
Voor gebruikers van Windows® 7

Voer de bijgeleverde cd-rom voor Windows® 7 in. 
Volg de stappen in de installatiehandleiding en de 
informatie op dit blad voor het instellen van de 
machine en het installeren van de printerdriver.

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer 
wordt weergegeven op uw computer tijdens de 
installatie van de driver & software of BRAdmin Light 
voor Windows®, klikt u op Ja. Ga vervolgens verder 
met de volgende stap in de installatiehandleiding.

Installatie van driver & software
 

Installatie van BRAdmin Light voor 
Windows®
 

Weergave statusvenster
Voor laser/LED-modellen:

Als u Activeer Status Monitor hebt ingesteld tijdens 
de installatie, wordt de knop  of het pictogram 
Statusvenster weergegeven op de taakbalk.

Voor inkjetmodellen:
De standaardinstelling van het Statusvenster is 
AAN en de knop  of het pictogram Statusvenster 
wordt weergegeven op de taakbalk.
Klik op de knop  om het pictogram Statusvenster 
weer te geven boven de taakbalk. Het pictogram 
Statusvenster wordt weergegeven in het kleine 
venster. Versleep het pictogram  naar de taakbalk. 
 

Voor u de machine gebruikt

Installatie-instructies

Opmerking
Als een van de volgende schermen wordt 
weergegeven, vinkt u het selectievakje aan en 
klikt u op Installeren om de installatie correct te 
voltooien.

Over statusvenster

Systeemvereisten

Minimale systeemvereisten en ondersteunde pc-softwarefuncties

Besturingssysteem 1 Ondersteunde 
functies

Minimale processor Minimale 
hoeveelheid 
RAM

Aanbevolen 
hoeveelheid RAM

Benodigde ruimte op 
de vaste schijf

Voor 
drivers

Voor 
applicaties

Windows® 7 2 Afdrukken, 
Scannen, 
PC-FAX 3, 
Verwisselbare schijf 4

Intel® Pentium® 4 of 
gelijkaardig
64-bit (Intel® 64 of 
AMD64) ondersteunde 
CPU

1 GB (32-bit)
2 GB (64-bit)

1 GB (32-bit)
2 GB (64-bit)

650 MB 530 MB

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 of hoger.
2 Voor WIA, resolutie van 1.200 x 1.200 dpi. Met de Brother Scanner Toepassing 

kunt u verhogen tot 19.200 x 19.200 dpi.
3 PC FAX ondersteunt alleen zwart-witfaxen.
4 Verwisselbare schijf is een functie van PhotoCapture Center®.

De laatste driverupdates kunt u terugvinden op 
http://solutions.brother.com/.
Alle handelsmerken, merk- en productnamen zijn het eigendom van hun 
respectieve bedrijven.
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