
За потребители на Windows® 7

Поставете доставения с устройството 
компактдиск CD-ROM за Windows® 7. За 
настройка на устройството и инсталиране на 
драйвера на принтера следвайте стъпките в 
“Ръководство за бързо инсталиране” и 
информацията на този лист.

Ако по време на инсталирането на драйвера и 
софтуера или на BRAdmin Light за Windows® на 
компютъра Ви се появи диалоговият прозорец 
Управление на потребителските акаунти, 
щракнете върху Да. След това преминете на 
следващата стъпка от “Ръководство за бързо 
инсталиране”.

Инсталиране на драйвера и софтуера
 

Инсталиране на BRAdmin Light за 
Windows®
 

Показване на “Наблюдение на състоянието”
За лазерни/светодиодни модели:

Ако по време на инсталацията сте настроили 
Активиране на Наблюдение на състоянието, 
ще намерите бутона  или иконата Наблюдение 
на състоянието на лентата със задачи.

За мастиленоструйни модели:
Първоначалната настройка на Наблюдение на 
състоянието е ВКЛ., и ще намерите бутона  
или иконата Наблюдение на състоянието на 
лентата със задачи.
За да се покаже иконата Наблюдение на 
състоянието на лентата със задачи, натиснете 
бутона . Иконата Наблюдение на състоянието 
ще се появи на малкия прозорец. След това 
изтеглете иконата  в лентата със задачи.
 

Преди да използвате машината

Указания за монтаж

Забележка
Ако се появи някой от следните екрани, 
щракнете върху полето за отметка и върху 
Инсталиране, за да завършите 
инсталацията правилно.

Относно “Наблюдение на състоянието”

Изисквания към компютъра
Минимални изисквания за системата и поддържани функции на софтуера за РС

Операционна 
система 1

Поддържани 
функции

Минимален процесор Минимална 
RAM

Препоръчителна 
RAM

Необходимо пространство 
на твърдия диск

За 
драйвери

За 
приложения

Windows® 7 2 Печатане, 
Сканиране, 
PC-ФАКС 3, 
Сменяем диск 4

Intel® Pentium® 4 или 
еквивалент
64-битов (Intel® 64 или 
AMD64) процесор

1 GB (32-бита)
2 GB (64-бита)

1 GB (32-бита)
2 GB (64-бита)

650 MB 530 MB

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 или по-нова.
2 За WIA, разделителна способност 1200 x 1200 dpi. Обслужващата 

програма за сканиране на Brother дава възможност за увеличаване до 
19200 x 19200 dpi.

3 PC ФАКС поддържа само черно-бял факс.
4 Сменяемият диск е функция на PhotoCapture Center®.

За най-новите версии на драйвера посетете http://solutions.brother.com/.
Всички търговски марки, имена на марки и изделия са собственост на 
съответните компании.
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