
Para Usuários do Windows® 7

Insira o CD-ROM fornecido para o Windows® 7. Para 
configurar a máquina e instalar a unidade da 
impressora, siga os passos no Guia de Configuração 
Rápida com as informações neste folheto.

Se a caixa de diálogo Controle de Conta de 
Usuário aparecer no seu computador durante a 
instalação do driver e do software ou BRAdmin Light 
para Windows®, clique em Sim. Depois, vá para o 
próximo passo no Guia de Configuração Rápida.

Instalação do Driver e Software
 

Instalação do BRAdmin Light para 
Windows®
 

Tela do Monitor de Status
Para Modelos Laser/LED:

Se você tiver ajustado Ativar o Monitor do Status 
durante a instalação, você encontrará o  botão ou 
ícone monitor de status na barra de tarefas.

Para Modelos Inkjet:
Sua configuração inicial do monitor de status está 
LIGADA, e você encontrará o  botão ou ícone 
monitor de status na barra de tarefas.
Para mostrar o ícone monitor de status na barra de 
tarefas, clique no botão . O ícone monitor de 
status aparecerá na janela pequena. Depois arraste 
o ícone  para a barra de tarefas.
 

Antes de usar a máquina

Instruções para instalação

Observação
Se qualquer uma das seguintes telas aparecer, 
clique na caixa de verificação e clique em 
Instalar para completar a instalação 
corretamente.

Sobre o Monitor de Status

Requisitos do computador

Requisitos Mínimos do Sistema e Funções de Software de PC Suportadas

Sistema 
Operacional 1

Funções 
Suportadas

Processador Mínimo RAM mínima RAM 
recomendada

Espaço Necessário no 
Disco Rígido

Para 
Drivers

Para 
Aplicativos

Windows® 7 2 Imprimindo, 
Examinando, 
PC-FAX 3, 
Disco Removível 4

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

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

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

650MB 530MB

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou superior.
2 Para WIA, resolução de 1200 x 1200 dpi. O Brother Utilitário de Scanner 

possibilita um aumento de até 19200 x 19200 dpi.
3 O PC FAX suporta somente o envio de faxes em preto e branco.
4 Disco removível é uma função do PhotoCapture Center®.

Para saber das últimas atualizações, visite http://solutions.brother.com/.
Todas as marcas e marcas registradas e nomes de produtos são de propriedade 
de suas respectivas empresas.
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