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Разопаковайте устройството и проверете компонентите
 Забележка
Компонентите в кашона може да са различни в зависимост от Вашата страна.
Препоръчваме Ви да запазите оригиналната опаковка.
Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, опаковайте го внимателно, 
за да избегнат повреди при транспортирането. Устройството трябва да бъде съответно 
застраховано при превозвача. За това как се опакова устройството вижте Опаковане и 
транспортиране на устройството в Ръководство за потребителя.
Илюстрациите в настоящото Ръководство за бързо инсталиране се базират на HL‑5450DN.
Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. Купете интерфейсен кабел, 
подходящ за връзката, която искате да използвате (USB, паралелна (само при HL‑5440D) 
или мрежова (само при HL‑5450DN(T))).

USB кабел
Препоръчва се да използвате не по‑дълъг от 2 метра интерфейсен кабел за USB 2.0 (Тип 
A/B).

Паралелен кабел (само при HL-5440D)
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ паралелен интерфейсен кабел с дължина над 2 метра. Използвайте 
екраниран интерфейсен кабел, който отговаря на стандарта IEEE 1284.

Мрежов (само при HL-5450DN(T))
Използвайте директен, двойно усукан кабел Категория 5 (или по‑висока) за 10BASE‑T или 
100BASE‑TX Fast Ethernet мрежа.

•
•
•

•
•

Модул на барабана и 
касетата с тонер

(предварително инсталиран)

Ръководство за бързо 
инсталиране

Ръководство за 
безопасност

Захранващ кабел Инсталационен CD-ROM

 ВНИМАНИЕ
При опаковането на вашето устройство са използвани полиетиленови 
торбички. Полиетиленовите торбички не са играчки. За да избегнете 
опасността от задушаване, съхранявайте тези торбички на място, недостъпно 
за бебета и деца, и ги изхвърляйте по съответния ред.
Ако използвате долна тава, НЕ ПРЕНАСЯЙТЕ устройството заедно с долната 
тава, тъй като може да се нараните или да повредите устройството, тъй като то 
не е прикачено към долната тава.

•

•

 Забележка
Оставете минимално разстояние около устройството, както е показано на 
илюстрацията.

150 мм 150 мм150 мм

150 мм

Сваляне на опаковъчния материал от устройството
 Важно

НЕ включвайте захранващия кабел все още.

a. Отстранете опаковъчната лента от външната страна на устройството.

b. Отворете мултифункционалната тава a и махнете опаковъчната лента b 
от подпората на мултифункционалната тава, след което затворете 
мултифункционалната тава.

Заредете хартия в тавата за хартия
a. Извадете напълно тавата за хартия от устройството.

b. Натискайки зеления лост за освобождаване на водача за хартията a, 
плъзнете водачите така, че да се подравнят с хартията, която зареждате в 
тавата. Уверете се, че ограничителите са поставени стабилно в слотовете.

Опции
Това устройство има следните допълнителни принадлежности. Можете да увеличите възможностите на 
устройството чрез добавяне на тези принадлежности. За повече информация относно допълнителната долна 
тава и съвместимата памет SO‑DIMM, посетете ни на адрес http://solutions.brother.com/.

 За инсталиране на памет SO‑DIMM вижте Инсталиране на допълнителна памет в Ръководство за потребителя.

Долна тава за хартия за HL-5440D и HL-5450DN SO-DIMM памет (само при HL-5450DN(T))
LT‑5400 Можете да увеличите паметта чрез 

инсталиране на един SO‑DIMM (модул 
на памет с малък корпус и двуредно 
разположение на изводите).

Долната тава за хартия може да побере до 500 листа 
хартия. Когато се монтира тавата, устройството 
увеличава общия входен капацитет до 800 листа.

Отпечатване на пробна страница
 Важно

НЕ свързвайте интерфейсния кабел все още.

a. Свържете захранващия кабел с устройството, а след това го свържете с 
изхода за променлив ток.

Започнете от тук

Консумативи
Когато дойде време за смяна на консумативи, светодиодите на контролния панел ще покажат 
грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство ни посетете на 
http://www.brother.com/original/ или се обърнете към местния търговски представител на Brother.

Касета с тонер Барабан

 За смяна на консумативите вижте Смяна на консумативите в Ръководство за потребителя.

Благодарим Ви, че избрахте Brother ‑ Вашата подкрепа е важна за нас и високо ценим Вашия бизнес. Вашият 
продукт Brother е проектиран и произведен в съответствие с най‑високите стандарти така, че да предоставя 
надеждна работа абсолютно всеки ден.
Моля, първо прочетете Ръководство за безопасност, след което прочетете настоящото Ръководство за бързо 
инсталиране, за да видите правилните процедури за настройка и инсталация. За преглед на Ръководство за 
бързо инсталиране на други езици, моля, посетете http://solutions.brother.com/.
Забележка: Не всички модели се предлагат във всички страни.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ показва потенциално 
опасна ситуация, която ако не бъде 
избегната, може да доведе до смърт 
или сериозни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва 
потенциално опасна ситуация, 
която ако не бъде избегната, може 
да доведе до малки или средни 
наранявания.

e. Свалете оранжевия предпазен 
материал от модула на барабана и 
касетата с тонер.

 Забележка
При хартия с размер Legal или Folio, 
натиснете бутона за освобождаване a 
отдолу на тавата за хартия, след което 
издърпайте гърба на тавата за хартия. 
(В някои региони не се предлага хартия 
с размер Legal или Folio.)

c. Разлистете купчината хартия добре, за да се избегне задръстване и 
неправилно поемане на хартията.

b. Включете превключвателя на захранването на устройството.

c. След като устройството загрее, светодиодът Ready престава да мига и 
остава да свети в зелено.

d. Натиснете Go. Принтерът ще отпечата тестова страница. Уверете се, че 
пробната страница е отпечатана коректно.

 Забележка
Функцията престава да бъде активна след изпращане на първото печатно задание 
от компютъра.

c. Отворете предния капак, като натиснете бутона за освобождаване. 
Махнете пакетчето силикагел a.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ слагайте в уста пакетчето силикагел. Моля, изхвърлете го. Ако бъде погълнато, 
незабавно потърсете медицинска помощ.

Обърнете листа, за да инсталирате драйвера 
на принтера.

e. Поставете стабилно тавата за хартия обратно в устройството. Убедете се, 
че е изцяло вкарана в устройството.

f. Повдигнете опорния панел a, за да не се плъзне хартията от изходната 
тава с лицето надолу.

 За повече информация относно препоръчителната хартия вижте Препоръчителна 
хартия носители за печат в Ръководство за потребителя.

d. Поставете хартията в тавата и се уверете, че:
Хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼▼) a. 
Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия.
Страната, върху която ще се печата, е с лицето надолу.
Водачите за хартията се докосват до страните на листовете, така че да 
могат да бъдат правилно подавани.






d. Извадете модула на барабана и 
касетата с тонер.

f. Дръжте модула на барабана и 
касетата с тонер хоризонтално 
с две ръце и внимателно я 
разклатете настрани, за да се 
разпредели тонерът в касетата 
равномерно.

g. Поставете модула на барабана и 
касетата с тонер плътно на мястото 
му в устройството.

h. Затворете предния капак на 
устройството.

Светодиодни индикации на принтера

Намаляло 
количество тонер 3

Сменете 
тонера

Краят на барабана 
наближава 3

Спиране на 
барабана

Грешка на 
барабана 2

Back Cover

Toner

Drum

Paper

Error

Ready

Предният 
капак е 
отворен

Задният 
капак е 

отворен 2

Задръстване 
отвътре 2

Няма 
хартия

Задръстване 
отзад 2

Грешка с 
повикване 
на услуга 2

Back Cover

Toner

Drum

Paper

Error

Ready

1 Светодиодът ще мига ВКЛ и ИЗКЛ на интервали от по 1 секунда.
2 Светодиодът ще мига ВКЛ и ИЗКЛ на интервали от по 0,5 секунди.
3 Жълтият светодиод ще мига в последователност ВКЛ за 2 секунди и ИЗКЛ за 3 секунди.

Устройството продължава да печата, докато светодиодът не посочи, че тонерът е за смяна.

Мига:  или  или      ВКЛ:  или  или      ИЗКЛ: 

ИЗКЛ Почивка/
Дълбоко заспиване

Загряване/
Охлаждане 1 Готовност Получаване на данни/

Оставащи данни 2

Back Cover

Toner

Drum

Paper

Error

Ready
Затъмнен

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

Край

Край

Край
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Преди инсталиране
Уверете се, че компютърът е включен и 
Вие сте влезли в системата с права на 
администратор.

 Важно
Ако има работещи програми, затворете ги.
Екраните може да са различни в зависимост 
от Вашата операционна система.

•
•

 Забележка
За потребители на Windows Vista® и 
Windows® 7, когато се появи екранът 
Управление на потребителските акаунти, 
щракнете върху Позволи или Да.
Ако искате да инсталирате PS драйвера 
(драйвер за принтер BR‑Script3), изберете 
Частна Инсталация и след това следвайте 
инструкциите на екрана.
В зависимост от настройките ви за сигурност 
може да се появи прозорец на Windows® 
Security или на антивирусна програма, 
когато използвате устройството или неговия 
софтуер. Дайте разрешение за продължение 
към следващия прозорец.
Принтерен драйвер XML Paper 
Specification Printer Driver
Драйверът за принтер XML Paper 
Specification е най‑подходящ за 
Windows Vista® и Windows® 7 при работа 
с приложения, ползващи документи 
с XML Paper Specification. Моля, 
изтеглете най‑новия драйвер, като 
посетите Brother Solutions Center на 
http://solutions.brother.com/.

•

•

•

•

Преди инсталиране
Уверете се, че устройството е свързано 
със захранването и Вашият Macintosh е 
включен. Трябва да сте влезли в системата с 
права на администратор.

 Важно
За потребители на Mac OS X 10.5.7 или 
по‑ниска версия, актуализирайте до 
Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x. (За най‑новите 
драйвери и за информация относно 
Mac OS X, която използвате, посетете 
http://solutions.brother.com/.)

 Забележка
Ако искате да добавите PS драйвера (драйвер 
за принтер BR‑Script3), посетете Brother 
Solutions Center на http://solutions.brother.com/ 
и посетете Често задавани въпроси на 
страницата за вашия модел за инструкции.

За потребители на USB или паралелен (само при HL-5440D) интерфейсен кабел
a. Изключете устройството и се уверете, че USB или 

паралелният интерфейсен кабел НЕ е свързан с 
устройството. Ако вече сте свързали кабела, откачете го.

Инсталирайте драйвера на принтера

b. Поставете инсталационния CD‑ROM в CD‑ROM устройството. Ако се 
налага, посочете модела и езика.

 Забележка
Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на Моят компютър 
(Компютър), кликнете два пъти върху иконата CD‑ROM, а след това кликнете 
два пъти върху start.exe.

c. Кликнете Инсталиране дрaйвеp нa пpинтep 
и кликнете Да, ако приемате лицензионното 
споразумение.

d. Следвайте указанията на екрана, докато този 
екран се появи.

e. Свържете USB кабела с USB порта, обозначен със 
символа , или паралелния кабел с паралелния 
порт на устройството, след 
което свържете кабела към 
компютъра.

С това инсталирането 
завършва.

f. Включете устройството 
и следвайте 
указанията на екрана, 
за да извършите 
настройката.

За потребители 
на мрежов 
интерфейсен 
кабел (само при 
HL-5450DN(T))

 Забележка
В случай, че желаете да свържете 
устройството към мрежата, препоръчваме 
да се обърнете към системния 
администратор преди инсталирането.

За потребители на принтери в мрежа Peer-to-Peer (Равноправен достъп)

TCP/IPTCP/IP

a	Рутер
b	Устройство

a. Махнете предпазното капаче от 
Ethernet порта, обозначен със 
символа .

b. Свържете мрежовия интерфейсен кабел към 
Ethernet порта, а след това го свържете към 
свободен порт на вашия концентратор.

c. Уверете се, че 
захранването на 
устройството е 
включено.

Инсталирайте драйвера на принтера

d. Поставете инсталационния CD‑ROM в CD‑ROM 
устройството. Ако се налага, посочете модела и 
езика.

 Забележка
Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете 
на Моят компютър (Компютър), кликнете два пъти 
върху иконата CD‑ROM, а след това кликнете два пъти 
върху start.exe.

e. Кликнете Инсталиране дрaйвеp нa пpинтep 
и кликнете Да, ако приемате лицензионното 
споразумение.

f. Следвайте указанията на екрана, за да 
извършите настройката.

 Забележка
Можете да намерите IP адреса и името на 
възела, като разпечатате Страницата с настройки 
на принтера. Вижте Отпечатайте страницата 
с настройки на принтера по‑долу.

С това инсталирането 
завършва.

За потребители на споделена мрежа

TCP/IP

a	Клиентски компютър
b	Компютърът е известен като “Сървър” или “Сървър за печат”
c	TCP/IP или USB
d	Устройство

Инсталирайте драйвера на принтера

a. Поставете инсталационния CD‑ROM в CD‑ROM устройството. Ако 
се налага, посочете модела и езика.

 Забележка
Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на Моят 
компютър (Компютър), кликнете два пъти върху иконата CD‑ROM, а след 
това кликнете два пъти върху start.exe.

b. Кликнете Инсталиране дрaйвеp нa пpинтep 
и кликнете Да, ако приемате лицензионното 
споразумение.

c. Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете 
опашката на своето устройство, след което кликнете ОК.

d. Следвайте указанията 
на екрана, за 
да извършите 
настройката. С това инсталирането 

завършва.

За потребители с USB интерфейсен кабел
a. Свържете USB кабела с USB порта, обозначен със символа 

 върху устройството, а след това свържете кабела с вашия 
Macintosh.

b. Уверете се, че захранването на устройството е включено.

d. Кликнете два пъти върху иконата Start Here OSX (Начало OSX). 
Следвайте инструкциите на екрана.

 Забележка
Инсталацията може да отнеме няколко минути.

Инсталирайте драйвера на 
принтера

c. Поставете инсталационния 
CD‑ROM в CD‑ROM 
устройството.

e. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете 
върху OK.

f. Кликнете Next (Напред).
 Забележка

Когато се появи екранът Brother 
Support (Поддръжка от Brother), 
направете селекция и следвайте 
инструкциите на екрана.

С това инсталирането 
завършва.

За потребители на мрежов интерфейсен кабел (само при HL-5450DN(T))
a. Махнете предпазното капаче от 

Ethernet порта, обозначен със 
символа .

b. Свържете мрежовия интерфейсен кабел към 
Ethernet порта, а след това го свържете към 
свободен порт на вашия концентратор.

c. Уверете се, че захранването на устройството е 
включено.

С това инсталирането 
завършва.

e. Кликнете два пъти върху иконата Start Here OSX (Начало OSX). 
Следвайте инструкциите на екрана.

 Забележка
Инсталацията може да отнеме няколко минути.

f. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху OK.

 Забележка
Ако във вашата мрежа са свързани повече от едно 
устройство от един и същ модел, MAC адресът 
(Ethernet адрес) ще се изведе след името на модела.
Можете да намерите MAC адреса (Ethernet 
адреса) и IP адреса на своето устройство, като 
разпечатате Страницата с настройки на принтера. 
Вижте Отпечатайте страницата с настройки на 
принтера по‑долу.

•

•

g. Кликнете Next (Напред).

 Забележка
Когато се появи екранът Brother Support 
(Поддръжка от Brother), направете селекция и 
следвайте инструкциите на екрана.

Инсталирайте драйвера на 
принтера

d. Поставете инсталационния 
CD‑ROM в CD‑ROM 
устройството.

За Windows®

За Mac OS X

 Забележка
Свържете се с администратора, 
ако не знаете разположението и 
наименованието на опашката на 
устройството в мрежата.

Brother CreativeCenter

Вдъхновявайте се. Ако използвате Windows®, щракнете двукратно 
върху иконата Brother CreativeCenter на десктопа, за да влезете в 
нашия БЕЗПЛАТЕН уеб сайт с много идеи и ресурси за лично ползване 
и професионални нужди.

Потребителите на Mac могат да осъществят достъп до Brother 
CreativeCenter на този интернет адрес:
http://www.brother.com/creativecenter/

Можете да ни посетите на http://solutions.brother.com/, където можете да получите поддръжка за продукти, да намерите най‑новите 
актуализации за драйвери и инструменти и да получите отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) и други технически въпроси.

Отпечатайте страницата с настройки на 
принтера

На страницата с настройки на принтера са посочени всички текущи настройки 
на принтера, в това число настройките на мрежата.

a. Уверете се, че предният капак е затворен, а захранващият кабел е 
включен.

b. Включете устройството и изчакайте да влезе в режим на готовност.

c. Натиснете Go три пъти в рамките на 2 секунди. Устройството ще разпечати 
страницата с текущите настройки на принтера.

 Забележка
За потребители на мрежа
Ако IP Адрес в Страницата с настройки на принтера показва 0.0.0.0, изчакайте една 
минута и опитайте отново.

За мрежови потребители (само при HL-5450DN(T))
Уеб-базирано управление (уеб браузър)
Сървърът за печат Brother е снабден с Уеб сървър, който позволява да следите 
неговото състояние или да променяте някои от настройките на конфигурацията му 
с помощта на HTTP (Протокол за пренос на хипер текст).

 Забележка
Препоръчваме Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 или Firefox® 3.6 за Windows® и 
Safari 4.0/5.0 за Macintosh. Моля, също така се уверете, че JavaScript и Cookies винаги 
са позволени в браузъра, който използвате. За да използвате уеб браузър, ще трябва 
да знаете IP адреса на сървъра за печат. IP адресът на сървъра за печат е посочен в 
Страницата с настройки на принтера.

Върнете настройките на мрежата към фабричните настройки по 
подразбиране
Можете да върнете фабричните настройки по подразбиране на сървъра за печат (това ще нулира всичката 
информация, като например парола и информация за IP адрес).

a. Изключете устройството.

b. Уверете се, че предният капак е затворен, а захранващият кабел е включен.

c. Задръжте Go натиснат, докато включвате превключвателя на захранването. Дръжте Go натиснат, докато 
всички светодиоди светнат, а след това светодиодът Ready изгасне.

d. Отпуснете Go. Всички светодиоди трябва да изгаснат.

e. Натиснете Go шест пъти. Всички светодиоди трябва да светнат ‑ това означава, че сървърът за печат е 
нулиран към фабричните си настройки по подразбиране. Устройството ще се рестартира.

a. Отворете своя браузър.

b. Напишете “http://IP адрес на устройството/” в лентата за адреси на своя браузър 
(като замените “IP адрес на устройството” с IP адреса на устройството Brother 
или името на сървъра за печат).

Например: http://192.168.1.2/

 Забележка
Ако сте конфигурирали опционална парола за влизане, трябва да я въведете, когато бъде 
поискана, за да отворите Уеб‑базираното управление.

 За повече информация вижте Уеб‑базирано управление в Ръководство за мрежовия 
потребител.
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