(kun EU)

1

NOR
Version 0

FORSIKTIG

HL-5440D
HL-5450DN(T)

Skriverens LED-indikatorer

Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

Start her
ADVARSEL

Hurtigstartguide

Takk for at du valgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi setter pris på samarbeidet. Ditt Brother-produkt er
konstruert og produsert ifølge de høyeste standarder, for å gi pålitelig ytelse dag‑inn og dag‑ut.
Les først gjennom Produktsikkerhetsguide, les deretter denne Hurtigstartguide for riktig oppsetts- og
installasjonsprosedyre. For å lese Hurtigstartguide på andre språk, besøk http://solutions.brother.com/.
Merk: Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

ADVARSEL viser en potensielt farlig
situasjon som kan føre til dødsfall eller
alvorlige personskader hvis den ikke
unngås.
FORSIKTIG viser en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
unngås.

Merk
• Komponentene som følger med i esken kan variere avhengig av landet ditt.
• Det anbefales at du tar vare på den originale emballasjen.
• Hvis du må transportere maskinen, må du pakke den inn i den originale emballasjen, slik at den
ikke skades under transporten. Du bør sørge for at maskinen er forsikret under transporten.
Du finner informasjon om hvordan du pakker maskinen igjen i Pakke og sende maskinen i
Brukermanual.
• Illustrasjoner i denne Hurtigstartguide er basert på HL‑5450DN.
• Skriveren leveres ikke med en grensesnittkabel. Kjøp riktig kabel for tilkoblingen du skal bruke
(USB, parallell (kun HL‑5440D) eller nettverk (kun HL‑5450DN(T))).

ADVARSEL

Trommel- og tonerkassettenhet
(forhåndsinstallert)

Hurtigstartguide

Nettverkskabel (kun HL‑5450DN(T))
Bruk en gjennomgående Kategori 5 (eller senere) tvunnet parkabel for 10BASE‑T eller
100BASE‑TX Fast Ethernet-nettverk.

• Plastposer er brukt i pakkingen av maskinen din. Plastposer er ikke leker. For å
unngå fare for kvelning, oppbevar disse posene utilgjengelig for babyer og barn, og
kast dem på riktig måte.
• Hvis du bruker et nedre magasin, må du IKKE bære maskinen med det nedre
magasinet da dette kan føre til skader på deg selv eller skader på maskinen
ettersom maskinen ikke er festet til det nedre magasinet.

Produktsikkerhetsguide

Strømledning

For danske brukere
Strømledningen som
følger med denne
maskinen er en jordet trepinners plugg. Kontroller
at strømuttaket støtter
denne type ledning.

Installasjons-CD-ROM

     PÅ:

Varmer opp/
kjøles ned 1

eller

Klar

eller

     AV:

Mottar data/
data gjenstår 2

Back Cover
Toner
Drum

Ready

150 mm

150 mm

eller

Error

150 mm

For svenske, norske og finske kunder
Strømpluggen som følger med
denne maskinen er en sidejordet
stikkontakt med to pinner. Kontroller
at veggkontakten kan bruke denne
sidejordede topinnerskontakten.

Hvilemodus/
dyp hvile

AV

eller

Paper

Merk
La det være et minste mellomrom rundt maskinen som vist i illustrasjonen.

USB-kabel
Vi anbefaler at du bruker en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter.
Parallellkabel (kun HL‑5440D)
BRUK IKKE parallellkabel som er lengre enn 2 meter. Bruk en skjermet kabel som er IEEE 1284kompatibel.

Blinkende:

Dempet

Lite toner 3

150 mm

Skift toner

Trommelens levetid
utløper snart 3

Trommelstopp

Trommelfeil 2

Back Cover
Toner

 Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.
 For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordet uttak. Uttak

Drum

som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.

Paper

2

Error

Fjern emballasjematerialet fra maskinen
Viktig
IKKE sett inn strømkabelen ennå.

Ready

c. Trykk på utløserknappen for frontdekslet og åpne frontdekslet. Fjern pakken
med silisiummasse a.

d. Ta ut trommel- og tonerkassettenheten.

f.

a. Fjern emballasjetapen fra utsiden av maskinen.
b. Åpne universalmagasinet a, og fjern pakketeipen b fra støttebrettet til

Hold trommelenheten og
tonerkassettenheten vannrett med
begge hender, og rist den forsiktig fra
side til side flere ganger for å fordele
toneren jevnt inni kassetten.

universalmagasinet, deretter lukker du universalmagasinet.

Frontdeksel
åpent

Bakdeksel
åpent 2

Innvendig
papirstopp 2

Tomt for
papir

Papirstopp
bak 2

Kontakt
service 2

Back Cover
Toner

e. Fjern det oransje
FORSIKTIG
IKKE spis pakken med silisiummasse. Kast denne. Kontakt lege umiddelbart hvis
innholdet svelges.

beskyttelsesmaterialet
fra trommelenheten og
tonerkassettenheten.

g. Sett trommel- og tonerkassettenheten inn i maskinen igjen.

h. Lukk frontdekslet på maskinen.

Drum
Paper
Error
Ready
1 LED-indikatoren blinker PÅ og AV med intervaller på 1 sekund.
2 LED-indikatoren blinker PÅ og AV med intervaller på 0,5 sekunder.
3 Den gule indikatoren blinker med mønsteret PÅ i 2 sekunder og deretter AV i 3 sekunder.
Maskinen fortsetter å skrive ut til indikatoren viser meldingen for utskifting av toner.
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Legg papir i papirmagasinet
a. Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen.
b. Mens du trykker på den grønne utløserhendelen a, juster papirførerne slik at

de passer med papirstørrelsen du legger i magasinet. Kontroller at papirførerne
står godt i sporene.

Ekstrautstyr
Merk
For papir i Legal- eller Folio-format
trykker du utløserknappen a nederst i
papirmagasinet, og trekker deretter ut
baksiden av papirmagasinet. (Papir i
Legal- og Folio-format er ikke tilgjengelig i
alle regioner.)

d. Legg papiret i papirmagasinet og sørg for at:

 Papiret er under merket for maks papirkapasitet (▼▼▼) a. Overfylling av
papirmagasinet vil føre til papirstopp.
 Utskriftssiden skal vende ned.
 Papirførerne er i kontakt med sidene til papiret slik at det mates inn skikkelig.

e. Sett papirmagasinet tilbake i maskinen. Forsikre deg om at det er fullstendig
skjøvet inn i maskinen.

f.

Løft opp støtteklaffen a for å hindre at papiret glir ned fra utmatingsmagasinet
for papir med utskriftssiden ned.

Følgende ekstrautstyr er tilgjengelige for denne maskinen. Du kan øke funksjonaliteten til maskinen ved å legge
til disse elementene. For mer informasjon om det ekstra nedre tilleggsmagasinet og kompatibelt SO‑DIMM-minne,
besøk oss på http://solutions.brother.com/.
For å installere SO‑DIMM-minnet, se Installere ekstra minne i Brukermanual.

Nedre magasinenhet for HL‑5440D og HL‑5450DN
LT‑5400
Det nedre papirmagasinet har plass til opptil
500 papirark. Når magasinet er installert, utvides
maskinens totale innmatingskapasitet til 800 papirark.

SO‑DIMM-minne (kun HL‑5450DN(T))
Du kan utvide minnet ved å installere en
SO-DIMM (Small Outline Dual In‑line Memory
Module).

c. Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.
For mer informasjon om anbefalt papir, se Anbefalt papir og utskriftsmedie i
Brukermanual.
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Skrive ut en testside
Viktig
IKKE koble til grensesnittkabelen enda.

Rekvisita
b. Slå på maskinens strømbryter.

d. Trykk på Go. Maskinen skriver ut en testside. Kontroller at testsiden er skrevet

Når du må bytte rekvisita, vises en feilmelding med indikatorene på kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon
om forbruksmateriell for din maskin, kan du gå til http://www.brother.com/original/ eller kontakte din lokale Brotherforhandler.

ut riktig.

Tonerkassett

a. Koble strømledningen til maskinen og deretter til stikkontakten.

c. Når oppvarmingen av maskinen er ferdig, slutter Ready-indikatoren å blinke, og
lyser grønt.

For å skifte ut forbruksmateriellet, se Skifte ut forbruksmateriell i Brukermanual.
Merk
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig etter at den første utskriftsjobben er sendt fra
datamaskinen.

Snu arket for å installere skriverdriveren.

Trommelenhet

Du kan besøke oss på http://solutions.brother.com/, der du finner produktstøtte, oppdaterte drivere og verktøy, samt
Spørsmål og svar (FAQ) og svar på tekniske spørsmål.

For

Windows®

Før du installerer
Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du
er logget på med administratorrettigheter.
Viktig
• Lukk eventuelle programmer som kjører.
• Skjermbildene kan variere avhengig av
operativsystemet ditt.
Merk
• For Windows Vista®- og Windows® 7-brukere:
Når skjermbildet Brukerkontokontroll vises,
klikker du Tillat eller Ja.
• Hvis du vil installere PS-driveren (BR‑Script3skriverdriver), velg Tilpasset installasjon og
følg deretter instruksjonene på skjermen.
• Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine,
kan det hende at et vindu fra Windows®sikkerhet eller antivirusprogramvaren vises
mens du bruker maskinen eller programvaren
til maskinen. Gi din tillatelse i vinduet for å
fortsette.
• XML Paper Specification-skriverdriver
XML Paper Specification-skriverdriveren er den
best egnede driveren for Windows Vista® og
Windows® 7 når du skriver ut fra programmer
som bruker XML Paper Specificationdokumenter. Last ned den siste tilgjengelige
driveren ved å besøke Brother Solutions Center
på http://solutions.brother.com/.
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For brukere som bruker USB- eller parallellkabel (kun HL‑5440D)
a. Slå av maskinen og sørg for at USB- eller parallellkabelen IKKE

c. Klikk på Installer skriverdriver, og klikk på Ja hvis du

Installer skriverdriveren

er koblet til maskinen. Hvis kabelen allerede er koblet til, kobler
du den fra.

godtar lisensavtalen.

b. Sett installasjons-CD-en inn i CD-stasjonen. Velg modellen og språket ditt

d. Følg instruksjonene på skjermen til dette

e. Koble USB-kabelen til USB-porten merket med symbolet

skjermbildet vises igjen.

f.

eller parallellkabelen til parallellporten på maskinen,
og koble deretter kabelen til
datamaskinen.

hvis du får spørsmål om dette.

Slå på maskinen, og
følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre
oppsettet.

Merk
Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til Min datamaskin (Datamaskin),
dobbeltklikk på CD‑ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på start.exe.
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For brukere
med kablet
nettverksgrensesnitt
(kun HL‑5450DN(T))

Fullfør
Installasjonen er nå
fullført.

For brukere med node-til-node-nettverk
a. Fjern beskyttelseshetten fra Ethernetporten merket med symbolet

.

b. Koble nettverkskabelen til Ethernet-porten, og koble
den deretter til en ledig port på hub-en.

c. Kontroller at maskinens strømbryter er på.
TCP/IP

e. Klikk på Installer skriverdriver, og klikk på Ja hvis

Installer skriverdriveren

du godtar lisensavtalen.

d. Sett installasjons-CD-en inn i CD-stasjonen. Velg
modellen og språket ditt hvis du får spørsmål om
dette.

TCP/IP

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
oppsettet.

Merk
Du kan finne maskinens IP-adresse og nodenavn
ved å skrive ut Skriverinnstillinger-siden. Se Skrive
ut Skriverinnstillinger-siden under.

Merk
Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til Min
datamaskin (Datamaskin), dobbeltklikk på CD‑ROM-ikonet,
og dobbeltklikk deretter på start.exe.

a Ruter
b Maskin

f.

Fullfør
Installasjonen er nå
fullført.

Merk
Hvis du skal koble maskinen til et
nettverk, anbefaler vi at du kontakter
systemadministratoren før du starter
installasjonen.

For brukere av et delt nettverk
Installer skriverdriveren

a. Sett installasjons-CD-en inn i CD-stasjonen. Velg modellen og språket

b. Klikk på Installer skriverdriver, og klikk på Ja hvis du
godtar lisensavtalen.

c. Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen. Velg maskinens kø,

ditt hvis du får spørsmål om dette.

TCP/IP

d. Følg instruksjonene på

og klikk deretter på OK.

Merk
Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til Min datamaskin
(Datamaskin), dobbeltklikk på CD‑ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på
start.exe.

skjermen for å fullføre
oppsettet.

Merk
Kontakt systemansvarlig hvis du
ikke er sikker på plasseringen av
eller navnet på maskinkøen på
nettverket.

XXXX

Fullfør
Installasjonen er nå
fullført.

a Klientdatamaskin
b Datamaskin kalt ”server” eller ”utskriftsserver”
c TCP/IP eller USB
d Maskin

For

Mac OS X

Før du installerer
Sørg for at maskinen din er koblet til strømmen
og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må
være pålogget med administratorrettigheter.
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For brukere med USB-grensesnittkabel
a. Koble USB-kabelen til USB-porten på maskinen som er merket med
, og koble deretter kabelen til Macintosh-maskinen.

b. Kontroller at maskinens strømbryter er på.

Installer skriverdriveren

c. Sett installasjons-CD-en inn i CDstasjonen.

d. Dobbeltklikk på Start Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen.

e. Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på OK.

f.

Klikk Neste.

Merk
Det kan ta et par minutter å fullføre installasjonen.

Viktig
For Mac OS X 10.5.7-brukere, oppgrader
til Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x. (Gå til
http://solutions.brother.com/ for oppdaterte drivere
og informasjon for det Mac OS X-systemet du
bruker.)
Merk
Hvis du vil legge til en PS-driver (BR‑Script3skriverdriver), går du til Brother Solutions Center
på http://solutions.brother.com/ og ser Vanlige
spørsmål for installasjonsveiledning.
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Merk
Når Brother kundestøtte-skjermen
vises, gjør valget ditt og følg
instruksjonene på skjermen.

Fullfør
Installasjonen er nå
fullført.

For brukere med kablet nettverksgrensesnitt (kun HL‑5450DN(T))
a. Fjern beskyttelseshetten fra Ethernetporten merket med symbolet

.

b. Koble nettverkskabelen til Ethernet-porten, og koble
den deretter til en ledig port på hub-en.

c. Kontroller at maskinens strømbryter er på.

Installer skriverdriveren

d. Sett installasjons-CD-en inn i CDstasjonen.

e. Dobbeltklikk på Start Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen.
Merk
Det kan ta et par minutter å fullføre installasjonen.

For nettverksbrukere (kun HL‑5450DN(T))
Internett-basert styring (nettleser)
Brother-utskriftsserveren er utstyrt med en Internett-server (webserver) som lar deg
overvåke statusen eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved hjelp av HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol).
Merk
Vi anbefaler Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 eller Firefox® 3.6 for Windows® og
Safari 4.0/5.0 for Macintosh. Påse også at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i
alle nettlesere du bruker. For å bruke en nettleser, må du vite IP-adressen til utskriftsserveren.
IP-adressen til utskriftsserveren er oppført på Skriverinnstillinger-siden.

f.

Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på OK.

Merk
• Hvis flere enn én av samme modell er tilkoblet ditt
nettverk, vil MAC-adressen (Ethernet-adressen) vises
etter modellnavnet.
• Du kan finne maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse)
og IP-adresse ved å skrive ut Skriverinnstillinger-siden. Se
Skrive ut Skriverinnstillinger-siden under.

Skrive ut Skriverinnstillinger-siden
a. Åpne nettleseren din.
b. Skriv inn ”http://maskinens IP-adresse/” i adresselinjen i nettleseren (der ”maskinens
IP-adresse” er IP-adressen til Brother-maskinen eller navnet på utskriftsserveren).
 For eksempel: http://192.168.1.2/

Merk
Hvis du har konfigurert et ekstra påloggingspassord, må du skrive det inn når du blir bedt om det
for å få tilgang til Internett-basert styring.
For mer informasjon, se Internett‑basert styring i Brukerhåndbok for nettverket.

Tilbakestill nettverksinnstillingene til standard fabrikkinnstillinger
Du kan tilbakestille utskriftsserveren til standardinnstillinger (tilbakestille all informasjon, som passord og informasjon
om IP-adresse).

a. Slå av maskinen.
b. Kontroller at frontdekselet er lukket og at strømledningen er koblet til.
c. Hold inne Go mens du slår på strømbryteren. Hold Go inne til alle indikatorer tennes og Ready-indikatoren
deretter slukkes.

d. Slipp Go. Kontroller at alle indikatorer slukkes.
e. Trykk Go seks ganger. Kontroller at alle indikatorer tennes for å indikere at utskriftsserveren er tilbakestilt til
fabrikkinnstillinger. Maskinen starter på nytt.

g. Klikk Neste.

Fullfør
Installasjonen er nå
fullført.

Merk
Når Brother kundestøtte-skjermen vises, gjør
valget ditt og følg instruksjonene på skjermen.

Brother CreativeCenter

Skriverinnstillingssiden oppgir alle gjeldende skriverinnstillinger, inkludert
nettverksinnstillinger.

a. Kontroller at frontdekselet er lukket og at strømledningen er koblet til.
b. Slå på maskinen og vent til den er i Klar-status.
c. Trykk Go tre ganger innen 2 sekunder. Maskinen skriver ut en side med
gjeldende skriverinnstillinger.

Merk
For nettverksbrukere
Hvis IP‑adresse på Skriverinnstillinger-siden viser 0.0.0.0, vent i ett minutt og prøv igjen.

Bli inspirert. Hvis du bruker Windows®, dobbeltklikker du på Brother
CreativeCenter-ikonet på skrivebordet ditt for å få tilgang til et GRATIS
nettsted med masse ideer og ressurser for personlig og profesjonell bruk.

Mac-brukere kan gå til Brother CreativeCenter på følgende Internettadresse:
http://www.brother.com/creativecenter/

