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Rozpakuj urządzenie i sprawdź jego elementy
 Informacja
Części znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju.
Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania.
Jeśli z jakiegoś powodu konieczny jest transport urządzenia, należy uważnie spakować 
urządzenie w oryginalne opakowanie, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu. 
Urządzenie powinno zostać odpowiednio ubezpieczone u przewoźnika. Aby uzyskać informacje 
na temat ponownego pakowania urządzenia, patrz Pakowanie i transport urządzenia w 
Podręczniku użytkownika.
Ilustracje przedstawione w niniejszym dokumencie Podręcznik szybkiej obsługi bazują na 
modelu HL‑5450DN.
Kabel połączeniowy nie jest wyposażeniem standardowym. Należy zakupić przewód interfejsu 
odpowiedni do złącza, które będzie używane (USB, równoległe (tylko model HL‑5440D) lub 
sieciowe (tylko model HL‑5450DN(T))).

Kabel USB
Należy się upewnić, że długość używanego kabla interfejsu USB 2.0 (Typ A/B) nie przekracza 
2 metrów.

Przewód interfejsu równoległego (tylko model HL-5440D)
NIE WOLNO używać przewodu interfejsu równoległego o długości przekraczającej 2 metry. Należy 
używać ekranowany przewód interfejsu, zgodny z normą IEEE 1284.

Kabel sieciowy (tylko model HL-5450DN(T))
Należy korzystać ze skrętki Category 5 (lub o wyższej kategorii) w przypadku sieci Ethernet 
10BASE‑T lub szybkiej sieci Ethernet 100BASE‑TX.

•
•
•

•

•

Zespół jednostki bębna i 
kasety z tonerem

(wstępnie zainstalowane)

Podręcznik szybkiej obsługi

Przewodnik Bezpieczeństwa 
Produktu

Kabel zasilania Płyta CD-ROM z 
instalatorem

 OSTRZEŻENIE
Urządzenie jest pakowane w plastikowe torebki. Plastikowe torebki to nie zabawki. 
Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy je trzymać z dala od niemowląt i dzieci, oraz 
wyrzucać zgodnie z przepisami.
W przypadku użycia podajnika dolnego, NIE WOLNO przenosić urządzenia z 
zamontowanym podajnikiem dolnym, ponieważ można doznać obrażeń lub 
uszkodzić urządzenie, gdyż nie jest ono przymocowane do podajnika dolnego.

•

•

 Informacja
Należy zachować minimalne odstępy wokół urządzenia, zgodnie z ilustracją.

150 mm 150 mm150 mm

150 mm

Usuwanie materiału opakowaniowego z urządzenia
 Ważne

NIE podłączaj jeszcze kabla zasilającego.

a. Usuń taśmę przylepną z zewnętrznej części urządzenia.

b. Otwórz podajnik wielofunkcyjny a i wyjmij taśmę pakunkową b z podpórki 
podajnika wielofunkcyjnego, a następnie zamknij podajnik wielofunkcyjny.

Wkładanie papieru do podajnika
a. Wyjmij całkowicie podajnik papieru z urządzenia.

b. Naciskając zieloną dźwignę prowadnic a, przesuń prowadnice w taki sposób, 
aby dopasować je do wielkości używanego papieru. Sprawdź, czy prowadnice 
są dobrze unieruchomione w szczelinach.

Opcje
Urządzenie jest wyposażone w następujące dodatkowe akcesoria. Korzystanie z nich może zwiększyć możliwości 
urządzenia. Więcej informacji na temat opcjonalnego modułu podajnika dolnego oraz zgodnej pamięci SO‑DIMM 
zawiera strona http://solutions.brother.com/.

 Informacje na temat instalacji pamięci SO‑DIMM znajdują się w rozdziale Instalowanie dodatkowej pamięci w Podręczniku 
użytkownika.

Podajnik dolny HL-5440D i HL-5450DN Pamięć SO-DIMM (tylko model HL-5450DN(T))
LT‑5400 Pamięć można zwiększyć poprzez 

zainstalowanie modułu SO‑DIMM.Dolny podajnik papieru może pomieścić do 500 arkuszy 
papieru. Gdy jest ona zainstalowana, pojemność 
podajników zwiększa się do 800 arkuszy.

Drukowanie strony testowej
 Ważne

NIE podłączaj jeszcze kabla interfejsu.

a. Podłącz kabel zasilający do urządzenia, a następnie podłącz do źródła 
zasilania.

Zacznij tutaj

Materiały eksploatacyjne
Gdy nadejdzie czas wymiany materiałów eksploatacyjnych, diody LED na panelu sterowania wskażą błąd. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych dostępnych dla posiadanego urządzenia, odwiedź 
naszą stronę pod adresem http://www.brother.com/original/ lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Brother.

Kaseta z tonerem Jednostka bębna

 Wymianę materiałów eksploatacyjnych opisano w rozdziale Wymiana materiałów eksploatacyjnych w Podręczniku 
użytkownika.

Dziękujemy za wybranie marki Brother, Państwa wsparcie jest dla nas ważne i cenimy możliwość współpracy. Produkt 
firmy Brother został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami, aby mógł oferować 
niezawodną wydajność, przez cały okres eksploatacji.
Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej procedury konfiguracji i instalacji, należy najpierw przeczytać Przewodnik 
Bezpieczeństwa Produktu, a następnie niniejszy Podręcznik szybkiej obsługi. Aby wyświetlić Podręcznik szybkiej obsługi 
w innych językach, przejdź na stronę http://solutions.brother.com/.
Informacja: Nie wszystkie modele są dostępne we wszystkich krajach.

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, która może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych 
obrażeń ciała.

UWAGA
UWAGA wskazuje potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, która może 
doprowadzić do niewielkich lub 
umiarkowanych obrażeń ciała.

e. Usuń pomarańczowy materiał 
ochronny z jednostki bębna i kasety z 
tonerem.

 Informacja
W przypadku rozmiaru papieru Legal lub 
Folio, naciśnij przycisk zwalniania a w 
dolnej części tacy papieru, a następnie 
wyciągnij tył tacy papieru. (Rozmiary 
papieru Legal i Folio mogą nie być 
dostępne w niektórych regionach).

c. Dobrze przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokadom papieru i 
nieprawidłowemu podawaniu.

b. Włącz zasilanie urządzenia.

c. Gdy urządzenie zakończy nagrzewanie, dioda LED Ready przestanie migać i 
będzie świecić na zielono.

d. Naciśnij przycisk Go. Urządzenie wydrukuje stronę testową. Sprawdź, czy 
strona testowa została wydrukowana prawidłowo.

 Informacja
Ta funkcja będzie niedostępna po pierwszym zadaniu wydruku przesłanym z komputera.

c. Naciśnij przycisk otwierania przedniej części obudowy i otwórz przednią 
pokrywę. Usuń opakowanie żelu silikonowego a.

 UWAGA
NIE WOLNO spożywać żelu krzemionkowego. Należy go wyrzucić. W przypadku 
połknięcia należy niezwłocznie uzyskać pomoc medyczną.

Obróć arkusz na drugą stronę, aby zainstalować 
sterownik drukarki.

e. Włóż tacę papieru do urządzenia. Upewnij się, że podajnik został całkowicie 
wsunięty do urządzenia.

f. Podnieś klapkę podpórki a, aby uniemożliwić ześlizgnięcie się papieru z tacy 
wyjściowej.

 Więcej informacji na temat zalecanego papieru znajduje się w rozdziale Zalecany papier 
i nośniki wydruku w Podręczniku użytkownika.

d. Włóż papier do tacy i upewnij się, że:
Papier znajduje się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (▼▼▼) a. 
Przepełnienie tacy papieru spowoduje zacięcie papieru.
Strona do druku jest skierowana w dół.
prowadnice dotykają krawędzi papieru, aby mógł być prawidłowo podawany.






d. Wyjmij zespół jednostki bębna i 
kasety z tonerem.

f. Trzymaj jednostkę bębna i kasetę z 
tonerem poziomo obiema rękami i 
delikatnie kilkukrotnie potrząśnij na 
boki, aby równomiernie rozprowadzić 
znajdujący się w niej toner.

g. Umieść zespół jednostki bębna i 
kasety z tonerem w urządzeniu.

h. Zamknij pokrywę przednią 
urządzenia.

Wskazania diod LED drukarki

Mało toneru 3 Wymień toner Bliski koniec okresu 
eksploatacji bębna 3

Zatrzymanie 
bębna Błąd bębna 2

Back Cover

Toner

Drum

Paper

Error

Ready

Otwarta pokrywa 
przednia

Otwarta 
pokrywa tylna 2

Zacięcie 
wewnątrz 2

Brak 
papieru

Zacięcie 
z tyłu 2

Błąd wezwania 
serwisu 2

Back Cover

Toner

Drum

Paper

Error

Ready

1 Dioda LED będzie migać zapalając się (WŁ.) i gasnąc (WYŁ.) z interwałem 1 sekundy.
2 Dioda LED będzie migać zapalając się (WŁ.) i gasnąc (WYŁ.) z interwałem 0,5 sekundy.
3 Żółta dioda LED będzie migać zapalając się (WŁ.) na 2 sekundy i gasnąc (WYŁ.) na 3 sekundy.

Urządzenie kontynuuje drukowanie aż dioda LED wskaże konieczność wymiany toneru.

Miga:  lub  lub      WŁ.:  lub  lub      WYŁ.: 

WYŁ. Spoczynek/
Głęboki spoczynek

Nagrzewanie/
Ochładzanie 1 Gotowość Odbieranie danych/

Pozostałe dane 2

Back Cover

Toner

Drum

Paper

Error

Ready
Ściemniona

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

Zakończ

Zakończ

Zakończ

Zakończ

Przed zainstalowaniem
Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i 
zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami 
administratora.

 Ważne
Zamknij wszelkie uruchomione aplikacje.
W zależności od systemu operacyjnego okna 
mogą się różnić.

•
•

 Informacja
W systemie Windows Vista® i Windows® 7, 
po wyświetleniu ekranu Kontrola konta 
użytkownika, kliknij Zezwalaj lub Tak.
Aby zainstalować sterownik PS (sterownik 
drukarki BR‑Script3), wybierz Instalacja 
konfigurowana przez klienta, a następnie 
wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
W zależności od ustawień zabezpieczeń 
podczas korzystania z urządzenia lub jego 
oprogramowania może zostać wyświetlone 
okno zabezpieczeń systemu Windows® lub 
programu antywirusowego. Zezwól lub dopuść 
operację, aby kontynuować.
Sterownik drukarki XML Paper Specification
Sterownik drukarki XML Paper Specification 
jest najlepszym wyborem dla systemów 
Windows Vista® i Windows® 7 przy drukowaniu 
z aplikacji, które używają dokumentów 
typu XML Paper Specification. Najnowszą 
wersję sterownika można pobrać ze strony 
Centrum rozwiązań Brother pod adresem 
http://solutions.brother.com/.

•

•

•

•

Przed zainstalowaniem
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone 
do zasilania oraz że komputer Macintosh 
jest WŁĄCZONY. Musisz być zalogowany z 
uprawnieniami administratora.

 Ważne
W przypadku systemu Mac OS X 10.5.7 lub 
starszego, dokonaj aktualizacji do systemu 
Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x. (Aby uzyskać 
najnowsze sterowniki i informacje dotyczące 
używanego systemu Mac OS X, przejdź na stronę 
http://solutions.brother.com/).

 Informacja
Aby dodać sterownik PS (sterownik drukarki 
BR‑Script3), przejdź do Brother Solutions Center 
pod adresem http://solutions.brother.com/ i 
odwiedź sekcję najczęściej zadawanych pytań 
(FAQ) na stronie posiadanego modelu, aby 
uzyskać instrukcje.

Dla użytkowników przewodu interfejsu USB lub równoległego (tylko model HL-5440D)
a. Wyłącz urządzenie i upewnij się, że przewód interfejsu USB lub 

równoległego NIE JEST podłączony do urządzenia. Jeśli został 
on już podłączony, należy go odłączyć.

Zainstaluj sterownik drukarki

b. Umieść płytę CD‑ROM z programem instalacyjnym w napędzie CD‑ROM. 
Po wyświetleniu monitu wybierz model i język.

 Informacja
Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do Mój komputer 
(Komputer), kliknij dwukrotnie ikonę CD‑ROM, a następnie kliknij dwukrotnie 
start.exe.

c. Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij Zainstaluj 
sterownik drukarki, a następnie kliknij Tak.

d. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aż 
zostanie wyświetlone poniższe okno.

e. Podłącz przewód USB do portu USB oznaczonego symbolem 
 lub kabel równoległy do portu interfejsu równoległego w 

urządzeniu, a następnie podłącz 
go do komputera. Instalacja została 

zakończona.

f. Włącz urządzenie, a 
następnie wykonaj 
instrukcje na ekranie, 
aby zakończyć 
konfigurację.

Dla użytkowników 
przewodu interfejsu 
sieci przewodowej 
(tylko model 
HL-5450DN(T))

 Informacja
Jeżeli zamierzasz podłączyć urządzenie 
do sieci, zalecamy skontaktowanie się z 
administratorem sieci przed rozpoczęciem 
instalacji.

Użytkownicy korzystający z urządzenia w sieci typu peer-to-peer

TCP/IPTCP/IP

a	Router
b	Urządzenie

a. Zdejmij zatyczkę ochronną z portu 
Ethernet oznaczonego symbolem .

b. Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet, 
a następnie podłącz go do wolnego portu w 
koncentratorze.

c. Upewnij się, że 
przycisk zasilania 
urządzenia jest 
włączony.

Zainstaluj sterownik drukarki

d. Umieść płytę CD‑ROM z programem instalacyjnym w 
napędzie CD‑ROM. Po wyświetleniu monitu wybierz 
model i język.

 Informacja
Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, 
przejdź do Mój komputer (Komputer), kliknij dwukrotnie 
ikonę CD‑ROM, a następnie kliknij dwukrotnie start.exe.

e. Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij 
Zainstaluj sterownik drukarki, a następnie kliknij 
Tak.

f. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, 
aby zakończyć konfigurację.

 Informacja
Adres IP urządzenia oraz nazwę węzła można 
uzyskać drukując stronę ustawień drukarki. Patrz 
Drukowanie Strony Ustawień Drukarki niżej.

Instalacja została 
zakończona.

Użytkownicy korzystający z urządzenia współużytkowanego w sieci

TCP/IP

a	Komputer kliencki
b	Komputer zwany „Serwerem” lub „Serwerem druku”
c	TCP/IP lub USB
d	Urządzenie

Zainstaluj sterownik drukarki

a. Umieść płytę CD‑ROM z programem instalacyjnym w napędzie 
CD‑ROM. Po wyświetleniu monitu wybierz model i język.

 Informacja
Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do Mój 
komputer (Komputer), kliknij dwukrotnie ikonę CD‑ROM, a następnie kliknij 
dwukrotnie start.exe.

b. Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij Zainstaluj 
sterownik drukarki, a następnie kliknij Tak.

c. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie aż do wyświetlenia następującego 
ekranu. Wybierz kolejkę urządzenia, a następnie kliknij przycisk OK.

d. Wykonaj instrukcje 
wyświetlane na 
ekranie, aby zakończyć 
konfigurację. Instalacja została 

zakończona.

Użytkownicy korzystający z przewodu interfejsu USB
a. Podłącz przewód USB do portu USB oznaczonego symbolem  w 

urządzeniu, a następnie podłącz przewód do komputera Macintosh.

b. Upewnij się, że przycisk zasilania urządzenia jest włączony.

d. Kliknij dwukrotnie ikonę Start Here OSX (Rozpocznij tutaj OSX). Postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 Informacja
Ukończenie instalacji może potrwać kilka minut.

Zainstaluj sterownik drukarki

c. Umieść płytę CD‑ROM z 
programem instalacyjnym w 
napędzie CD‑ROM.

e. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk OK. f. Kliknij Next (Dalej).
 Informacja

Po wyświetleniu ekranu Brother 
Support (Wsparcie firmy Brother), 
dokonaj wyboru i postępuj zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie.

Instalacja została 
zakończona.

Dla użytkowników przewodu interfejsu sieci przewodowej (tylko model HL-5450DN(T))
a. Zdejmij zatyczkę ochronną z portu 

Ethernet oznaczonego symbolem .
b. Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet, 

a następnie podłącz go do wolnego portu w 
koncentratorze.

c. Upewnij się, że przycisk zasilania urządzenia jest 
włączony.

Instalacja została 
zakończona.

e. Kliknij dwukrotnie ikonę Start Here OSX (Rozpocznij tutaj OSX). Postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 Informacja
Ukończenie instalacji może potrwać kilka minut.

f. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk OK.

 Informacja
Jeżeli do sieci podłączono więcej takich samych modeli 
urządzenia, adres MAC (adres ethernetowy) zostanie 
wyświetlony po nazwie modelu.
Adres MAC (adres Ethernet) urządzenia oraz adres IP 
można uzyskać drukując stronę ustawień drukarki. Patrz 
Drukowanie Strony Ustawień Drukarki niżej.

•

•

g. Kliknij Next (Dalej).

 Informacja
Po wyświetleniu ekranu Brother Support 
(Wsparcie firmy Brother), dokonaj wyboru i 
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie.

Zainstaluj sterownik drukarki

d. Umieść płytę CD‑ROM z 
programem instalacyjnym w 
napędzie CD‑ROM.

Dla użytkowników systemu Windows®

W przypadku systemu operacyjnego Mac OS X

 Informacja
Jeżeli nie znasz lokalizacji lub 
nazwy kolejki urządzenia w sieci, 
skontaktuj się z administratorem.

Brother CreativeCenter

Doznaj inspiracji. W przypadku stosowania systemu Windows® kliknij 
dwukrotnie ikonę Brother CreativeCenter na pulpicie, aby uzyskać dostęp 
do BEZPŁATNEJ witryny WWW zawierającej wiele pomysłów i zasobów do 
zastosowań osobistych lub profesjonalnych.

Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do Brother 
CreativeCenter pod tym adresem WWW:
http://www.brother.com/creativecenter/

Możesz odwiedzić nasza stronę http://solutions.brother.com/, aby uzyskać wsparcie dla produktu, najnowsze aktualizacje 
sterownika drukarki i programów narzędziowych, oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz pytania techniczne.

Drukowanie Strony Ustawień Drukarki
Strona Ustawień drukarki zawiera listę wszystkich aktualnych ustawień drukarki, w 
tym ustawień sieciowych.

a. Upewnij się, że przednia pokrywa jest zamknięta, a przewód zasilający jest 
podłączony.

b. Włącz urządzenie i poczekaj, aż znajdzie się w trybie gotowości.

c. Naciśnij trzykrotnie przycisk Go w ciągu 2 sekund. Urządzenie wydrukuje 
stronę z bieżącymi ustawieniami drukarki.

 Informacja
Użytkownicy sieci
Jeśli pozycja Adres IP na stronie ustawień drukarki zawiera wartość 0.0.0.0, poczekaj 
minutę i spróbuj ponownie.

Dla użytkowników sieci (tylko model HL-5450DN(T))
Zarządzanie przez Internet (przeglądarka sieciowa)
Serwer wydruku Brother jest wyposażony w serwer sieciowy, który umożliwia 
monitorowanie jego stanu lub zmiany niektórych z jego ustawień konfiguracyjnych za 
pomocą protokołu HTTP.

 Informacja
Zalecamy użycie przeglądarki Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 lub Firefox® 3.6 dla systemu 
Windows® bądź Safari 4.0/5.0 dla komputerów Macintosh. Należy również upewnić się, że 
obsługa języka JavaScript i plików Cookie jest zawsze włączona, niezależnie od tego, z której 
przeglądarki się korzysta. Aby móc korzystać z przeglądarki WWW, konieczna jest znajomość 
adresu IP serwera wydruku. Adres IP serwera wydruku można znaleźć na stronie ustawień 
drukarki.

Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych
Serwer wydruku można zresetować do ustawień fabrycznych (zresetować wszystkie informacje, takie jak hasło i 
informacje o adresie IP).

a. Wyłącz urządzenie.

b. Upewnij się, że przednia pokrywa jest zamknięta, a przewód zasilający jest podłączony.

c. Podczas włączania zasilania trzymaj wciśnięty przycisk Go. Trzymaj wciśnięty przycisk Go aż wszystkie diody 
LED zapalą się, a następnie dioda LED Ready zgaśnie.

d. Zwolnij przycisk Go. Upewnij się, że wszystkie diody LED są wyłączone.

e. Naciśnij przycisk Go sześć razy. Upewnij się, że wszystkie diody LED zapalą się, co oznacza zresetowanie 
serwera wydruku do ustawień fabrycznych. Urządzenie zostanie uruchomione ponownie.

a. Otwórz przeglądarkę.

b. Wpisz „http://adres IP urządzenia/” w pasku adresu przeglądarki (gdzie „adres IP 
urządzenia” to adres IP urządzenia Brother lub nazwa serwera wydruku).

Na przykład: http://192.168.1.2/

 Informacja
Jeśli skonfigurowano opcjonalne hasło logowania, należy je wprowadzić po wyświetleniu monitu, 
aby uzyskać dostęp do Zarządzania przez przeglądarkę WWW.

 Więcej informacji zawiera część Zarządzanie przez Internet w Instrukcja obsługi dla sieci.
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