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TUR
Sürüm 0

2

1

3

4

Makineyi ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin
 Not
Kutuda bulunan bileşenler ülkenize göre değişiklik gösterebilir.
Orijinal ambalajı saklamanızı öneririz.
Herhangi bir nedenle makinenizi nakletmeniz gerekiyorsa, taşıma sırasında oluşabilecek hasarı 
önlemek için dikkatli bir şekilde orijinal ambalajıyla paketleyin. Nakliyeci, makine için yeterli 
sigorta yaptırmalıdır. Makineyi yeniden paketleme hakkında bilgi için, Kullanım Kılavuzu’ndaki 
Makineyi paketleme ve gönderme konusuna bakın.
Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu’ndaki resimler HL‑5450DN’ye göredir.
Arayüz kablosu standart aksesuar değildir. Kullanmak istediğiniz bağlantı için uygun arabirim 
kablosunu (USB, paralel (yalnızca HL‑5440D) veya Network (yalnızca HL‑5450DN(T))) satın 
alın.

USB kablosu
2 metreden uzun olmayan bir USB 2.0 (A/B Türü) arayüz kablosu kullanmanız önerilir.

Paralel kablo (yalnızca HL-5440D)
2 metreden uzun paralel arabirim kablosu KULLANMAYIN. IEEE 1284‑uyumlu korumalı bir arabirim 
kablosu kullanın.

Ağ kablosu (yalnızca HL-5450DN(T))
10BASE‑T veya 100BASE‑TX Hızlı Ethernet Ağı için düz Kategori 5 (veya daha büyük) bükümlü 
kablo kullanın.

•
•
•

•
•

Drum Ünitesi ve Toner 
Kartuş Düzeneği
(önceden takılı)

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ürün Güvenlik Kılavuzu AC Güç Kablosu Yükleyici CD-ROM’u

 UYARI
Makinenizin ambalajlanmasında plastik torbalar kullanılmıştır. Plastik torbalar 
oyuncak değildir. Boğulma tehlikesini önlemek için bu torbaları bebek ve çocukların 
ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve doğru şekilde atın.
Alt Çekmece kullanıyorsanız, yaralanabileceğinizden veya Alt Çekmeceye takılı 
olmadığından makineye zarar verebileceğinizden makineyi Alt Çekmeceyle birlikte 
TAŞIMAYIN.

•

•

 Not
Şekilde gösterildiği gibi, makine çevresinde minimum bir boşluk bırakın.

150 mm 150 mm150 mm

150 mm

Makinenin dışındaki ambalaj malzemesini çıkarma
 Önemli

Henüz AC güç kablosunu prize takmayın.

a. Makinenin dışındaki ambalaj bandını çıkarın.

b. Çok Amaçlı çekmeceyi a açın ve Çok Amaçlı çekmece desteğinden ambalaj 
bandını b çıkarın, sonra da Çok Amaçlı çekmeceyi kapatın.

Kağıt çekmecesine kağıt koyun
a. Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

b. Yeşil renkli kağıt açma koluna a basarken, kağıt kılavuzlarını kaydırarak, 
çekmeceye koyduğunuz kağıdın boyutuna getirin. Kılavuzların yuvalara iyi 
oturduğundan emin olun.

Seçenekler
Makinede şu isteğe bağlı aksesuarlar mevcuttur. Bu öğeleri ekleyerek makinenin yeteneklerini artırabilirsiniz. İsteğe 
bağlı Alt Çekmece Ünitesi ve uyumlu SO‑DIMM Belleği hakkında bilgi için, http://solutions.brother.com/ adresinden 
bizi ziyaret edin.

 SO‑DIMM Belleğini yükleme hakkında bilgi için, Kullanım Kılavuzu içindeki Ek bellek takma öğesine bakın.

HL-5440D ve HL-5450DN için Alt Çekmece Ünitesi SO-DIMM Belleği (yalnızca HL-5450DN(T))
LT‑5400 Belleği bir SO‑DIMM (Küçük Çerçeve İkili 

Dahili Bellek Modülü) takarak artırabilirsiniz.Alt kağıt çekmecesi ünitesi 500 yaprak kağıt alabilir. 
Çekmece takıldığında, makinenin toplam giriş kapasitesi 
toplam 800 yaprak olur.

Deneme sayfası yazdırma
 Önemli

Arayüz kablosunu henüz bağlamayın.

a. AC elektrik kablosunu makineye bağlayın ve sonra bir AC güç çıkışına 
bağlayın.

Buradan Başlayın

Sarf malzemeleri
Sarf malzemelerinin değiştirilmesi zamanı geldiğinde, kontrol paneldeki LED’lerde bir hata gösterilir. Makinenizin 
sarf malzemeleriyle ilgili daha fazla bilgi için http://www.brother.com/original/ adresini ziyaret edin veya yerel Brother 
satıcınızla görüşün.

Toner kartuş Drum ünitesi

 Sarf malzemelerini değiştirmek için, Kullanım Kılavuzu içindeki Sarf malzemelerini değiştirme konusuna bakın.

Brother’ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz, desteğiniz bizim için önemlidir ve işinize değer veriyoruz. Brother ürününüz 
güvenilir performans sağlamak üzere hiç durmadan en yüksek standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
Lütfen önce Ürün Güvenlik Kılavuzu’nu okuyun, sonra doğru kurulum ve yükleme prosedürü için bu Hızlı Kurulum 
Kılavuzu okuyun. Hızlı Kurulum Kılavuzu belgesini diğer dillerde görüntülemek için, lütfen http://solutions.brother.com/ 
adresini ziyaret edin.
Not: Tüm modeller tüm ülkelerde bulunmaz.

UYARI
UYARI, kaçınılmadığı takdirde, ölüm 
veya ciddi yaralanmalara neden 
olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir 
durumu işaret eder.

DİKKAT
DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde küçük 
veya orta çaplı yaralanmalara neden 
olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir 
durumu işaret eder.

e. Turuncu koruyucu malzemeyi drum 
ünitesi ve toner kartuş düzeneğinden 
çıkarın.

 Not
Legal veya Folio boyutta kağıt için, 
kağıt çekmecesinin alt tarafındaki açma 
düğmesine a basın ve sonra kağıt 
çekmecesinin arka tarafını dışarı çekin. 
(Legal veya Folio boyutta kağıt bazı 
bölgelerde kullanılamaz.)

c. Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice 
havalandırın.

b. Makinenin açma/kapama düğmesini açın.

c. Makine ısınmayı tamamladıktan sonra, Ready LED’i yanıp sönmeyi bırakır ve 
yeşil kalır.

d. Go öğesine basın. Makine bir deneme sayfası yazar. Test sayfasının doğru 
yazdırılıp yazdırılmadığını kontrol edin.

 Not
Bilgisayarınızdan ilk yazdırma işinizi gönderdikten sonra bu işlev kullanılamaz.

c. Ön kapak açma düğmesine basın ve ön kapağı açın. Silis jel paketi a çıkarın.

 DİKKAT
Silis jel paketi YEMEYİN. Atın. Yutulursa, hemen tıbbi yardım alın.

Yazıcı sürücüsünü yükleme hakkında bilgi için 
sayfanın arkasını çevirin.

e. Kağıt çekmecesini tekrar makineye sıkıca oturtun. Makineye tam olarak 
girdiğinden emin olun.

f. Kağıdın aşağı bakan çıkış çekmecesinden kaymasını önlemek için destek 
kapağını a yukarı kaldırın.

d. Çekmeceye kağıt koyun ve şundan emin olun:
Kağıdın maksimum kağıt işaretinin (▼▼▼) a altında olduğundan emin 
olun. Kağıt çekmecesini aşırı doldurma kağıt sıkışmalarına neden olabilir.
Basılacak yüz, aşağı dönük olmalıdır.
Doğru besleme için, kağıt kılavuzlarının kağıt kenarlarına değmelidir.






d. Drum ünitesini ve toner kartuş 
düzeneğini çıkarın.

f. Drum ünitesini ve toner kartuş 
düzeneğini her iki elle dengede tutun 
ve toneri kartuş içinde eşit olarak 
dağıtmak için yavaşça birkaç kez 
sağa sola sallayın.

g. Drum ünitesini ve toner kartuş 
düzeneğini makinenin içine sıkıca geri 
yerleştirin.

h. Makinenin ön kapağını kapatın.

Yazıcı LED Göstergeleri
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1 LED 1 saniyelik aralıklarla AÇIK ve KAPALI yanıp sönecektir.
2 LED 0,5 saniyelik aralıklarla AÇIK ve KAPALI yanıp sönecektir.
3 Sarı LED 2 saniye AÇIK ve sonra 3 saniye KAPALI deseninde yanıp sönecektir.

Makine, LED toner değiştir mesajını gösterinceye kadar yazdırmaya devam eder.

Yanıp sönen:  veya  veya      AÇIK:  veya  veya      KAPALI: 
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Yüklemeden önce
Bilgisayarınızın AÇIK olduğunuzdan ve Yönetici 
haklarıyla oturum açtığınızdan emin olun.

 Önemli
Çalışan programlar varsa kapatın.
Ekranlar işletim sisteminize bağlı olarak 
değişebilir.

•
•

 Not
Windows Vista® ve Windows® 7 kullanıcıları 
için, Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranı 
göründüğünde İzin Ver veya Evet öğesine 
tıklayın.
PS sürücüsünü (BR‑Script3 yazıcı sürücüsü) 
yüklemek istiyorsanız, Özel Kurulum öğesini 
seçin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.
Güvenlik ayarlarınıza bağlı olarak, makineyi 
veya yazılımını kullanırken bir Windows® 
Güvenlik veya virüsten koruma yazılımı 
penceresi görünebilir. Lütfen pencerenin devam 
etmesine izin verin.
XML Paper Specification Yazıcı Sürücüsü
Windows Vista® ve Windows® 7 için 
XML Paper Specification Printer Driver, 
XML Paper Specification belgelerini 
kullanan uygulamalardan yazdırma işlemi 
yaparken kullanılan en uygun sürücüdür. 
http://solutions.brother.com/ adresinden Brother 
Solutions Center’a erişerek lütfen en son 
sürücüyü indirin.

•

•

•

•

Yüklemeden önce
Makinenizin gücünün bağlı olduğundan 
ve Macintosh’un AÇIK olduğundan emin 
olun. Oturumu Yönetici haklarıyla açmanız 
gerekmektedir.

 Önemli
Mac OS X 10.5.7 veya altı kullanıcıları için, 
Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x sürümüne yükseltin. 
(Kullandığınız Mac OS X ile ilgili en son sürücüler 
ve bilgiler için, http://solutions.brother.com/ 
adresini ziyaret edin.)

 Not
PS sürücüsü (BR‑Script3 yazıcı 
sürücüsü) eklemek istiyorsanız, lütfen 
http://solutions.brother.com/ adresindeki Brother 
Solutions Center’a gidin ve talimatlar için model 
sayfanızdaki SSS’leri ziyaret edin.

USB veya Paralel (yalnızca HL-5440D) Arayüz Kablosu Kullanıcıları için
a. Makineyi kapatın ve USB veya paralel arabirim kablosunun 

makineye bağlı OLMADIĞINDAN emin olun. Kabloyu önceden 
bağladıysanız, çıkarın.

Yazıcı sürücüsünü yükleme

b. Yükleyici CD‑ROM’unu CD‑ROM sürücünüze takın. İstendiğinde modelinizi 
ve dilinizi seçin.

 Not
Brother ekranı otomatik olarak görüntülenmezse Bilgisayarım (Bilgisayar) konumuna 
gidin, CD‑ROM simgesini çift tıklayın ve ardından start.exe öğesini çift tıklayın.

c. Yazıcı Sürücüsünü Kur öğesini tıklayın ve lisans 
sözleşmesini kabul ediyorsanız Evet öğesini tıklayın.

d. Bu ekran görüntüleninceye kadar ekrandaki 
talimatları izleyin.

e. USB kablosunu makinenizde  sembolü ile işaretlenmiş 
USB bağlantı noktasına veya paralel kabloyu paralel bağlantı 
noktasına bağlayın ve sonra 
kabloyu bilgisayarınıza bağlayın. Kurulum tamamlandı.

f. Makineyi açın ve 
kurulumu tamamlamak 
için ekrandaki talimatları 
izleyin.

Kablolu Ağ 
Arayüzü Kablosu 
Kullanıcıları 
için (yalnızca 
HL-5450DN(T))

 Not
Makineyi ağınıza bağlayacaksanız, 
kurulumdan önce sistem yöneticinizle 
iletişime geçmenizi öneririz.

Eşler Arası ağ kullanıcıları için

TCP/IPTCP/IP

a	Yönlendirici
b	Makine

a.  sembolüyle işaretli Ethernet 
bağlantı noktasından koruyucu 
kapağını çıkarın.

b. Ağ arabirim kablosunu Ethernet bağlantı noktasına 
bağlayın ve sonra hub üzerindeki boş bir bağlantı 
noktasına takın.

c. Makinenizin 
açma/kapama 
düğmesinin 
açıldığından emin 
olun.

Yazıcı sürücüsünü yükleme

d. Yükleyici CD‑ROM’unu CD‑ROM sürücünüze takın. 
İstendiğinde modelinizi ve dilinizi seçin.

 Not
Brother ekranı otomatik olarak görüntülenmezse 
Bilgisayarım (Bilgisayar) konumuna gidin, CD‑ROM 
simgesini çift tıklayın ve ardından start.exe öğesini çift 
tıklayın.

e. Yazıcı Sürücüsünü Kur öğesini tıklayın ve lisans 
sözleşmesini kabul ediyorsanız Evet öğesini tıklayın.

f. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki 
talimatları izleyin.

 Not
Makinenizin IP Adresini ve düğüm adını, Yazıcı 
Ayarları Sayfası’nı yazdırarak bulabilirsiniz. 
Aşağıdaki Yazıcı Ayarları Sayfasını Yazdırın 
konusuna bakın.

Kurulum tamamlandı.

Paylaşılan ağ kullanıcıları için

TCP/IP

a	İstemci bilgisayar
b	Bilgisayar “Sunucu” veya “Yazdırma sunucusu” olarak bilinir
c	TCP/IP veya USB
d	Makine

Yazıcı sürücüsünü yükleme

a. Yükleyici CD‑ROM’unu CD‑ROM sürücünüze takın. İstendiğinde 
modelinizi ve dilinizi seçin.

 Not
Brother ekranı otomatik olarak görüntülenmezse Bilgisayarım (Bilgisayar) 
konumuna gidin, CD‑ROM simgesini çift tıklayın ve ardından start.exe öğesini 
çift tıklayın.

b. Yazıcı Sürücüsünü Kur öğesini tıklayın ve lisans 
sözleşmesini kabul ediyorsanız Evet öğesini tıklayın.

c. Bu ekran görününceye kadar ekrandaki talimatları izleyin. Makinenizin kuyruğunu 
seçin ve sonra Tamam öğesini tıklayın.

-

d. Kurulumu tamamlamak 
için ekrandaki talimatları 
izleyin.

Kurulum tamamlandı.

USB Arayüz Kablosu Kullanıcıları için
a. USB kablosunu makinenizde  sembolü ile işaretlenmiş USB 

bağlantı noktasına bağlayın ve sonra kabloyu Macintosh’unuza 
bağlayın.

b. Makinenizin açma/kapama düğmesinin açıldığından emin olun.

d. Start Here OSX (OSX'i Buradan Başlat) simgesini çift tıklayın. Ekrandaki 
talimatları izleyin.

 Not
Yüklemenin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

Yazıcı sürücüsünü yükleme

c. Yükleyici CD‑ROM’unu CD‑ROM 
sürücünüze takın.

e. Listeden makinenizi seçin ve sonra OK (Tamam) öğesine 
tıklayın.

f. Next (İleri) öğesini tıklayın.
 Not

Brother Support (Brother Destek) 
ekranı göründüğünde, seçiminizi 
yapın ve ekran talimatlarını izleyin.

Kurulum tamamlandı.

Kablolu Ağ Arayüzü Kablosu Kullanıcıları için (yalnızca HL-5450DN(T))
a.  sembolüyle işaretli Ethernet 

bağlantı noktasından koruyucu 
kapağını çıkarın.

b. Ağ arabirim kablosunu Ethernet bağlantı noktasına 
bağlayın ve sonra hub üzerindeki boş bir bağlantı 
noktasına takın.

c. Makinenizin açma/kapama düğmesinin açıldığından 
emin olun.

Kurulum tamamlandı.

e. Start Here OSX (OSX'i Buradan Başlat) simgesini çift tıklayın. Ekrandaki 
talimatları izleyin.

 Not
Yüklemenin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

f. Listeden makinenizi seçin ve sonra OK (Tamam) öğesine tıklayın.

 Not
Aynı modelden ağınızda birden fazla varsa, modelin 
ardından MAC Adresi (Ethernet Adresi) görüntülenir.
Yazıcı Ayarları Sayfası’nı yazdırarak makinenizin MAC 
Adresini (Ethernet Adresi) ve IP Adresini bulabilirsiniz. 
Aşağıdaki Yazıcı Ayarları Sayfasını Yazdırın konusuna 
bakın.

•

•

g. Next (İleri) öğesini tıklayın.

 Not
Brother Support (Brother Destek) ekranı 
göründüğünde, seçiminizi yapın ve ekran 
talimatlarını izleyin.

Yazıcı sürücüsünü yükleme

d. Yükleyici CD‑ROM’unu CD‑ROM 
sürücünüze takın.

Windows® için

Mac OS X için

 Not
Ağdaki makine kuyruğunun 
konumunu veya adını bilmiyorsanız 
yöneticinizle görüşün.

Brother CreativeCenter

İlham alın. Windows® kullanıyorsanız, kişisel ve profesyonel kullanıma 
yönelik çok sayıda fikir ve kaynak bulunan ÜCRETSİZ web sitemize erişmek 
için masaüstünüzdeki Brother CreativeCenter simgesine çift tıklayın.

Mac kullanıcıları Brother CreativeCenter sayfasına bu web adresinden 
erişebilir:
http://www.brother.com/creativecenter/

Bizi http://solutions.brother.com/ adresinden ziyaret edebilirsiniz; buradan ürün desteği, en son sürücü güncellemeleri ve 
yardımcı programları ve sık sorulan sorulara (SSS’ler) ve teknik sorulara yanıtlar alabilirsiniz.

Yazıcı Ayarları Sayfasını Yazdırın
Yazıcı Ayarları Sayfasında, ağ ayarları dahil, yazıcının tüm geçerli ayarları listelenir.

a. Ön kapağın kapalı ve güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.

b. Makineyi açın ve makine Hazır durumuna gelene kadar bekleyin.

c. 2 saniye içinde Go düğmesine üç kez basın. Makine, geçerli yazıcı ayarları 
sayfasını yazdıracaktır.

 Not
Ağ Kullanıcıları için
Yazıcı Ayarları Sayfasındaki IP Adresi, 0.0.0.0 olarak görünürse, bir dakika kadar 
bekleyin ve tekrar deneyin.

Ağ Kullanıcıları için (yalnızca HL-5450DN(T))
Web Tabanlı Yönetim (web tarayıcı)
Brother yazdırma sunucusunda, HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) kullanarak 
yazıcının durumunu izlemenize veya yapılandırma ayarlarını değiştirmenize olanak 
sağlayan bir web sunucusu vardır.

 Not
Windows® için Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 veya Firefox® 3.6 ve Macintosh için 
Safari 4.0/5.0’ı öneririz. Hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın her zaman JavaScript ve 
Tanımlama Bilgilerinin etkin olduğundan emin olun. Bir web tarayıcı kullanmak için baskı 
sunucusunun IP Adresine gereksiniminiz olacaktır. Baskı sunucusunun IP Adresi, Yazıcı Ayarları 
Sayfasında listelenir.

Ağ ayarlarını fabrika ayarlarına döndürme
Baskı sunucusunu varsayılan fabrika ayarlarına geri sıfırlayabilirsiniz (parola ve IP adresi bilgileri gibi tüm bilgileri 
sıfırlayarak).

a. Makineyi kapatın.

b. Ön kapağın kapalı ve güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.

c. Açma/kapama düğmesini açarken Go düğmesini basılı tutun. Tüm LED’ler yanana kadar Go düğmesini basılı 
tutun, Ready LED’i kapanır.

d. Go düğmesini bırakın. Tüm LED’lerin kapandığından emin olun.

e. Altı kez Go düğmesine basın. Baskı sunucusunun fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlandığını göstermek için tüm 
LED’lerin yandığından emin olun. Makine yeniden başlatılacaktır.

a. Tarayıcınızı açın.

b. Tarayıcınızın adres çubuğuna “http://makinenizin IP adresi/” yazın (burada 
“makinenizin IP adresi”, Brother makinesinin veya baskı sunucusu adının IP 
adresidir).

Örneğin: http://192.168.1.2/

 Not
İsteğe bağlı bir oturum açma parolası yapılandırdıysanız, Web Tabanlı Yönetim’e erişmek için 
istendiğinde bunu girmelisiniz.

 Daha fazla bilgi için bkz. Ağ Kullanım Kılavuzu belgesinde Web Tabanlı Yönetim konusuna 
bakın.
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