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Poista laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit
 Vinkki
Pakkauksessa olevat komponentit voivat vaihdella maan mukaan.
Suosittelemme, että säilytät alkuperäisen pakkauksen.
Jos joudut kuljettamaan laitetta, pakkaa se huolellisesti 
alkuperäiseen pakkaukseensa, jottei se vaurioidu kuljetuksen 
aikana. Laite kannattaa myös vakuuttaa asianmukaisesti 
kuljetuksen ajaksi. Lisätietoja laitteen uudelleen pakkaamisesta on 
ohjeen Käyttöopas kohdassa Laitteen kuljettaminen.
Liitäntäkaapeli ei ole vakiovaruste. Osta liitäntäkaapeli, joka sopii 
käyttämääsi liitäntään (USB tai verkko).

USB-kaapeli
Käytä korkeintaan 2 metrin pituista USB 2.0-kaapelia (tyyppi A/B).

Verkkokaapeli
Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkkoon 
kytkemiseen suoraa luokan 5 (tai yli) parikaapelia.

•
•
•

•

Pika-asennusopas Turvallisuus ja 
rajoitukset -kirjanen

Virtajohto Ohje- ja asennus-CD-ROM-
levy(t)

Rumpuyksikkö 
(esiasennettu)

Hukkavärisäiliö 
(esiasennettu)

Hihnayksikkö 
(esiasennettu)

Aloitusvärikasetit (esiasennettu) 
(musta, syaani, magenta ja keltainen)

Käyttäjät Tanskassa
Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu 
kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii 
pistorasiaan.

Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta 
maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii 
pistorasiaan.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia 
sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.




 VAROITUS
Kirjoittimen pakkaamisessa on käytetty muovipusseja. Muovipussit 
eivät ole leluja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä nämä pussit 
poissa kaikenikäisten lasten ulottuvilta ja hävitä ne oikein.
Tämä kirjoitin on raskas ja se painaa noin 21,0 kg. Mahdollisten 
tapaturmien välttämiseksi laitetta ei saa nostaa yksin. Varo, etteivät 
sormesi jää puristuksiin, kun lasket laitteen takaisin alas.
Jos käytät alakasettia, kuljeta se laitteesta irrotettuna.

•

•

•

 Vinkki
Jätä laitteen ympärille vähintään kuvasta ilmenevä vapaa alue.

100 mm 250 mm100 mm

200 mm

Poista pakkausmateriaalit laitteesta

 TÄRKEÄÄ
ÄLÄ liitä vielä virtajohtoa.

a. Poista pakkausteippi laitteen ulkopuolelta.

b. Avaa MT-alusta a ja poista muoviarkki b 
MT-alustan tuesta ja sulje sitten MT-alusta.

Aseta paperia paperikasettiin
a. Vedä paperikasetti kokonaan 

ulos laitteesta.

b. Paina vihreää paperiohjaimen 
vapautusvipua a ja siirrä 
paperiohjaimia samalla siten, 
että ne vastaavat käytettävää 
paperikokoa. Tarkista, että 
ohjaimet ovat tukevasti rei’issä.

c. Leyhytä paperinippu hyvin 
paperitukosten ja virhesyöttöjen 
välttämiseksi.

Lisävarusteet
Laitteeseen on saatavana seuraavat lisävarusteet. Niiden avulla voit laajentaa 
laitteen käyttömahdollisuuksia. Saat lisätietoja lisävarusteina saatavasta 
alapaperikasetista ja yhteensopivasta SO-DIMM-muistista vierailemalla osoitteessa 
http://solutions.brother.com/.

 Lisätietoja SO-DIMM-muistin asentamisesta on ohjeen Käyttöopas kohdassa Lisämuistin 
asennus.

Alakasettiyksikkö (LT-300CL) SO-DIMM-muisti
Toinen alapaperikasetti voi sisältää enintään 
500 arkkia paperia. Kun kasetti on asennettuna, 
laitteen kokonaispaperikapasiteetti on jopa 
800 arkkia.

Voit lisätä laitteen muistin 
määrää asentamalla yhden 
SO-DIMM-muistin (Small Outline 
Dual In-line Memory Module).

Tulosta testisivu

 TÄRKEÄÄ
ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä.

a. Kytke virtajohto laitteeseen ja kytke sitten virtajohto 
verkkopistokkeeseen.

b. Irrota laitteen virtakatkaisimen peittävä tarra ja kytke 
sitten laite päälle.

Määritä kieli
a. Valitse General Setup painamalla + tai −.

Paina OK.

b. Valitse Local Language painamalla OK.

c. Valitse kieli painamalla + tai −.
Paina OK.

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Aloita tästä

Tulostustarvikkeet
Kun tarvikkeita on vaihdettava, ohjauspaneelin nestekidenäyttö ilmoittaa virheestä. Jos 
haluat lisätietoja laitteen tarvikkeista, käy osoitteessa http://www.brother.com/original/ tai 
ota yhteys paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetit Rumpuyksikkö

Hihnayksikkö (BU-300CL) Hukkavärisäiliö (WT-300CL)

 Saat lisätietoja näiden kulutustarvikkeiden vaihtamisesta ohjeen Käyttöopas kohdasta 
Kulutusosien vaihto.

Verkkokäyttäjät
WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)
Tämä Brother-tulostuspalvelin on varustettu WWW-palvelimella, 
jonka avulla voidaan valvoa tulostuspalvelimen tilaa tai muuttaa 
joitain sen asetuksia HTTP-protokollaa (Hyper Text Transfer 
Protocol) käyttäen.

 Vinkki
Järjestelmänvalvojan käyttäjänimi on admin (kirjainkoko 
merkityksellinen) ja oletussalasana on access.
Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 tai 
Firefox 3.0 tai niitä uudemmat versiot (Windows®) sekä Safari 3.0 
tai uudempi (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja 
evästeet ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jotta WWW-
selainta voidaan käyttää, on tiedettävä tulostuspalvelimen IP-
osoite. Tulostuspalvelimen IP-osoite näkyy tulostamalla kirjoittimen 
asetussivun.

•

•

a. Kirjoita selaimeen http://laitteen_ip_osoite/ (jossa 
laitteen_ip_osoite on IP-osoite tai tulostuspalvelimen 
nimi).

Esimerkiksi: http://192.168.1.2/

 Katso Web‑pohjainen hallinta ohjeessa Verkkokäyttäjän opas.



Verkkoasetusten palautus tehtaan 
oletusasetuksiin
Tulostuspalvelimen kaikki verkkoasetukset 
palautetaan tehtaan oletusasetuksiin seuraavasti.

a. Valitse Verkko painamalla + tai −.
Paina OK.

b. Valitse Verkon nollaus painamalla + tai −.
Paina OK.

c. Valitse Palauta painamalla +.

d. Käynnistä laite uudelleen painamalla +Kyllä-
vaihtoehdon valitsemiseksi.
Laite käynnistyy uudelleen.

Lue tämän Pika-asennusopas -ohjeen asennusohjeet ennen 
tämän laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
Voit lukea Pika-asennusopas -ohjeen muilla kielillä vierailemalla 
osoitteessa http://solutions.brother.com/.
Vinkki: Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

VAROITUS
VAROITUS ilmaisee mahdollisesti 
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa 
kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos 
tilannetta ei vältetä.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti 
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa 
vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos 
tilannetta ei vältetä.

f. Irrota 4 oranssinväristä 
pakkausmateriaalin 
kappaletta.

g. Työnnä rumpuyksikkö 
tukevasti takaisin 
laitteeseen.

h. Sulje laitteen etukansi.

c. Paina etukannen 
vapautuspainiketta ja 
avaa etukansi. Poista 
silikageelipakkaus a.

 HUOMAUTUS
Älä syö Silica-pakettia. Hävitä se heti.

d. Pidä kiinni rumpuyksikön 
vihreästä kahvasta ja vedä 
yksikköä ulospäin, kunnes se 
pysähtyy.

e. Pidä kiinni oranssista 
pakkausmateriaalista ja irrota 
se.

d. Aseta kasettiin paperia ja varmista 
seuraavat:

Paperin määrä on suurimman 
paperimäärän merkin (▼▼▼) 
alapuolella a.
Paperikasetin ylitäyttö saattaa 
aiheuttaa paperitukoksia.
Tulostuspuolen tulee olla 
alaspäin.
Paperiohjaimet koskettavat 
paperin reunoja, jotta se 
syötetään oikein.







c. Kun laite on lämmennyt, nestekidenäyttöön tulee viesti 
Ready.

 Vinkki
Voit säätää näytön kulmaa nostamalla sitä.

Käännä paperi toisinpäin ja asenna 
kirjoitinohjain.

d. Paina Go. Laite tulostaa testisivun. Tarkista, että 
testisivu tulostui oikein.

 Vinkki
Tämä toiminto ei ole käytettävissä sen jälkeen, kun 
ensimmäinen tulostustyö on lähetetty tietokoneelta.

e. Aseta paperikasetti 
tukevasti laitteeseen. 
Varmista, että se on 
kunnolla paikoillaan 
laitteessa.

 Lisätietoja suositelluista 
papereista on ohjeen 
Suositellut paperit ja muut 
tulostusmateriaalit kohdassa 
Käyttöopas.

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
http://solutions.brother.com/
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Valmis
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Valmis

Valmis

Valmis

Ennen asentamista
Varmista, että tietokoneen virta on 
päällä ja että olet kirjautunut sisään 
järjestelmänvalvojan oikeuksilla.

 TÄRKEÄÄ
Jos ohjelmia on käynnissä, sulje ne.
Näytöt saattavat olla erilaisia eri 
käyttöjärjestelmissä.

•
•

 Vinkki
Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: 
kun Käyttäjätilien valvonta -näyttö tulee 
näkyviin, valitse Salli tai Kyllä.
Jos haluat asentaa PS-ohjaimen 
(BR-Script3-kirjoitinohjain), valitse 
Mukautettu asennus ja noudata sitten 
näytölle tulevia ohjeita.
Suojausasetuksista riippuen esiin voi 
tulla Windowsin suojausjärjestelmän tai 
virustentorjuntaohjelmiston ikkuna, kun 
laitetta tai sen ohjelmistoa käytetään. 
Jatka sallimalla tai hyväksymällä ikkuna.
XML Paper Specification-kirjoitinohjain
XML Paper Specification -kirjoitinohjain on 
paras ohjain tulostettaessa sovelluksista, 
jotka käyttävät XML Paper Specification -
asiakirjoja. Lataa uusin kirjoitinohjain 
Brother Solutions Centeristä osoitteessa 
http://solutions.brother.com/.

•

•

•

•

Ennen asentamista
Varmista, että laitteen virta on 
kytketty ja että Macintosh-tietokoneen 
virta on kytketty. Sinun on oltava 
järjestelmänvalvojan oikeuksin 
sisäänkirjautuneena.

 TÄRKEÄÄ
Mac OS X 10.4.10 -käyttäjät: päivitä 
versioon Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. 
(Saat uusimmat käytössä olevaa 
Mac OS X -käyttöjärjestelmää 
koskevat ohjaimet ja tiedot osoitteesta 
http://solutions.brother.com/.)

 Vinkki
Jos haluat asentaa PS-ohjaimen 
(BR-Script3-tulostinohjaimen), siirry 
Brother Solutions Centeriin osoitteessa 
http://solutions.brother.com/ ja lataa ohjain 
sekä tarkastele asennusohjeita usein 
kysytyistä kysymyksistä valitsemalla 
Lataukset.

USB-kaapelin käyttäjät
a. Sammuta laite ja varmista, että USB-

liitäntäkaapeli EI ole kytketty laitteeseen ja aloita 
sitten kirjoitinohjaimen asentaminen. Jos kaapeli 
on jo kytketty, irrota se.

Asenna kirjoitinohjain (ajuri) c. Valitse Asenna kirjoitinohjain ja valitse sitten 
Kyllä, jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen.

d. Noudata näyttöön tulevia ohjeita, 
kunnes tämä näyttö tulee näkyviin.

e. Kytke USB-kaapeli kirjoittimen USB-liittimeen, 
jossa on -merkki ja liitä sitten kaapeli 
tietokoneeseen.

Asennus on nyt 
valmis.

f. Kytke laitteen 
virta päälle ja 
suorita sitten 
asennus loppuun 
noudattamalla 
näyttöön tulevia 
ohjeita.

Lankaverkkokaapelin 
käyttäjät

 Vinkki
Jos aiot kytkeä laitteen verkkoon, 
suosittelemme, että kysyt 
ennen asennusta neuvoja 
järjestelmänvalvojalta.

Vertaisverkkokäyttäjät

TCP/IPTCP/IP

a	Reititin
b	Laite

a. Irrota verkkoliittimen 
suojatulppa.

b. Kytke verkkokaapeli kirjoittimen LAN-
liittimeen, jonka tunnistaa  

-merkistä ja toinen pää 
vapaaseen porttiin keskittimessä.

c. Varmista, että laitteeseen on kytketty 
virta.

Asenna kirjoitinohjain (ajuri)

d. Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-
asemaan. Valitse pyydettäessä laitteen malli ja 
kielesi.

 Vinkki
Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, 
valitse Oma tietokone (Tietokone), kaksoisnapsauta 
CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten 
start.exe.

e. Valitse Asenna 
kirjoitinohjain ja valitse 
sitten Kyllä, jos hyväksyt 
käyttöoikeussopimuksen.

f. Suorita asennus loppuun 
noudattamalla näyttöön tulevia 
ohjeita.

 Vinkki
Voit tarkistaa kirjoittimen IP-osoitteen ja 
solmun nimen tulostamalla kirjoittimen 
asetussivun. Katso Kirjoittimen 
asetussivun tulostus.

Asennus on nyt 
valmis.

Jaetun verkon käyttäjät

TCP/IP

a	Asiakastietokone
b	Kutsutaan myös “palvelimeksi” tai “tulostuspalvelimeksi”
c	TCP/IP tai USB
d	Laite

Asenna kirjoitinohjain (ajuri)

a. Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. 
Valitse pyydettäessä laitteen malli ja kielesi.

 Vinkki
Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, valitse 
Oma tietokone (Tietokone), kaksoisnapsauta CD-ROM-
kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten start.exe.

b. Valitse Asenna kirjoitinohjain ja valitse sitten 
Kyllä, jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen.

c. Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes tämä näyttö tulee näkyviin. 
Valitse kirjoittimesi jono ja napsauta sitten OK.

XXXX

d. Suorita asennus 
loppuun 
noudattamalla 
näyttöön tulevia 
ohjeita.

Asennus on nyt 
valmis.

 Vinkki
Jos käytät laitteelle määritettyä IP-
osoitetta, sinun on määritettävä Boot 
Method -asetuksen arvoksi Static 
ohjauspaneelin avulla. Saat lisätietoja 
ohjeen Verkkokäyttäjän opas kohdasta 
Verkkovalikko.

USB-kaapelin käyttäjät
a. Kytke USB-kaapeli kirjoittimen USB-liittimeen, jossa on -merkki 

ja toinen pää Macintosh-tietokoneeseen.

b. Varmista, että laitteeseen on kytketty 
virta.

d. Kaksoisnapsauta Start Here OSX -kuvaketta. Noudata näyttöön 
tulevia ohjeita.

 Vinkki
Asennuksen suorittaminen saattaa kestää 
pari minuuttia.

Asenna kirjoitinohjain 
(ajuri)

c. Aseta asennus-CD-ROM-
levy CD-ROM-asemaan.

e. Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes tämä näyttö 
tulee näkyviin. Valitse 
kirjoittimesi luettelosta ja 
napsauta sitten OK.

f. Valitse Seuraava.
 Vinkki

Kun Brotherin tekninen tuki -
näyttö tulee näkyviin, tee valintasi 
ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden 
mukaan.

Asennus on nyt 
valmis.

Lankaverkkokaapelin käyttäjät
a. Irrota 

verkkoliittimen 
suojatulppa.

b. Kytke verkkokaapeli kirjoittimen LAN-
liittimeen, jonka tunnistaa  

-merkistä ja toinen pää vapaaseen 
porttiin keskittimessä.

c. Varmista, että laitteeseen on kytketty 
virta.

Asennus on nyt 
valmis.

 Vinkki
Jos käytät laitteelle määritettyä IP-
osoitetta, sinun on määritettävä Boot 
Method -asetuksen arvoksi Static 
ohjauspaneelin avulla. Saat lisätietoja 
ohjeen Verkkokäyttäjän opas kohdasta 
Verkkovalikko.

e. Kaksoisnapsauta Start Here OSX -kuvaketta. 
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

 Vinkki
Asennuksen suorittaminen 
saattaa kestää pari 
minuuttia.

f. Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes tämä näyttö tulee näkyviin. Valitse kirjoittimesi 
luettelosta ja napsauta sitten OK.

 Vinkki
Jos verkkoon on kytketty useampi kuin yksi samanmallinen laite, 
mallinimen jälkeen näkyy MAC-osoite (Ethernet-osoite).
Voit tarkistaa laitteen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-
osoitteen tulostamalla kirjoittimen asetussivun. Katso Kirjoittimen 
asetussivun tulostus.

•

•

g. Valitse Seuraava.

 Vinkki
Kun Brotherin tekninen tuki -
näyttö tulee näkyviin, tee valintasi 
ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden 
mukaan.

Asenna kirjoitinohjain 
(ajuri)

d. Aseta asennus-CD-ROM-
levy CD-ROM-asemaan.

Värien korjaus (tarvittaessa) Kirjoittimen asetussivun 
tulostus

Kirjoittimen asetusten tulosteeseen tulostuvat 
kaikki voimassa olevat kirjoittimen asetukset, 
myös verkkoasetukset.

a. Valitse Laitetiedot painamalla + tai −.
Paina OK.

b. Valitse Tulost.asetukset painamalla 
OK.

 Vinkki
Verkkokäyttäjät
Jos kirjoittimen asetussivun kohdassa IP-osoite 
näkyy 0.0.0.0, odota minuutti ja yritä uudelleen.

Värien kalibrointi
Kunkin värin tulostustiheys saattaa vaihdella laitteen käyttöympäristön, 
esimerkiksi lämpötilan ja kosteuden, mukaan. Kalibroinnin avulla voit parantaa 
värien tiheyttä.

 Vinkki
Jos tulostat Suoratulostus-toiminnon tai BR-Script-kirjoitinohjaimen avulla, 
kalibrointi on tehtävä ohjauspaneelista. Katso Ohjauspaneelin käyttäminen.
Jos tulostukseen käytetään Windows®-tulostinohjainta, ohjain hakee 
kalibrointitiedot automaattisesti, jos sekä Käytä kalibrointitietoja että Hae 
laitteen tiedot automaattisesti ovat käytössä. Katso Lisäasetukset‑välilehti 
ohjeessa Käyttöopas.
Jos tulostukseen käytetään Macintosh-tulostinohjainta, kalibrointi on tehtävä 
Status Monitor -toiminnon avulla. Kun Status Monitor on otettu käyttöön, valitse 
Värien kalibroiminenOhjaus-valikosta. Katso Värien säätö (kalibrointi) ohjeessa 
Käyttöopas.

•

•

•

Ohjauspaneelin käyttäminen

a. Valitse Värin korjaus painamalla + tai −.
Paina OK.

b. Valitse Värin kalibr. painamalla + tai −.
Paina OK.

c. Valitse Kalibroi painamalla OK.

d. Valitse Kyllä painamalla +.

Värien kohdistus
Automaattinen kohdistus
Voit säätää kunkin värin tulostuspaikkaa automaattisesti.

a. Valitse Värin korjaus painamalla + tai −.
Paina OK.

b. Valitse Autom. rekist. painamalla + tai −.
Paina OK.

c. Valitse Rekisteröinti painamalla OK.

d. Valitse Kyllä painamalla +.

 Jos haluat säätää kunkin värin sijaintia manuaalisesti, katso Rekisteröinti käsin 
ohjeessa Käyttöopas.

Voit palauttaa kalibrointiasetukset takaisin 
tehdasasetuksiinsa.

a. Valitse Värin korjaus painamalla + tai −.
Paina OK.

b. Valitse Värin kalibr. painamalla + tai −.
Paina OK.

c. Valitse Tehdasasetus painamalla + tai −.
Paina OK.

d. Valitse Palauta painamalla +.

Windows®-käyttöjärjestelmät

Mac OS X -käyttöjärjestelmät

 Vinkki
Jos et tiedä laitejonon sijaintia 
tai nimeä verkossa, ota yhteys 
järjestelmänvalvojaan.

Brother CreativeCenter 
Kuvake

Inspiroidu. Työpöydän Brother 
CreativeCenter -kuvaketta 
kaksoisnapsauttamalla voit käyttää 
ILMAISTA WWW-sivustoa, jolla 
on runsaasti ideoita ja resursseja 
henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen 
käyttöön.

http://www.brother.com/creativecenter/

Voit ladata laitteesi uusimmat ohjaimet ja apuohjelmat Brother Solutions 
Centeristä osoitteessa http://solutions.brother.com/.

 Vinkki
Jos Brother-näyttö ei tule 
näkyviin automaattisesti, valitse 
Oma tietokone (Tietokone), 
kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta 
ja kaksoisnapsauta sitten start.exe.

b. Aseta asennus-CD-ROM-
levy CD-ROM-asemaan. 
Valitse pyydettäessä 
laitteen malli ja kielesi.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/creativecenter/
http://solutions.brother.com/

