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Start her HL-2135W / 
HL-2270DW

Hurtig installationsvejledning

DAN Version 0

(Kun EU)

Før du første gang tager denne maskine i brug, skal du læse denne Hurtig installationsvejledning, så du kan 
opsætte og installere din maskine.
For at få vist Hurtig installationsvejledning i et andet sprog, skal du besøge http://solutions.brother.com/.

1 Pak maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

Bemærk!
Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i 
dødsfald eller alvorlige personskader.

FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i 
mindre eller moderate personskader.

Hurtig installationsve-
jledning

Folderen “Sikkerhed og 
juridisk information”

Dokumentation/
Installation CD-ROM('er)

Strømkabel Tromle og toner
(allerede-installeret)

Danske brugere:
Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet 
stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt. Denne maskine skal være 
jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret installatør.

Svenske, norske og finske brugere:
Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord.
Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne. Denne 
maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret 
installatør.

 For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard stikkontakt med 
jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj.

http://solutions.brother.com/
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ADVARSEL

• Der anvendes plastikposer til indpakning af maskinen. Plastikposer er ikke legetøj. For at undgå risiko 
for kvælning bør disse poser holdes uden for babyers og børns rækkevidde og skal bortskaffes 
korrekt. 

Bemærk!
• Sørg for, at der er en minimumsafstand rundt om maskinen som vist på illustrationen.

• Det anbefales, at du gemmer den originale emballage.

• Delene i kassen kan variere afhængigt af dit land.

• Hvis du af en eller anden grund skal sende maskinen, skal du omhyggeligt pakke den ind igen i den originale 
emballage for at undgå skader under forsendelsen. Maskinen skal forsikres behørigt hos fragtmanden. For 
informationer om pakning af maskinen henvises til afsnittet Pakning og afsendelse af maskinen i 
Brugsvejledningen. 

• Illustrationerne i denne brugsanvisning viser HL-2270DW.

• Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb et passende interfacekabel for det pågældende interface, du 
ønsker at bruge (USB eller netværk). 

USB-kabel
Det anbefales at bruge et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på maks. 2 meter.

Netværkskabel
Brug et straight-through parsnoet kabel i kategori 5 til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

100mm(4 in.)
100mm
(4 in.)

100mm
(4 in.) 120mm

(4.72 in.)
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2
Fjern 
indpakningsmaterialet 
fra maskinen

a Fjern indpakningstapen fra maskinens ydre og 
pakken med silikagele fra forside ned-
udbakken.

CAUTIONFORSIGTIG

Du må IKKE spise pakken med silika. Smid den 
omgående væk.

b Åbn for frontdækslet.

c Tag elastikbåndet af tromlen.

d Træk i papirstrimlen for at fjerne 
beskyttelsesmaterialet som vist på illustrationen.

e Tag toner- og tromleenheden ud.

f Vip den forsigtigt fra side til side flere gange for 
at fordele toneren jævnt.

g Sæt toner- og tromleenheden tilbage i 
maskinen.

h Luk maskinens frontlåg.

 VIGTIGT!
Strømkablet må IKKE sættes i enheden endnu.
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3 Læg papir i papirbakken

a Træk papirbakken helt ud af maskinen.

b Mens du trykker på papirstyrets grønne 
udløserhåndtag, skal du justere papirstyrene, 
så de passer til papirstørrelsen i bakken. 
Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne.

c Luft papirstakken grundigt for at undgå 
papirstop og fejlindføring.

d Anbring papir i bakken og kontroller følgende:

Læg papir i, så det ikke overskrider 
maksimummærket (b b b).
Hvis papirbakken overfyldes, kan dette 
forårsage papirstop.

Den side, der skal udskrives på, skal vende 
nedad.

Kontroller, at papirstyret berører papirets 
sider, så det vil blive indført korrekt.

e Sæt papirbakken korrekt tilbage i maskinen. 
Sørg for, at den er sat helt ind i maskinen.

Bemærk!
For papir i Legal- eller Folio-format skal du trykke på 
udløserhåndtaget i bunden af papirbakken og 
dernæst trække den bagerste del af papirbakken ud.

(I visse regioner er papir i Legal- eller Folio-format 
ikke tilgængeligt.)

For mere information om anbefalet papir 
henvises til Anbefalet papir og udskriftsmedier 
i Brugsanvisning.
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4 Udskriv en testside

a Sæt strømkablet til maskinen og sæt kablet i en 
stikkontakt.

b Tænd for maskinen ved hjælp af afbryderen.

c Når maskinen er færdig med at varme op, vil 
lysdioden Ready stoppe med at blinke og lyser 
grønt.

d Tryk på Go. Maskinen vil udskrive en testside. 
Kontroller, at testsiden udskrives korrekt.

 VIGTIGT!
Tilslut IKKE interfacekablet endnu.

Bemærk!
Denne funktion er ikke tilgængelig, når du har 
sendt det første udskriftsjob fra computeren.
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5 Vælg tilslutningstype

For brugere af USB-interface
Windows®, gå til side 8
Macintosh, gå til side 9

For kabelbaseret netværk (For HL-2270DW)
Windows®, gå til side 10, 12
Macintosh, gå til side 14

For trådløst netværk
Windows® og Macintosh, 
gå til side 16

Bemærk!
Du kan downloade de seneste drivere og hjælpeprogrammer til din maskine fra Brother Solutions Center på 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/


8

Windows®USB

For Windows®-brugere af USB-interfacekabler

6 Før du installerer

a Kontroller, at computeren er tændt, og at du er 
logget på med administratorrettigheder.

b Sluk for maskinen og kontroller, at USB-
interfacekablet IKKE er sluttet til printeren, og 
begynd derefter at installere printerdriveren. Hvis 
du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det.

7 Installer printerdriveren

a Sæt cd-rom'en til installation i cd-rom-drevet. 
Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge din 
model og dit sprog.

b Tryk på Installer printerdriver, og tryk på Ja, 
hvis du accepterer licensaftalen.

c Følg instruktionerne på skærmen, indtil denne 
skærm vises.

d Forbind USB-kablet til maskinens USB-stik, 

der er mærket med symbolet  og forbind 
dernæst kablet til din computer.

e Tænd for maskinen og følg instruktionerne på 
skærmen for at gøre opsætningen færdig.

 VIGTIGT!
• Hvis der er aktive programmer, skal de lukkes.

• Skærmbillederne kan variere afhængigt af dit 
styresystem.

Bemærk!
Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, 
skal du gå til Denne computer (Computer), 
dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter 
dobbeltklikke på start.exe.

Bemærk!
For brugere af Windows Vista® og Windows® 7: 
Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du 
trykke på Tillad eller Ja.

Udfør Installationen er nu 
færdig.

Bemærk!
• Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan et 

vindue fra Windows Security eller et 
antivirusprogram blive vist, når maskinen eller 
dens software anvendes. For at kunne 
fortsætte skal du i vinduet give tilladelse til 
dette.

• XML Paper Specification Printerdriver
XML Paper Specification Printerdriver er den 
mest egnede driver til udskrivning fra 
programmer, der anvender XML Paper 
Specification-dokumenter. Du kan hente den 
nyeste printerdriver fra Brother Solutions 
Center på http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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For Macintosh-brugere af USB-interfacekabler

6 Før du installerer

a Kontroller, at din maskine er sat til, og at din 
Macintosh er tændt. Du skal være logget på 
med administratorrettigheder.

b Forbind USB-kablet til maskinens USB-stik, 

der er mærket med symbolet  og forbind 
dernæst kablet til din Macintosh.

c Sørg for, at maskinen er tændt.

7 Installer printerdriveren

a Sæt cd-rom'en til installation i cd-rom-drevet.

b Dobbeltklik på ikonet Start Here OSX. Følg 
vejledningen på skærmen.

c Følg instruktionerne på skærmen, indtil denne 
skærm vises. Vælg din maskine fra listen, og 
klik derefter på OK.

d Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på 
Næste.

 VIGTIGT!
• Besøg http://solutions.brother.com/ for de 

seneste drivere og information om den Mac 
OS X, du bruger.

• Brugere af Mac OS X 10.4.0 – 10.4.10 skal 
opgradere til Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. 

 VIGTIGT!
• Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port 

eller til en USB-hub uden strømforsyning. 

• Slut printeren direkte til din computer.

Bemærk!
Der kan gå et par minutter, før installeringen er 
færdig.

Bemærk!
Når skærmen Brother support vises, skal du 
foretage dit valg og følge instruktionerne på 
skærmen.

Udfør Installationen er nu 
færdig.

http://solutions.brother.com/
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Windows®Kabelført netværk

For Windows®-brugere af kabelført netværk 
(for brugere af peer-to-peer-netværk) (For HL-2270DW)

6 Før du installerer

a Router
b Maskine

a Kontroller, at computeren er tændt, og at du er 
logget på med administratorrettigheder.

b Fjern beskyttelseshætten fra LAN-stikket.

c Forbind netværkskablet til LAN-stikket, der er 

markeret med symbolet  og derefter til en 
ledig port på hub/router.

d Sørg for, at maskinen er tændt.

Bemærk!
Hvis maskinen skal tilsluttes et netværk, 
anbefaler vi, at du kontakter 
systemadministratoren før installation.

 VIGTIGT!
• Hvis der er aktive programmer, skal de 

lukkes.

• Skærmbillederne kan variere afhængigt af 
dit styresystem.

TCP/IPTCP/IP
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Windows®Kabelført netværk
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7 Installer printerdriveren

a Sæt cd-rom'en til installation i cd-rom-drevet. 
Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge din 
model og dit sprog.

b Tryk på Installer printerdriver, og tryk på Ja, 
hvis du accepterer licensaftalen.

c Følg instruktionerne på skærmen for at gøre 
opsætningen færdig.

Bemærk!
Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, 
skal du gå til Denne computer (Computer), 
dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter 
dobbeltklikke på start.exe.

Bemærk!
For brugere af Windows Vista® og Windows® 7: 
Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du 
trykke på Tillad eller Ja.

Bemærk!
Du kan finde maskinens IP-adresse og 
nodenavnet ved at udskrive siden med 
printerindstillinger. Se Udskrive printerens 
indstillinger på side 33.

Udfør Installationen er nu 
færdig.

Bemærk!
• Hvis du anvender en specificeret IP-adresse til 

maskinen, skal du indstille boot-metode til 
Static ved at bruge BRAdmin Light. For mere 
information henvises til Ændring af maskinens 
netværksindstillinger i 
Netværksbrugsanvisning.

• Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan et 
vindue fra Windows Security eller et 
antivirusprogram blive vist, når maskinen eller 
dens software anvendes. For at kunne 
fortsætte skal du i vinduet give tilladelse til 
dette.

• XML Paper Specification Printerdriver
XML Paper Specification Printerdriver er den 
mest egnede driver til udskrivning fra 
programmer, der anvender XML Paper 
Specification-dokumenter. Du kan hente den 
nyeste printerdriver fra Brother Solutions 
Center på http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Windows®Kabelført netværk

For Windows®-brugere af kabelført netværk 
(for brugere af delt netværk) (For HL-2270DW)

6 Før du installerer

a Klientcomputer
b “Server” eller “printserver”
c TCP/IP eller USB
d Maskine

a Kontroller, at computeren er tændt, og at du er 
logget på med administratorrettigheder.

b Sørg for, at maskinen er tændt.

7 Installer printerdriveren

a Sæt cd-rom'en til installation i cd-rom-drevet. 
Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge din 
model og dit sprog.

b Tryk på Installer printerdriver, og tryk på Ja, 
hvis du accepterer licensaftalen.

c Følg instruktionerne på skærmen, indtil denne 
skærm vises. Vælg maskinens kø, og klik 
derefter på OK.

Bemærk!
Hvis maskinen skal tilsluttes et netværk, 
anbefaler vi, at du kontakter 
systemadministratoren før installation.

 VIGTIGT!
• Hvis der er aktive programmer, skal de 

lukkes.

• Skærmbillederne kan variere afhængigt af 
dit styresystem.

TCP/IP

Bemærk!
Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, 
skal du gå til Denne computer (Computer), 
dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter 
dobbeltklikke på start.exe.

Bemærk!
For brugere af Windows Vista® og Windows® 7: 
Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du 
trykke på Tillad eller Ja.

Bemærk!
Kontakt administratoren, hvis du ikke er sikker på 
maskinkøens placering eller navnet på netværket.

XXXX
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d Følg instruktionerne på skærmen for at gøre 
opsætningen færdig.

Udfør Installationen er nu 
færdig.

Bemærk!
• Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan et 

vindue fra Windows Security eller et 
antivirusprogram blive vist, når maskinen eller 
dens software anvendes. For at kunne 
fortsætte skal du i vinduet give tilladelse til 
dette.

• XML Paper Specification Printerdriver
XML Paper Specification Printerdriver er den 
mest egnede driver til udskrivning fra 
programmer, der anvender XML Paper 
Specification-dokumenter. Du kan hente den 
nyeste printerdriver fra Brother Solutions 
Center på http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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MacintoshKabelført netværk

For Macintosh-brugere af kabelført netværk (For HL-2270DW)

6 Før du installerer

a Kontroller, at din maskine er sat til, og at din 
Macintosh er tændt. Du skal være logget på 
med administratorrettigheder.

b Fjern beskyttelseshætten fra LAN-stikket.

c Forbind netværkskablet til LAN-stikket, der er 

markeret med symbolet  og derefter til en 
ledig port på hub/router.

d Sørg for, at maskinen er tændt.

7 Installer printerdriveren

a Sæt cd-rom'en til installation i cd-rom-drevet.

b Dobbeltklik på ikonet Start Here OSX. Følg 
vejledningen på skærmen.

c Følg instruktionerne på skærmen, indtil denne 
skærm vises. Vælg din maskine fra listen, og 
klik derefter på OK.

 VIGTIGT!
• Besøg http://solutions.brother.com/ for de 

seneste drivere og information om den Mac 
OS X, du bruger.

• Brugere af Mac OS X 10.4.0 – 10.4.10 skal 
opgradere til Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. 

Bemærk!
Der kan gå et par minutter, før installeringen er 
færdig.

Bemærk!
• Hvis der er tilsluttet mere end én af samme 

model til netværket, vises MAC-adressen 
(Ethernet-adressen) efter modelnavnet.

• Du kan finde maskinens MAC-adresse 
(Ethernet-adresse) samt IP-adressen ved at 
udskrive siden med printerindstillinger. Se 
Udskrive printerens indstillinger på side 33.

http://solutions.brother.com/
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d Når dette skærmbillede vises, skal du klikke på 
Næste.

 

Bemærk!
Når skærmen Brother support vises, skal du 
foretage dit valg og følge instruktionerne på 
skærmen.

Udfør Installationen er nu 
færdig.

Bemærk!
Hvis du anvender en specificeret IP-adresse til 
maskinen, skal du indstille boot-metode til Static 
ved at bruge BRAdmin Light. For mere 
information henvises til Ændring af maskinens 
netværksindstillinger i Netværksbrugsanvisning.
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For brugere af trådløst netværk

For brugere af trådløst netværksinterface

6 Før du begynder

Det første, du skal gøre, er at konfigurere maskinens trådløse netværksindstillinger, så den kan kommunikere med 
netværks-access point'et eller routeren. Når maskinen er konfigureret, så den kan kommunikere med access 
point'et/routeren, har computerne på netværket adgang til maskinen. For at kunne bruge maskinen fra disse 
computere skal du installere printerdriveren. Følgende trin fører dig gennem konfigurationen og installationen.

Infrastrukturtilstand

 VIGTIGT!
• Hvis maskinen skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før 

installation. Du skal kende de trådløse netværksindstillinger, før du fortsætter med installationen.

• Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for maskinen, skal du nulstille 
printernetkortet til fabriksindstillingerne.

1. Sluk for maskinen.

2. Sørg for, at frontklappen er lukket, og at stikket er sat i stikkontakten.

3. Hold Go nede, mens du tænder for afbryderen. Hold Go nede, indtil alle lysdioder lyser, og derefter 
slukker lysdioden Ready.

4. Slip Go. Kontroller, at alle lysdioderne slukkes.

5. Tryk på Go seks gange. Kontroller, at alle lysdioderne lyser for at angive, at printernetkortet er 
blevet nulstillet tilbage til fabriksindstillingerne. Maskinen vil genstarte.

Bemærk!
• Placer Brother-maskinen så tæt på netværks-access point'et/routeren som muligt, og sørg for, at der står 

mindst muligt i vejen for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Hvis der er store genstande og 
vægge mellem de to enheder eller interferens fra andet elektronisk udstyr, kan det påvirke 
dataoverførselshastigheden for dokumenter.
Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og 
anvendelsesområder. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og 
store illustrationer, kan du eventuelt overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for at opnå hurtigere 
dataoverførsel, eller USB for at opnå den hurtigste gennemkørselstid.

• Selvom Brother HL-2270DW kan anvendes i både kabelbaserede og trådløse netværk, kan du kun bruge 
én forbindelsesmetode ad gangen.

• Skærmbillederne er baseret på HL-2270DW.

a Access point/router

b Trådløs netværksmaskine (din maskine)

c Computer med trådløs kapacitet tilsluttet 
access point'et/routeren

d Kabelbaseret computer tilsluttet access 
point'et/routeren
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For brugere af trådløst netværk
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7 Bekræft netværksmiljøet (infrastrukturtilstand)

Følgende vejledning indeholder to fremgangsmåder til at installere din Brother-maskine i et trådløst netværk. 

Bemærk!
Hvis du vil opsætte maskinen i et andet trådløst miljø, kan du finde instruktioner om dette i Netværksbrugsanvisningen.

a Hvis dit WLAN-access point/router ikke understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™, skal du 
notere de trådløse netværksindstillinger for dit WLAN-access point/routeren.

 VIGTIGT!
Sørg for at have de trådløse sikkerhedsinformationer, når du kontakter Brother Kundeservice. 
Vi kan ikke hjælpe dig med at finde disse indstillinger for netværkssikkerhed.

Eksempel:

Gå videre til

Windows®-brugere: Gå til side 20
Macintosh -brugere: Gå til side 26

b Hvis dit WLAN-access point/routeren understøtter automatisk trådløs tilstand 
(Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™)

Gå videre til

Windows®-brugere: Gå til side 18
Macintosh -brugere: Gå til side 24

SSID (netværksnavn) Netværksnøgle 
(sikkerhedsnøgle/krypteringsnøgle)

SSID (netværksnavn) Netværksnøgle 
(sikkerhedsnøgle/krypteringsnøgle)

HELLO 12345678

Bemærk!
Hvis du ikke kender disse oplysninger (SSID (netværksnavn) og netværksnøgle 
(sikkerhedsnøgle/krypteringsnøgle)), kan du ikke fortsætte den trådløse opsætning.

Hvordan kan jeg finde disse informationer (SSID (netværksnavn) og netværksnøgle 
(sikkerhedsnøgle/krypteringsnøgle))

1) Der henvises til den dokumentation, der følger med dit WLAN-access point/router.
2) Netværksnavnets startindstilling kunne være producentens navn eller modelnavnet.
3) Hvis du ikke kender sikkerhedsinformationerne, skal du kontakte producenten af routeren, 

systemadministratoren eller internetudbyderen.
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Windows®Trådløst netværk

Konfiguration ved hjælp af den automatiske trådløse metode (enkelttryk)

8 Konfigurer de trådløse 
indstillinger og installer 
printerdriveren

a Bekræft, at dit WLAN-access point/routeren 
har symbolet for Wi-Fi Protected Setup eller 
AOSS™ som vist nedenfor.

 

b Anbring din Brother-maskine, så den er inden 
for rækkevidde af dit access point/router med 
Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. 
Rækkevidden kan variere afhængigt af dit 
miljø. Der henvises til de instruktioner, der 
fulgte med dit access point/routeren.

c Sæt cd-rom'en til installation i cd-rom-drevet. 
Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge din 
model og dit sprog.

 

d Tryk på Installer printerdriver, og tryk på Ja, 
hvis du accepterer licensaftalen.

 

e Klik på Trådløs netværkstilslutning og klik på 
Næste.

 

f Vælg Brother peer-to-peer-netværksprinter, 
og klik derefter på Næste.

 

g Vælg Ja, mit AccesPoint understøtter WPS 
eller AOSS, og jeg vil gerne bruge det. og 
tryk på Næste.

  

Bemærk!
Hvis dit WLAN-access point/routeren understøtter 
Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode) og du ønsker 
at konfigurere din maskine ved hjælp af PIN-
metoden (Personal Identification Number), 
henvises til Ved hjælp af PIN-metode for Wi-Fi 
Protected Setup i Netværksbrugsanvisningen.

Bemærk!
Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, 
skal du gå til Denne computer (Computer), 
dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter 
dobbeltklikke på start.exe.

Bemærk!

For brugere af Windows Vista® og Windows® 7: 
Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du 
trykke på Tillad eller Ja.

Bemærk!
Vælg den ønskede Firewall-indstilling, og klik 
derefter på Næste.
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h Tryk højst 2 sekunder på knappen til trådløs 
opsætning på bagsiden af maskinen som vist 
på nedenstående illustration.

 

i Denne funktion vil automatisk registrere, 
hvilken tilstand (Wi-Fi Protected Setup eller 
AOSS™) dit access point/routeren anvender til 
at konfigurere maskinen i 2 minutter.

j Tryk på knappen for Wi-Fi Protected Setup 
eller AOSS™ på WLAN-access 
point'et/routeren. Der henvises til 
brugsanvisningen for WLAN-access 
point'et/routeren for flere instruktioner.

k Maskinens lysdioder vil vise forbindelsesresultaterne. 
Se Lysindikationer ved brug af trådløs 
opsætning med enkelttryk på side 35.

Der vil automatisk blive udskrevet en WLAN-
rapport. Hvis forbindelsen fejler, skal du 
kontrollere fejlen i den udskrevne rapport og 
referere med Fejlfinding på side 30.

l Klik på Næste.
 

m Marker afkrydsningsfeltet, efter at du har 
kontrolleret, at de trådløse indstillinger er 
angivet, og klik derefter på Næste.

 

Installer printerdriveren 

 

n Følg instruktionerne på skærmen for at gøre 
opsætningen færdig.

Bemærk!
• Brug en spids genstand som f.eks. en 

kuglepen til at trykke på knappen.

• Tryk ikke på knappen i mere end 3 sekunder, 
da maskinen ellers vil skifte til PIN-metode for 
tilstanden Wi-Fi Protected Setup.

 VIGTIGT!
Forsøg IKKE at annullere nogen af 
skærmbillederne under denne installation.

Udfør Installationen er nu 
færdig.

Bemærk!
• Hvis du anvender en specificeret IP-adresse til 

maskinen, skal du indstille boot-metode til 
Static ved at bruge BRAdmin Light. For mere 
information henvises til Ændring af maskinens 
netværksindstillinger i 
Netværksbrugsanvisning.

• Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan et 
vindue fra Windows Security eller et 
antivirusprogram blive vist, når maskinen eller 
dens software anvendes. For at kunne fortsætte 
skal du i vinduet give tilladelse til dette.

• XML Paper Specification Printerdriver
XML Paper Specification Printerdriver er den 
mest egnede driver til udskrivning fra 
programmer, der anvender XML Paper 
Specification-dokumenter. Du kan hente den 
nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center 
på http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Konfiguration i infrastrukturtilstand ved midlertidig brug af et 
USB- eller Ethernet-kabel (LAN)

8 Konfigurer de trådløse 
indstillinger og installer 
printerdriveren

a Sæt cd-rom'en til installation i cd-rom-drevet. 
Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge din 
model og dit sprog.

b Tryk på Installer printerdriver, og tryk på Ja, 
hvis du accepterer licensaftalen.

c Vælg Trådløs netværkstilslutning og klik 
derefter på Næste.

 

d Vælg Brother peer-to-peer-netværksprinter, 
og klik derefter på Næste.

e Vælg Nej og klik derefter på Næste.

f Læs Vigtigt. Marker afkrydsningsfeltet, efter at 
du har bekræftet SSID og netværksnøglen, og 
klik derefter på Næste.

g For brugere af USB-interfacekabler, gå til h. 
(For HL-2270DW) For brugere af Ethernet-
kabler, gå til j.

 VIGTIGT!
• Du skal midlertidigt bruge et USB- eller et 

Ethernet-kabel (kun HL-2270DW) under 
konfigurationen (kablet er ikke inkluderet).

• Du har brug for de trådløse 
netværksindstillinger, som du noterede ned 
i trin 7 på side 17, før du kan fortsætte.

Bemærk!
Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, 
skal du gå til Denne computer (Computer), 
dobbeltklikke på ikonet for cd-rom'en og derefter 
dobbeltklikke på start.exe.

Bemærk!

For brugere af Windows Vista® og Windows® 7: 
Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du 
trykke på Tillad eller Ja.

Bemærk!
Vælg den ønskede Firewall-indstilling, og klik 
derefter på Næste.
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h Vælg Midlertidig brug af et USB-kabel 
(anbefales) og klik derefter på Næste.

 

i Forbind midlertidigt USB-kablet (medfølger 
ikke) direkte til computeren og maskinen. 

 

Gå til trin n.

j Vælg Midlertidig brug af et Ethernet-kabel 
(LAN) og klik derefter på Næste.

 

k Fjern beskyttelseshætten fra LAN-stikket.
 

l Tilslut den trådløse Brother-enhed til dit access 
point vha. et netværkskabel (medfølger ikke) 
og tryk på Næste.

 

 

m Vælg den maskine, du ønsker at konfigurere, 
og klik på Næste. Hvis listen er tom, skal du 
kontrollere, om der er tændt for access point'et 
og maskinen og derefter klikke på Opdater.

 

Bemærk!
Standardnodenavnet er “BRNxxxxxxxxxxxx”.



22

Windows®Trådløst netværk

n Hvis bekræftelsesskærmen vises, skal du 
markere feltet og klikke på Næste. Når 
følgende skærm vises, skal du markere Ja, 
hvis du ønsker at oprette forbindelse til den 
SSID, der er på listen. Klik Næste og gå til r.

o Guiden søger efter trådløse netværk, der er 
tilgængelige fra maskinen. Vælg den SSID du 
på forhånd har markeret på side 17, og klik 
derefter på Næste.

 

p Hvis dit netværk ikke er konfigureret til 
godkendelse og kryptering, vises følgende 
skærmbillede. Klik på OK for at fortsætte 
konfigurationen og gå til r.

 

q Indtast Netværksnøgle og indtast den igen i 
Bekræft netværksnøgle, og klik derefter på 
Næste.

 

r Klik på Næste. Herefter sendes indstillingerne 
til din maskine.

s For brugere af USB-kabler, gå til w. 
(For HL-2270DW) For brugere af Ethernet-
kabler, gå til t.

Bemærk!
• Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om der er 

tændt for access point'et, og om det udsender 
SSID, og derefter kontrollere, at maskinen og 
access point'et er inden for rækkevidde med 
henblik på trådløs kommunikation. Klik derefter 
på Opdater.

• Hvis access point'et er indstillet til ikke at 
udsende SSID, kan du tilføje den manuelt ved 
at klikke på knappen Avanceret. Følg 
vejledningen på skærmen for at indtaste Navn 
(SSID), og klik derefter på Næste.

Bemærk!
• Indstillingerne forbliver uændrede, hvis du 

klikker på Annuller.

• Hvis du ønsker at indtaste IP-
adresseindstillingerne for maskinen manuelt, 
skal du klikke på Skift IP-adresse og indtaste 
netværkets IP-adresseindstillinger.

• (For brugere af USB-kabel) Hvis skærmbilledet 
for fejl ved trådløs opsætning vises, skal du 
klikke på Prøv igen og prøve at starte fra trin o 
igen.
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t Der vil automatisk blive udskrevet en WLAN-
rapport.

 

u Vælg status, som den er vist for forbindelsen 
på WLAN-rapporten. Klik på Næste. 
Hvis din status er “Connection : OK”, skal du 
gå til trin w. Hvis din status er “Connection : 
Failed”, skal du gå til trin v.

v Tryk på Udfør. Den trådløse opsætning kunne 
ikke etablere forbindelse til et trådløst netværk. 
Kontroller fejlkoden på den udskrevne WLAN-
rapport og referer til Fejlfinding på side 30. 
Prøv at begynde fra trin b igen.

w (For brugere af USB-kabler) 
Tag USB-kablet mellem computeren og 
maskinen ud.

(For brugere af LAN-kabler)
Netværkskablet mellem dit access point og 
maskinen skal frakobles, og klik på Næste.

Den trådløse opsætning er udført.

Installer printerdriveren

x Følg instruktionerne på skærmen for at gøre 
opsætningen færdig.

 

<<  WLAN report >>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*   C o n n e c t i o n  :  O K
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Udfør Installationen er nu 
færdig.

Bemærk!
• Hvis du anvender en specificeret IP-adresse til 

maskinen, skal du indstille boot-metode til Static 
ved at bruge BRAdmin Light. For mere 
information henvises til Ændring af maskinens 
netværksindstillinger i Netværksbrugsanvisning.

• Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan et 
vindue fra Windows Security eller et 
antivirusprogram blive vist, når maskinen eller 
dens software anvendes. For at kunne fortsætte 
skal du i vinduet give tilladelse til dette.

• XML Paper Specification Printerdriver
XML Paper Specification Printerdriver er den 
mest egnede driver til udskrivning fra 
programmer, der anvender XML Paper 
Specification-dokumenter. Du kan hente den 
nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center 
på http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Konfiguration ved hjælp af den automatiske trådløse metode (enkelttryk)

8 Konfigurer de trådløse 
indstillinger og installer 
printerdriveren

a Bekræft, at dit WLAN-access point/routeren 
har symbolet for Wi-Fi Protected Setup eller 
AOSS™ som vist nedenfor.

 

b Anbring din Brother-maskine, så den er inden 
for rækkevidde af dit access point/router med 
Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. 
Rækkevidden kan variere afhængigt af dit 
miljø. Der henvises til de instruktioner, der 
fulgte med dit access point/routeren.

c Tænd for din Macintosh. Sæt cd-rom'en til 
installation i cd-rom-drevet.

 

d Dobbeltklik på ikonet Start Here OSX. Følg 
vejledningen på skærmen.

 

 

e Klik på Trådløs netværkstilslutning og klik på 
Næste.

 

f Vælg Ja, mit AccesPoint understøtter WPS 
eller AOSS, og jeg vil gerne bruge det. og 
tryk på Næste.

 

g Tryk højst 2 sekunder på knappen til trådløs 
opsætning på bagsiden af maskinen som vist 
på nedenstående illustration.

 

h Denne funktion vil automatisk registrere, 
hvilken tilstand (Wi-Fi Protected Setup eller 
AOSS™) dit access point/routeren anvender til 
at konfigurere maskinen i 2 minutter.

 

i Tryk på knappen for Wi-Fi Protected Setup 
eller AOSS™ på WLAN-access 
point'et/routeren. Der henvises til 
brugsanvisningen for WLAN-access 
point'et/routeren for flere instruktioner.

Bemærk!
Hvis dit WLAN-access point/routeren understøtter 
Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode) og du ønsker 
at konfigurere din maskine ved hjælp af PIN-
metoden (Personal Identification Number), 
henvises til Ved hjælp af PIN-metode for Wi-Fi 
Protected Setup i Netværksbrugsanvisningen.

Bemærk!
• Brug en spids genstand som f.eks. en 

kuglepen til at trykke på knappen.

• Tryk ikke på knappen i mere end 3 sekunder, 
da printeren ellers vil skifte til PIN-metode for 
tilstanden Wi-Fi Protected Setup.
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j Maskinens lysdioder vil vise 
forbindelsesresultaterne. Se Lysindikationer 
ved brug af trådløs opsætning med 
enkelttryk på side 35. 

Der vil automatisk blive udskrevet en WLAN-
rapport. Hvis forbindelsen fejler, skal du 
kontrollere fejlen i den udskrevne rapport og 
referere med Fejlfinding på side 30. 

k  Klik på Næste.
 

l Marker afkrydsningsfeltet, efter at du har 
kontrolleret, at de trådløse indstillinger er 
angivet, og klik derefter på Næste.

 

Installer printerdriveren

m Følg instruktionerne på skærmen for at gøre 
opsætningen færdig.

 

 VIGTIGT!
Forsøg IKKE at annullere nogen af 
skærmbillederne under denne installation.

Bemærk!

• Hvis der er tilsluttet mere end én af samme 
model til netværket, vises MAC-adressen 
(Ethernet-adressen) efter modelnavnet. Du 
kan også bekræfte din IP-adresse ved at rulle 
til højre.

• Du kan finde maskinens MAC-adresse 
(Ethernet-adresse) samt IP-adressen ved at 
udskrive siden med printerindstillinger. Se 
Udskrive printerens indstillinger på side 33.

Bemærk!

Når skærmen Brother support vises, skal du 
foretage dit valg og følge instruktionerne på 
skærmen.

Udfør Installationen er nu 
færdig.

Bemærk!
Hvis du anvender en specificeret IP-adresse til 
maskinen, skal du indstille boot-metode til Static 
ved at bruge BRAdmin Light. For mere 
information henvises til Ændring af maskinens 
netværksindstillinger i Netværksbrugsanvisning.
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Konfiguration i infrastrukturtilstand ved midlertidig brug af et 
USB- eller Ethernet-kabel (LAN)

8 Konfigurer de trådløse 
indstillinger og installer 
printerdriveren

a Tænd for din Macintosh. Sæt cd-rom'en til 
installation i cd-rom-drevet.

 

b Dobbeltklik på ikonet Start Here OSX. Følg 
vejledningen på skærmen.

 

c Klik på Trådløs netværkstilslutning og klik på 
Næste.

 

d Vælg Nej og klik derefter på Næste.
 

e Læs Vigtigt. Marker afkrydsningsfeltet, 
efter at du har bekræftet SSID og 
netværksnøglen, og klik derefter på Næste.

 

f For brugere af USB-interfacekabler, gå til g. 
(For HL-2270DW) For brugere af Ethernet-
kabler, gå til i.

g Vælg Midlertidig brug af et USB-kabel 
(anbefales) og klik derefter på Næste.

 

h Forbind midlertidigt USB-kablet (medfølger 
ikke) direkte til computeren og maskinen. 

 

Gå til trin m.

 VIGTIGT!
• Du skal midlertidigt bruge et USB- eller et 

Ethernet-kabel (kun HL-2270DW) under 
konfigurationen (kablet er ikke inkluderet).

• Du har brug for de trådløse 
netværksindstillinger, som du noterede ned 
i trin 7 på side 17, før du kan fortsætte.
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i Vælg Midlertidig brug af et Ethernet-kabel 
(LAN) og klik derefter på Næste.

j Fjern beskyttelseshætten fra LAN-stikket.

k Tilslut den trådløse Brother-enhed til dit access 
point vha. et netværkskabel (medfølger ikke) 
og tryk på Næste.

l Vælg den maskine, du ønsker at konfigurere, 
og klik på Næste. Hvis listen er tom, skal du 
kontrollere, om der er tændt for access point'et 
og maskinen og derefter klikke på Opdater.

 

m Guiden søger efter trådløse netværk, der er 
tilgængelige fra maskinen. Vælg det access 
point, du ønsker at tilknytte maskinen, og klik 
derefter på Næste.

 

Bemærk!
• Standardnodenavnet er “BRNxxxxxxxxxxxx”.

• Du kan finde maskinens MAC-adresse 
(Ethernet-adresse) ved at udskrive siden med 
printerindstillinger. Se Udskrive printerens 
indstillinger på side 33.

Bemærk!
• Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om der er 

tændt for access point'et, og om det udsender 
SSID, og derefter kontrollere, at maskinen og 
access point'et er inden for rækkevidde med 
henblik på trådløs kommunikation. Klik derefter 
på Opdater.

• Hvis access point'et er indstillet til ikke at 
udsende SSID, kan du tilføje den manuelt ved 
at klikke på knappen Avanceret. Følg 
vejledningen på skærmen for at indtaste Navn 
(SSID), og klik derefter på Næste.
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n Hvis dit netværk ikke er konfigureret til 
godkendelse og kryptering, vises følgende 
skærmbillede. Klik på OK for at fortsætte 
konfigurationen og gå til p.

 

o Indtast Netværksnøgle og indtast den igen i 
Bekræft netværksnøgle, og klik derefter på 
Næste.

 

p Klik på Næste. Herefter sendes indstillingerne 
til din maskine.

q For brugere af USB-kabler, gå til u. 
(For HL-2270DW) For brugere af Ethernet-
kabler, gå til r.

 

r Der vil automatisk blive udskrevet en WLAN-
rapport.

s Vælg status, som den er vist for forbindelsen 
på WLAN-rapporten. Klik på Næste. Hvis din 
status er “Connection : OK”, skal du gå til trin 
u. Hvis din status er “Connection : Failed”, 
skal du gå til trin t.

 

t Tryk på Udfør. Den trådløse opsætning kunne 
ikke etablere forbindelse til et trådløst netværk. 
Kontroller fejlkoden på den udskrevne WLAN-
rapport og referer til Fejlfinding på side 30. 
Prøv at begynde fra trin b igen.

 

Bemærk!
• Indstillingerne forbliver uændrede, hvis du 

klikker på Annuller.

• Hvis du ønsker at indtaste IP-
adresseindstillingerne for maskinen manuelt, 
skal du klikke på Skift IP-adresse og indtaste 
netværkets IP-adresseindstillinger.

• (For brugere af USB-kabel) Hvis skærmbilledet 
for fejl ved trådløs opsætning vises, skal du 
klikke på Prøv igen og prøve at starte fra trin 
m igen.

<<  WLAN report >>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*   C o n n e c t i o n  :  O K
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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u (For brugere af USB-kabler) 
Tag USB-kablet mellem computeren og 
maskinen ud.

(For brugere af LAN-kabler)
Netværkskablet mellem dit access point og 
maskinen skal frakobles, og klik på Næste.

Den trådløse opsætning er udført.

Installer printerdriveren

v Følg instruktionerne på skærmen for at gøre 
opsætningen færdig.

 

 VIGTIGT!
Forsøg IKKE at annullere nogen af 
skærmbillederne under denne installation.

Bemærk!

• Hvis der er tilsluttet mere end én af samme 
model til netværket, vises MAC-adressen 
(Ethernet-adressen) efter modelnavnet. Du 
kan også bekræfte din IP-adresse ved at rulle 
til højre.

• Du kan finde maskinens MAC-adresse 
(Ethernet-adresse) samt IP-adressen ved at 
udskrive siden med printerindstillinger. Se 
Udskrive printerens indstillinger på side 33.

Bemærk!

Når skærmen Brother support vises, skal du 
foretage dit valg og følge instruktionerne på 
skærmen.

Udfør Installationen er nu 
færdig.

Bemærk!
Hvis du anvender en specificeret IP-adresse til 
maskinen, skal du indstille boot-metode til Static 
ved at bruge BRAdmin Light. For mere 
information henvises til Ændring af maskinens 
netværksindstillinger i Netværksbrugsanvisning.
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For brugere af trådløst netværk

Fejlfinding

Hvordan kan jeg finde de trådløse indstillinger SSID og netværksnøgle

* Netværksnøglen kan også være beskrevet som adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

WLAN-rapport
Tryk på Go fem gange inden for 4 sekunder. Maskinen vil nu udskrive WLAN-rapporten.
Hvis den udskrevne WLAN-rapport viser, at der er en fejl med forbindelsen, skal du kontrollere fejlkoden på den 
udskrevne rapport og referere med følgende instruktioner.

 VIGTIGT!
Sørg for at have de trådløse sikkerhedsinformationer, når du kontakter Brother Kundeservice. Vi kan 
ikke hjælpe dig med at finde disse indstillinger for netværkssikkerhed.

1) Der henvises til den dokumentation, der følger med dit WLAN-access point/router.

2) Netværksnavnets startindstilling kunne være producentens navn eller modelnavnet.

3) Hvis du ikke kender sikkerhedsinformationerne, skal du kontakte producenten af routeren, 
systemadministratoren eller internetudbyderen.

Fejlkode Anbefalede løsninger

TS-01

De trådløse indstillinger er ikke aktiveret. Aktivér de trådløse indstillinger.

- Hvis der er sluttet et LAN-kabel til maskinen, skal du frakoble det og aktivere maskinens 
trådløse indstillinger. 
Hold Go nede i 10 sekunder. Slip Go, når maskinen udskriver en 
netværkskonfigurationsside, der angiver indstillingerne for det aktuelle netværk.

TS-02

WLAN-acces point'et/routeren kan ikke registreres.

1. Kontroller følgende 4 punkter.

- Kontroller, at WLAN-access point'et/routeren er tændt.

- Flyt maskinen til et område uden forhindringer eller tættere på dit WLAN-access 
point/routeren.

- Anbring midlertidigt din maskine højst én meter fra det trådløse access point, når du 
konfigurerer WLAN-indstillingerne.

- Hvis dit WLAN-access point/routeren anvender MAC-adressefiltrering, skal du 
bekræfte, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret.

2. Hvis du manuelt indtastede SSID og sikkerhedsinformationerne 
(SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle), kan informationerne 
være forkerte.
Bekræft SSID og sikkerhedsinformationerne igen, og genindtast om nødvendigt de 
korrekte informationer.

Se Hvordan kan jeg finde de trådløse indstillinger SSID og netværksnøgle på side 30 for 
at bekræfte.
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TS-04

De godkendelses- og krypteringsmetoder, der anvendes af det valgte WLAN-access 
point/routeren, er ikke understøttet af din maskine.

For infrastrukturtilstanden skal du ændre godkendelses- og krypteringsmetoderne for 
WLAN-access point'et/routeren. Din maskine understøtter følgende godkendelsesmetoder: 
WPA, WPA2, ÅBEN og delt nøgle. WPA understøtter krypteringsmetoderne TKIP eller AES. 
WPA2 understøtter AES som krypteringsmetode. ÅBEN og delt nøgle svarer til WEP-
kryptering.

Hvis dit problem ikke er løst, er den indtastede SSID eller netværksindstilling måske forkert. 
Bekræft de trådløse netværksindstillinger.

Kombinationstabel over godkendelses- og krypteringsmetoder

Se Hvordan kan jeg finde de trådløse indstillinger SSID og netværksnøgle på side 30 for at 
bekræfte.

For ad-hoc-tilstand skal du ændre din computers godkendelses- og krypteringsmetoder for 
den trådløse indstilling.
Din maskine understøtter kun godkendelsesmetoden ÅBEN i forbindelse med WEP-
kryptering (ekstraudstyr).

TS-05

Sikkerhedsinformationerne (SSID/netværksnøgle) er forkerte.
Bekræft atter SSID og sikkerhedsinformationerne (netværksnøgle).
Hvis din router anvender WEP-kryptering, skal du anvende den nøgle, der er anvendt som 
den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brug af den første WEP-nøgle.

Se Hvordan kan jeg finde de trådløse indstillinger SSID og netværksnøgle på side 30 for at 
bekræfte.

TS-06

De trådløse sikkerhedsinformationer (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) 
er forkerte.
Bekræft atter de trådløse sikkerhedsinformationer (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/
netværksnøgle) i tabellen for TS-04.
Hvis din router anvender WEP-kryptering, skal du anvende den nøgle, der er anvendt som 
den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brug af den første WEP-nøgle.

Se Hvordan kan jeg finde de trådløse indstillinger SSID og netværksnøgle på side 30 for at 
bekræfte.

Fejlkode Anbefalede løsninger

Godkendelsesmetode Krypteringsmetode

WPA-Personal
TKIP

AES

WPA2-Personal AES

ÅBEN
WEP

INGEN (uden kryptering)

Delt nøgle WEP
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TS-07

Maskinen kunne ikke registrere et WLAN-access point/router, der har aktiveret WPS eller 
AOSS™.

Hvis du vil konfigurere dine trådløse indstillinger via WPS eller AOSS™, skal du bruge både 
din maskine og WLAN-access point'et/routeren.
Kontroller, at dit WLAN-access point/routeren understøtter WPS eller AOSS™ og prøv at 
starte igen.

Hvis du ikke ved, hvordan du skal betjene dit WLAN-access point/routeren via WPS eller 
AOSS™, henvises til dokumentationen for dit WLAN-access point/routeren, eller også skal 
du kontakte producenten af dit WLAN-access point/routeren eller din netværksadministrator.

TS-08

Der er registreret to eller flere WLAN-access point'er med aktiveret WPS eller AOSS™.

- Kontroller, at kun ét WLAN-access point/router inden for området har aktiveret WPS eller 
AOSS™, og prøv igen.

- Prøv at starte igen efter nogle få minutter for at undgå interferens fra andre access point.

Fejlkode Anbefalede løsninger
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Web Based Management 
(webbrowser)

Brother-printernetkortet er udstyret med en 
webserver, der giver dig mulighed for at overvåge 
status eller ændre visse konfigurationsindstillinger 
vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

a Åbn din browser.

b Skriv http://maskinens_ip-adresse/ i 
din browsers adressefelt (hvor 
maskinens_ip-adresse er IP-adressen 
eller navnet på printernetkortet).
 For eksempel: http://192.168.1.2/

Nulstille netværksindstillingerne 
til fabriksindstilling

Du kan nulstille printernetkortet tilbage til 
fabriksindstilling (nulstilling af alle informationer, som 
f.eks. password og IP-adresse).

a Sluk for maskinen.

b Sørg for, at frontklappen er lukket, og at stikket 
er sat i stikkontakten.

c Hold Go nede, mens du tænder for afbryderen. 
Hold Go nede, indtil alle lysdioder lyser, og 
derefter slukker lysdioden Ready.

d Slip Go. Kontroller, at alle lysdioderne slukkes.

e Tryk på Go seks gange. Kontroller, at alle 
lysdioderne lyser for at angive, at 
printernetkortet er blevet nulstillet tilbage til 
fabriksindstilling. Maskinen vil genstarte.

Udskrive printerens indstillinger

Siden med printerindstillinger viser alle aktuelle 
printerindstillinger, herunder netværksindstillingerne.

a Sørg for, at frontklappen er lukket, og at stikket 
er sat i stikkontakten.

b Tænd maskinen og vent, til den er klar.

c Tryk på Go tre gange inden for 2 sekunder. 
Maskinen vil udskrive siden med 
printerindstillinger.

Bemærk!
• Logonnavnet for administratoren er ‘admin’ 

(der skelnes mellem små og store bogstaver), 
og standardadgangskoden er ‘access’.

• Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 6.0 
(eller nyere) eller Firefox 3.0 (eller nyere) for 
Windows® og Safari 3.0 (eller nyere) for 
Macintosh. Sørg også for, at JavaScript og 
Cookies altid er aktiveret, uanset hvilken 
browser du bruger. For at bruge en 
webbrowser skal du kende printserverens IP-
adresse. Printserverens IP-adresse er angivet 
på siden Printerindstillinger.

Se Web Based Management i 
Netværksbrugsanvisning.

Bemærk!
Hvis IP address på siden Printerindstillinger viser 
0.0.0.0, skal du vente et minut og prøve igen.
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Printerlysdiodernes betydning

1 Lysdioden blinker med følgende mønster: Tændt og slukket i intervaller på 1 sekund.
2 Lysdioden blinker med følgende mønster: Tændt og slukket i intervaller på 0,5 sekund.
3 Den gule lysdiode blinker med følgende mønster: Tændt i 2 sekunder og derefter slukket i 3 sekunder.
4 Du kan ændre tonerindstillingen til tilstanden Fortsæt. Tryk på Go syv gange (alle lysdioder vil blinke to gange, hvorefter lysdioden Ready 

bliver tændt). 
Maskinen fortsætter med at udskrive, indtil lysdioden viser meddelelsen Toner Opbrugt.

Blinker: eller eller TÆNDT: eller eller SLUKKET:

Printerlysdiode SLUKKET DVALE 
DYB DVALE

VARMER OP 
KØLER NED 1

KLAR MODTAGER DATA 
RESTERENDE DATA 2

Toner

Drum

Error

Ready

Svag

Printerlysdiode TONER LAV 3 UDSKIFT TONER 4 TONER OPBRUGT TROMLE NÆR 
SLUT 3

UDSKIFT TROMLE

Toner

Drum

Error

Ready

Brugsanvisning
Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4

Printerlysdiode LÅG ÅBENT 
PAPIRSTOP 2

INTET PAPIR TROMLEFEJL 2 TROMLESTOP Servicekaldfejl 2

Toner

Drum

Error

Ready

Brugsanvisning
Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 3
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Lysindikationer ved brug af trådløs opsætning med enkelttryk

1 Lysdioden blinker (tændes i 0,2 sekund og slukkes i 0,1 sekund).
2 Lysdioden tændes i 5 minutter.
3 Lysdioden blinker med følgende mønster i 30 sekunder: Tændt og slukket i intervaller på 0,1 sekund.
4 Lysdioden blinker 10 gange og slukkes derefter i et halvt sekund. Dette mønster gentages 20 gange.

Brother CreativeCenter

Hent inspiration. Hvis du bruger Windows, skal du dobbelttrykke på Brother CreativeCenter-ikonet på dit 
skrivebord for at få adgang til en GRATIS webside med mange ideer og ressourcer til personlig og professionel 
brug.

Mac-brugere kan få adgang til Brother CreativeCenter på denne web-adresse:
http://www.brother.com/creativecenter/

Lysdioder Indstilling af 
WLAN 1

Tilslutter 
WPS/AOSS™ 1

Tilsluttet 2 Forbindelse 
ikke etableret 3

Intet access 
point 3

Tilslutningsfejl 4

Toner

Drum

Error

Ready

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

Når forbrugsstofferne skal udskiftes, vil der blive vist en meddelelse via lysdioderne på kontrolpanelet. Besøg 
http://solutions.brother.com/, eller kontakt din lokale Brother-forhandler for at få yderligere oplysninger om 
forbrugsstoffer til maskinen.

Toner Tromle

Se Udskiftning af forbrugsstoffer i Brugsanvisning.

http://solutions.brother.com/
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