
Pentru utilizatorii de Windows® 7

Introduceţi CD-ROM-ul pentru Windows® 7 livrat. 
Pentru configurarea aparatului şi instalarea driverului 
de imprimantă, urmaţi paşii din Ghidul de instalare 
rapidă şi informaţiile din această pagină.

Dacă se afişează caseta de dialog User Account 
Control (Control cont utilizator) în timpul instalării 
driverului şi a software-ului sau a BRAdmin Light 
pentru Windows®, faceţi clic pe Yes (Da). Apoi treceţi 
la pasul următor din Ghidul de instalare rapidă.

Instalarea driverului şi a software-ului
 

Instalarea BRAdmin Light pentru Windows®
 

Afişarea Monitor Stare
Pentru modelele Laser/LED:

Dacă aţi setat Enable Status Monitor (Activare 
Monitor de stare) în timpul instalării, veţi găsi pe 
bara de activităţi butonul  sau pictograma Status 
Monitor (Monitor Stare).

Pentru modelele Inkjet:
Setarea iniţială pentru Status Monitor (Monitor 
Stare) este ON (ACTIVAT) şi veţi găsi pe bara de 
activităţi butonul  sau pictograma Status Monitor 
(Monitor Stare).
Pentru a se afişa pictograma Status Monitor 
(Monitor Stare) pe bara de activităţi, faceţi clic pe 
butonul . Pictograma Status Monitor (Monitor 
Stare) va apărea în fereastra mică. Apoi glisaţi 
pictograma  pe bara de activităţi.
 

Înainte de utilizarea aparatului

Instrucţiuni de instalare

Notă
Dacă se afişează oricare dintre următoarele 
ecrane, faceţi clic pe caseta de selectare Install 
(Instalare) pentru a finaliza corect instalarea.

Despre Monitor Stare

Cerinţe pentru computer

Cerinţe minime pentru sistem şi funcţii software PC acceptate

Sistem de 
operare 1

Funcţii acceptate Procesor minim Capacitate 
minimă 
memorie RAM

Capacitate 
recomandată 
memorie RAM

Spaţiu necesar pe hard disk

Pentru drivere Pentru aplicaţii

Windows® 7 2 Imprimare, 
Scanare, 
PC-FAX 3, 
Disc amovibil 4

Intel® Pentium® 4 sau 
echivalent
pe 64 biţi (Intel® 64 sau 
AMD64)

1 GB (32 biţi)
2 GB (64 biţi)

1 GB (32 biţi)
2 GB (64 biţi)

650 MB 530 MB

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 sau o versiune mai recentă.
2 Pentru WIA, rezoluţie 1200 x 1200 dpi. Brother Utilitate Scaner permite 

îmbunătăţire până la 19200 x 19200 dpi.
3 PC FAX acceptă numai faxare alb-negru.
4 Disc amovibil este o funcţie a PhotoCapture Center®.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverelor, vizitaţi http://solutions.brother.com/.
Toate mărcile comerciale şi numele de mărci şi de produse sunt proprietatea 
companiilor respective.
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