
Para utilizadores do Windows® 7

Introduza o CD-ROM fornecido para o Windows® 7. 
Para instalar a máquina e o controlador de 
impressora, siga os passos indicados no Guia de 
Instalação Rápida em conjunto com a informação 
incluída nesta folha.

Se aparecer a caixa de diálogo do Controlo de 
Conta de Utilizador no seu computador durante a 
instalação do controlador e do software ou do 
BRAdmin Light para Windows®, clique em Sim. Em 
seguida, avance para o passo seguinte indicado no 
Guia de Instalação Rápida.

Instalação do controlador e do software
 

Instalação do BRAdmin Light para 
Windows®
 

Ecrã do Monitor de Estado
Para modelos Laser/LED:

Se tiver seleccionado a opção Activar Monitor de 
estado durante a instalação, encontrará o botão  
ou o ícone do Monitor de estado na barra de 
tarefas.

Para modelos a jacto de tinta:
A configuração inicial do Monitor de estado é 
ACTIVO e encontrará o botão  ou o ícone do 
Monitor de estado na barra de tarefas.
Para ver o ícone do Monitor de estado na barra de 
tarefas, clique no botão . O ícone do Monitor de 
estado aparecerá na pequena janela. Em seguida, 
arraste o ícone  para a barra de tarefas.
 

Antes de utilizar a máquina

Instruções de instalação

Nota
Se aparecer algum dos seguintes ecrãs, clique 
na caixa de verificação e depois em Instalar 
para concluir a instalação correctamente.

Acerca do Monitor de Estado

Requisitos do computador

Requisitos mínimos do sistema e funções de software de PC suportadas

Sistema 
operativo 1

Funções 
suportadas

Processador mínimo Mínimo de 
RAM

RAM 
recomendada

Espaço no disco rígido 
necessário

Para os 
controladores

Para as 
aplicações

Windows® 7 2 Impressão, 
Digitalização, 
PC-FAX 3, 
Disco amovível 4

Intel® Pentium® 4 ou 
equivalente
CPU com suporte de 64 bits 
(Intel® 64 ou AMD64)

1 GB (32 bits)
2 GB (64 bits)

1 GB (32 bits)
2 GB (64 bits)

650 MB 530 MB

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou superior.
2 Para WIA, resolução de 1200 x 1200 ppp. O Utilitário de Digitalização 

Brother permite ampliar até 19200 x 19200 ppp.
3 A função PC FAX suporta apenas faxes a preto e branco.
4 A função de disco amovível é uma função do PhotoCapture Center®.

Para obter as actualizações dos controladores mais recentes, visite 
http://solutions.brother.com/.
Todas as marcas comerciais e nomes de marcas e produtos são propriedade das 
respectivas empresas.
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