska du köra Installationsdiagnostik 
som finns under Start/Alla program/Brother/
DCP-XXXX (där DCP-XXXX står för 
modellnamnet).

Obs
Internetåtkomst krävs för att den inbyggda 
programvaran (firmware) ska kunna 
uppgraderas.

Slutför Installationen är klar.

Obs
Skrivardrivrutinen XML Paper Specification
Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är 
den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut 
från program som använder XML Paper 
Specification-dokument. Ladda ned den senaste 
drivrutinen från Brother Solutions Center 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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MacintoshUSB

För användare av USB-gränssnitt 
(Mac OS X 10.3.9 eller senare)

9 Innan du installerar

a Kontrollera att maskinen och att Macintosh-
datorn är PÅ. Du måste logga in med ett konto 
som har administratörsrättigheter.

10 Anslut USB-kabeln

a Ta bort etiketten som täcker USB-porten.

b Anslut USB-kabeln till USB-anslutningen på 
maskinen som är märkt med symbolen . 
Anslut sedan kabeln till datorn.

11 Installera programsviten 
MFL-Pro

a Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

b Dubbelklicka på Start Here OSX för att 
installera.

c Ha tålamod, det tar några sekunder innan 
programmet har installerats. Slutför 
installationen genom att klicka på Starta om.

VIKTIGT

De senaste drivrutinerna samt information om 
den version av Mac OS X du använder finns på 
http://solutions.brother.com/.

VIKTIGT

• Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett 
tangentbord eller en USB-hubb utan 
strömförsörjning.

• Vi rekommenderar att du ansluter maskinen 
direkt till Macintosh-datorn.

Obs
Vänligen se bruksanvisning för 
programanvändare på cd-skivan om du vill 
installera PS-drivrutinen. (Brothers BR-Script-
drivrutin)

http://solutions.brother.com/
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d Brother-programvaran söker efter Brother-
enheter.

e Markera maskinen i listan och klicka på OK.

f När den här skärmen visas, klicka på OK.

12 Installera 
Presto! PageManager

När Presto! PageManager är installerat, läggs en 
OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är 
enkelt att skanna, dela och organisera foton och 
dokument med Presto! PageManager.

a Dubbelklicka på Presto! PageManager och 
följ instruktionerna på skärmen.

Installationen av programsviten MFL-Pro 
är klar. 
Gå till steg 12 på sidan 15.

Slutför Installationen är klar.
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Windows®Trådbundet nätverk

För användare av trådbundet nätverk 
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

9 Innan du installerar

a Kontrollera att datorn är PÅ och att du har 
loggat in med administratörsrättigheter.

b Dra ur maskinens kontakt från vägguttaget.

10 Anslut nätverkskabeln

a Anslut nätverksgränssnittskabeln till 
nätverksuttaget märkt med en -symbol och 
anslut den sedan till en ledig port i din hubb 
eller switch.

11 Anslut nätkabeln

a Sätt i nätkabeln i strömuttaget. Slå på 
strömbrytaren.

VIKTIGT

• Stäng eventuella program som körs.
• Skärmarna som visas kan variera beroende 

på operativsystemet.
• Den medföljande cd-skivan inkluderar 

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet 
har stöd för Windows® 2000 (SP4 eller 
senare), XP (SP2 eller senare), XP 
Professional x64 Edition och Windows 
Vista®. Uppdatera till Windows® senaste 
servicepack innan du installerar 
programsviten MFL-Pro.

VIKTIGT
Se till att alla 
brandväggsprogram (förutom 
Windows®-brandväggen), 
antispyware- och antivirus-
program är avaktiverade under 
installationen.
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12 Installera programsviten 
MFL-Pro

a Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. 
Om skärmen med modellnamn visas klickar du 
på maskinens modellnamn. Om språkskärmen 
visas väljer du önskat språk.

b Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på 
Inledande installation.

c Klicka på Installera MFL-Pro Suite.

d När ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:s fönster 
Licensavtal visas, klicka på Ja om du 
godkänner programvarans Licensavtal.

e Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 
11SE startar automatiskt och följs av 
installationen av programsviten MFL-Pro.

f När Brothers programsvit MFL-Pros fönster för 
programvarans Licensavtal visas, klicka på Ja 
om du accepterar programvarans Licensavtal.

Obs
Om cd-menyn inte visas automatiskt, gå till Den 
här datorn (Dator), dubbelklicka på cd-ikonen 
och dubbelklicka sedan-på Start.exe.

Obs
• Om installationen inte fortsätter automatiskt 

öppnar du huvudmenyn igen genom att ta ut 
cd-skivan och sätta in den igen, eller genom att 
dubbelklicka på programmet Start.exe från 
rotkatalogen och sedan fortsätta från steg c för 
att installera programsviten MFL-Pro.

• För Windows Vista®, när skärmen Kontroll av 
användarkonto visas, klicka på Tillåt.
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Windows®Trådbundet nätverk

g Välj Nätverksanslutning via kabel och klicka 
på Nästa.

h För användare av Windows® XP SP2 eller 
senare/XP Professional x64 Edition/ Windows 
Vista®, när denna skärm visas, välj 
Ändra brandväggens portinställning för att 
aktivera nätverksanslutningen och fortsätt 
med installeringen. (rekommenderas) och 
klicka på Nästa.

Om du inte använder Windows® brandvägg, se 
bruksanvisningen för din programvara för 
information om hur du lägger till följande 
nätverksportar.

Lägg till UDP-port 54925 för 
nätverksskanning.
Lägg till UDP-port 137 om du fortfarande har 
problem med nätverksanslutningen.

i Om maskinen har konfigurerats för nätverket 
väljer du maskinen i listan och klickar på Nästa.

j Om du inte vill övervaka maskinstatusen och 
felmeddelanden från din dator, avmarkera 
Aktivera Statusövervakning och klicka 
sedan på Nästa.

Obs
Om du vill installera PS-drivrutinen (Brothers 
BR-Script-drivrutin), välj Anpassad installation 
och följ sedan instruktionerna på skärmen. När 
skärmen Välj funktioner visas, klicka på 
PS skrivardrivrutin och fortsätt sedan att följa 
instruktionerna på skärmen.

Obs
• Du kan hitta din maskins IP-adress och 

nodnamnet genom att skriva ut 
nätverkskonfigurationslistan. Se Skriv ut 
nätverkskonfigurationslistan på sidan 25.

• Om maskinen inte hittas på nätverket visas 
följande skärm.

Bekräfta nätverksinställningarna genom att 
följa anvisningarna på skärmen.

• Om maskinens IP-adress inte har konfigurerats 
för nätverket visas följande skärm.

Klicka på OK och sedan på 
Konfigurera IP-adress. Skriv in en IP-adress 
för maskinen som passar nätverket genom att 
följa anvisningarna på skärmen.
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k Installationen av Brother-drivrutinerna startar 
automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och 
ordning.

l När skärmen Onlineregistrering visas, gör ditt 
val och följ instruktionerna på skärmen. När du 
har avslutat registreringsprocessen, stäng din 
webbläsare för att återgå till detta fönster.
Klicka sedan på Nästa.

13 Slutför och starta om

a Klicka på Slutför och starta om datorn. Efter att 
du har startat om datorn måste du logga in med 
ett konto som har administratörsrättigheter.

b Om den här skärmen visas väljer du 
inställningen för uppdatering av inbyggd 
programvara och klickar på OK.

VIKTIGT

Stäng INTE några skärmar under 
installationen. Det kan ta några sekunder 
innan skärmarna visas.

Obs
I Windows Vista®ska du avsluta installationen på 
rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan 
klicka på Installera när den här skärmen visas.

Obs
Om ett felmeddelande visas när programvaran 
installeras ska du köra Installationsdiagnostik 
som finns under Start/Alla program/Brother/
DCP-XXXX LAN (där DCP-XXXX står för 
modellnamnet).

Obs
Internetåtkomst krävs för att den inbyggda 
programvaran (firmware) ska kunna 
uppgraderas.
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Windows®Trådbundet nätverk

14 Installera programsviten 
MFL-Pro på flera datorer 
(om så behövs)

Om du vill använda maskinen med fler datorer i 
nätverket ska du installera programsviten MFL-Pro på 
alla datorerna. Gå till steg 12 på sidan 17.

Obs
Nätverkslicens (Windows®)
Med den här produkten ingår en licens för upp till 
5 användare. Den här licensen stödjer 
installationen av programsviten MFL-Pro 
inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på upp 
till 5 datorer på ett nätverk. Om du vill installera 
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på mer än 5 
datorer, köp Brother NL-5 som är en 
fleranvändarlicens för upp till ytterligare 5 
användare. Kontakta en auktoriserad Brother-
återförsäljare eller vår kundtjänst om du vill köpa 
NL-5.

Slutför Installationen är klar.

Obs
Skrivardrivrutinen XML Paper Specification
Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är 
den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut 
från program som använder XML Paper 
Specification-dokument. Ladda ned den senaste 
drivrutinen från Brother Solutions Center 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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För användare av trådbundet nätverksgränssnitt 
(Mac OS X 10.3.9 eller senare)

9 Innan du installerar

a Kontrollera att maskinen och att Macintosh-
datorn är PÅ. Du måste logga in med ett konto 
som har administratörsrättigheter.

10 Anslut nätverkskabeln

a Anslut nätverksgränssnittskabeln till 
nätverksuttaget märkt med en -symbol och 
anslut den sedan till en ledig port i din hubb 
eller switch.

11 Installera programsviten 
MFL-Pro

a Sätt i den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

b Dubbelklicka på Start Here OSX för att 
installera.

c Ha tålamod, det tar några sekunder innan 
programmet har installerats. Slutför 
installationen genom att klicka på Starta om.

d Brother-programvaran söker efter Brother-
enheter.

VIKTIGT

De senaste drivrutinerna samt information om 
den version av Mac OS X du använder finns på 
http://solutions.brother.com/.

Obs
Vänligen se bruksanvisning för 
nätverksanvändare på cd-skivan om du vill 
installera PS-drivrutinen. (Brothers BR-Script-
drivrutin)

http://solutions.brother.com/
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MacintoshTrådbundet nätverk

e Markera maskinen i listan och klicka på OK om 
maskinen har konfigurerats för nätverket.

f Klicka på OK när den här skärmen visas.

12 Installera 
Presto! PageManager

När Presto! PageManager är installerat, läggs en 
OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är 
enkelt att skanna, dela och organisera foton och 
dokument med Presto! PageManager.

a Dubbelklicka på Presto! PageManager och 
följ instruktionerna på skärmen.

13 Installera programsviten 
MFL-Pro på flera datorer 
(om så behövs)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i 
nätverket ska du installera programsviten MFL-Pro på 
alla datorer. Gå till steg 11 på sidan 21.

Obs
Kontrollera nätverksinställningarna om maskinen 
inte hittas på nätverket.

Obs
Klicka på OK om den här skärmen visas.

• Skriv ett namn för din Macintosh i 
Displaynamn med högst 15 tecken och klicka 
på OK. Gå till f.

• Om du vill använda maskinens Scan-knapp för 
att skanna över nätverket, måste du markera 
kryssrutan 
Registrera din dator med funktionen 
”Skanna till” på maskinen.

• Namnet du anger visas på maskinens LCD-
skärm när du trycker på  och väljer ett 
skanningsalternativ. (För mer information, se 
Nätverksskanning i bruksanvisning för 
programanvändare på cd-skivan.)

Installationen av programsviten MFL-Pro 
är klar. 
Gå till steg 12 på sidan 22.

Slutför Installationen är klar.
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För nätverksanvändare

Verktyget BRAdmin Light (för Windows®-användare)
Konfigurationsverktyget BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan 
även söka efter Brother-produkter i ett nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar 
som t.ex. IP-adress.
Mer information om BRAdmin Light finns på vår hemsida på http://solutions.brother.com/.

Installera konfigurationsverktyget 
BRAdmin Light

a Klicka på Nätverksverktyg på menyskärmen.

b Klicka på BRAdmin Light och följ 
instruktionerna -på skärmen.

Ställa in IP-adress, nätmask och 
gateway med BRAdmin Light

a Starta BRAdmin Light. Programmet söker 
automatiskt efter nya enheter.

b Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

c Välj STATISK som Bootmetod. Ange 
IP-adress, Nätmask och Gateway och klicka 
sedan på OK.

d Adressinformationen sparas i maskinen.

Obs
Om du behöver ett program för avancerad skrivarhantering kan du hämta den senaste versionen av Brother 
BRAdmin Professional från http://solutions.brother.com/.

Obs
Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i 
nätverket behöver du inte utföra följande. 
Maskinen hämtar en IP-adress automatiskt.

Obs
Maskinens lösenord är som standard "access". 
Du kan ändra lösenordet med BRAdmin Light.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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För nätverksanvändare

Verktyget BRAdmin Light (för Mac OS X-användare)
Konfigurationsverktyget BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan 
även söka efter Brother-produkter på nätverket, visa statusen och konfigurera grundläggande 
nätverksinställningar som t.ex. IP-adress från en dator som använder Mac OS X 10.3.9 eller senare.
BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du har installerat skrivardrivrutinen 
behöver du inte installera BRAdmin Light igen. Mer information om BRAdmin Light finns på vår hemsida på 
http://solutions.brother.com/.

Ställa in IP-adress, nätmask och 
gateway med BRAdmin Light

a Dubbelklicka på Macintosh HD på skrivbordet.

b Välj Bibliotek, Printers, Brother och sedan 
Utilities.

c Kör programmet genom att dubbelklicka på 
filen BRAdmin Light.jar. BRAdmin Light 
söker sedan automatiskt efter nya enheter.

d Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

e Välj STATIC som Bootmetod. Ange 
IP-adress, Nätmask och Gateway och klicka 
sedan på OK.

f Adressinformationen sparas i maskinen.

Obs
• Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i 

nätverket behöver du inte utföra följande. 
Maskinen hämtar en IP-adress automatiskt.

• Kontrollera att Java™-klientprogramvara 
version 1.4.2 eller senare är installerat på 
datorn.

• Maskinens lösenord är som standard 
"access". Du kan ändra lösenordet med 
BRAdmin Light.

http://solutions.brother.com/
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För nätverksanvändare

Webbaserad hantering 
(webbläsare)
Brother skrivarserver är utrustad med en webbserver 
som ger dig möjlighet att övervaka dess status eller 
ändra vissa av dess konfigurationsinställningar, med 
hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

a Öppna webbläsaren.

b Skriv http:// maskinens_ip_adress /i din 
webbläsare (Där ”maskinens_ip_adress” är 
den IP-adress som är tilldelad till din maskin 
eller skrivarservernamnet).

Till exempel http://192.168.1.2/

Skriv ut 
nätverkskonfigurationslistan
Du kan skriva ut nätverkskonfigurationslistan för att 
bekräfta de aktuella nätverksinställningarna. För att 
skriva ut nätverkskonfigurationslistan:

a Slå på maskinen och vänta tills maskinen är i 
beredskapsläge.

b Tryck på Menu, 5, 4.

Maskininform.
4.Nätverksinst.

c Tryck på Start.
Maskinen skriver ut de aktuella 
nätverksinställningarna.

Återställa nätverksinställningarna 
till fabriksinställningarna
Följ stegen nedan om du vill återställa alla 
nätverksinställningar för den interna skrivar-
/skannerservern till fabriksinställningarna.

a Kontrollera att maskinen inte är i drift, dra 
sedan ut alla kablar från maskinen (utom 
nätkabeln).

b Tryck på Menu, 4, 0.

Nätverk
0.Återst nätverk

c Tryck på 1 för att välja Reset.

d Tryck på 1 och välj Ja.

e Maskinen startas om, anslut alla kablar igen 
när omstarten är slutförd.

Obs
• Användarnamnet är ‘admin’och standard 

lösenord är ‘access’. Du kan använda en 
webbläsare för att ändra detta lösenord.

• Vi rekommenderar Microsoft® Internet 
Explorer® 6.0 (eller senare) eller Firefox 1.0 
(eller senare) för Windows® och Safari 1.3 för 
Macintosh. Kontrollera även att JavaScript och 
cookies alltid är aktiverade oavsett vilken 
webbläsare du använder. För att använda en 
webbläsare måste du känna till skrivarserverns 
IP-adress. Skrivarserverns IP-adress finns i 
nätverkskonfigurationslistan.

Se kapitel 11 i bruksanvisningen för 
nätverksanvändare.
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Så här väljer du en lämplig plats
Placera maskinen på en horisontell och stabil yta som inte vibrerar eller skakar, t.ex. ett skrivbord. Placera 
maskinen nära ett vanligt jordat eluttag. Välj en plats där temperaturen är mellan 10 °C och 32,5 °C och 
luftfuktigheten mellan 20 % och 80 % (utan kondensation).

VARNING

VAR FÖRSIKTIG

   

• Utsätt INTE maskinen för direkt solljus, hög värme, öppen eld, salta eller korrosiva gaser, fukt eller 
damm.

• Placera INTE maskinen nära värmeelement, luftkonditioneringar, kylskåp, vatten eller kemikalier.

• Undvik att placera maskinen på en plats där många passerar.
• Placera inte maskinen på en matta.
• Anslut INTE maskinen till eluttag som styrs med väggbrytare eller automatiska timers, eller till en 

krets som förser större apparater med ström, eftersom det kan leda till strömavbrott.
• Strömavbrott kan radera information i maskinens minne.
• Kontrollera att ingen kan snubbla på kablarna som går till maskinen.



27

Annan information

Använda maskinen på ett säkert sätt
Förvara dessa instruktioner för framtida referens och läs dem innan du utför något underhåll.

VARNING

Det finns elektroder med hög spänning inuti maskinen. 
Innan du rengör maskinens insida måste du kontrollera att 
du har dragit ut nätkabeln ur eluttaget. Om du gör detta 
undgår du att få en elektrisk stöt.

Ta INTE i kontakten med våta händer. Du riskerar att få en 
elektrisk stöt.
Kontrollera alltid att kontakten är ordentligt ansluten.

Denna produkt måste installeras nära ett elektriskt uttag 
som är lättåtkomligt. Vid nödfall måste du dra ur nätkabeln 
från det elektriska uttaget för att bryta strömtillförseln 
totalt.
Använd INTE lättantändliga substanser nära maskinen. 
Använd INTE någon typ av sprayer när
maskinens in- eller utsida rengörs. Det kan leda till brand 
eller elektriska stötar. Information om hur du rengör 
maskinen finns i Rutinunderhåll i bruksanvisningen.

Använd INTE en dammsugare för att göra rent efter spilld 
toner. Det kan göra att tonern fattar eld inuti 
dammsugaren, vilket kan leda till brand. Avlägsna 
försiktigt tonerdamm med en torr, luddfri mjuk trasa och 
kasta bort den enligt lokala bestämmelser.
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VAR FÖRSIKTIG

Vissa invändiga maskindelar är mycket varma när 
maskinen just har använts. För att undvika skada, vidrör 
INTE de skuggade delarna som visas på bilden när du 
öppnar den övre eller bakre luckan (bakre 
utmatningsfack).

Undvik personskada genom att inte placera händerna på 
kanten under dokumentlocket, på skannern, eller ovanpå 
den övre luckan enligt figurerna.

Stick inte in fingrarna i områdena som visas på bilderna 
eftersom du kan skada dig.

VIKTIGT
Fixeringsenheten är markerad med en varningsetikett. 
Avlägsna eller förstör INTE etiketten.
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Föreskrifter
EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse

Frånkoppling
Denna produkt måste installeras nära ett elektriskt 
uttag som är lättåtkomligt. Vid nödfall måste du dra ur 
nätkabeln från det elektriska uttaget för att bryta 
strömtillförseln totalt.

Lokal nätverksanslutning

VAR FÖRSIKTIG
Anslut INTE produkten till en lokal 
nätverksanslutning som kan utsättas för 
överspänning.

Radiostörning
Denna produkt överensstämmer med EN55022 
(CISPR Publication 22)/Klass B.

EU-direktiv 2002/96/EG och EN50419

Utrustningen är märkt med återvinningssymbolen 
ovan. Den betyder att produkten måste kastas 
separat på en lämplig insamlingsplats när den inte 
behövs längre. Den får inte kastas som vanligt 
hushållsavfall. Det gynnar miljön för oss alla. (Endast 
inom EU)

Meddelande om överensstämmelse med direktiv 
från internationella ENERGY STAR®

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-
programmet är att främja utvecklingen och 
populariseringen av energieffektiv kontorsutrustning.
I egenskap av ENERGY STAR®-partner har Brother 
Industries, Ltd. säkerställt att denna produkt 
överensstämmer med ENERGY STAR® riktlinjerna 
för effektiv energianvändning.

Endast
inom EU
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Tillbehör
Maskinen har följande tillbehör. Du kan utöka maskinens möjligheter genom att lägga till dessa tillbehör. För mer 
information om kompatibelt SO-DIMM-minne, besök http://solutions.brother.com/.

När det är dags att byta förbrukningsartiklar, indikeras ett fel på LCD-skärmen på kontrollpanelen. För mer 
information om förbrukningsartiklar till din maskin, besök http://solutions.brother.com/ eller kontakta din lokala 
Brother-återförsäljare.

1 Innehåller en uppsättning med tre trumenheter med färg och en svart trumenhet. Alla fyra trumenheter byts ut på samma gång.

Information om hur du installerar SO-DIMM-minne finns i bruksanvisningen eller på 
http://solutions.brother.com/.

SO-DIMM-minne
 

Du kan utöka minnet genom att installera 
en minnesmodul (144-pin SO-DIMM).

Tonerkassetter Trummor

TN-230C/TN-230M/TN-230Y/TN-230BK DR-230CL 1

 
 

Bältenhet (BU-200CL) Spilltonerbehållare (WT-200CL)

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


Varumärken
Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.
Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.
Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.
Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra 
länder.
Apple, Macintosh, Safari och True Type är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.
Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. 
eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.
För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade 
programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation
Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries, Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade 
produktbeskrivningar och specifikationer.
Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.
Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador 
(inklusive följdskador) som orsakas av förlitan på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Upphovsrätt och licens
©2009 Brother Industries, Ltd.
I denna produkt ingår programvara som utvecklats av följande leverantörer:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
I den här produkten ingår programmet ”KASAGO TCP/IP” som utvecklats av ELMIC WESCOM, Inc.
©2009 Devicescape Software, Inc.
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