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1	Oppsettkomponenter
Delar	för	installationen
Opsætning
Asennuskomponentit

2	Installere	trommel	og	toner	/	Montera	trumman	och	tonern	/	Installation	af	tromle	og	toner	/		
Rummun	ja	väriainekasetin	asennus

3	Laste	papir	/	Fyll	på	papper	/	Ilægning	af	papir	/	Paperin	asettaminen

	4Av hensyn til din sikkerhet bør du lese Produktsikkerhetsguide først.
Läs Produktsäkerhetsguiden först för din egen säkerhet.
Af hensyn til din egen sikkerhed, bør du først læse Produktsikkerhedsguiden.
Lue ensin turvallisuutesi takaamiseksi Tuotteen turvaohjeet.

Ta ut trommelenheten. 
Ta ut trumman.
Tag tromleenheden ud.
Poista rumpuyksikkö.

Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
En del modeller finns bara i vissa länder.
Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.
Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Tonerkassett
Tonerkassett
Tonerpatron

Väriainekasetti

Hurtigstartguide	/	Snabbguide
Hurtig	installationsvejledning	/	Pika-asennusopas
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4	Innstille	ditt	land	og	språk	/	Ställa	in	land	och	språk	/	Indstilling	af	land	og	sprog	/	Oman	maan	ja	kielen	asetus	

5	Installere	hele	driver-	og	programvarepakken	(MFL-Pro	Suite)	/	Installera	det	kompletta	drivrutins-	och	programvarupaketet	(MFL-Pro	Suite)	/		
Installation	af	komplet	driver-	og	softwarepakke	(MFL-Pro	Suite)	/	Täyden	ohjain-	ja	ohjelmistopaketin	asennus	(MFL-Pro	Suite)

Windows®

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre opsætningen.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Macintosh
Du kan laste ned driveren, programvaren og håndbøkene ved å gå til Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/.
Du kan hämta drivrutinen, programvaran och handböckerna genom att gå till Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/.
Du kan hente driver, software og manualer ved at besøge Brother Solutions Center på adressen http://solutions.brother.com/.
Voit ladata ohjaimen, ohjelmiston ja oppaat vierailemalla Brother Solutions Center osoitteessa http://solutions.brother.com/.

(Kun for Windows® 8)
Bruk Adobe® Reader® for å åpne PDF-håndbøkene på 
CD-ROM-en.
Hvis Adobe® Reader® er installert, men du ikke kan 
åpne filene, endrer du“.pdf”-filtilknytningen til “Adobe® 
Reader®” fra kontrollpanelet.
(Endast för Windows® 8)
Öppna PDF-handböckerna på cd-skivan med Adobe® 
Reader®.
Om du inte kan öppna filerna trots att Adobe® Reader® 
är installerat ska du ändra filassociationen ”.pdf” till 
”Adobe® Reader®” via kontrollpanelen.

(Kun til Windows® 8)
Brug Adobe® Reader® til at åbne PDF-manualerne på 
cd-rom’en.
Hvis Adobe® Reader® er installeret og du ikke kan åbne 
filerne, skal du ændre filtilknytningen “.pdf” til “Adobe® 
Reader®” fra kontrolpanelet.

(Vain Windows® 8)
Avaa CD-ROMin PDF-oppaat Adobe® Reader® 
-ohjelmalla.
Jos Adobe® Reader® on asennettuna, mutta et voi avata 
tiedostoja, vaihda ”.pdf”-tiedostotyypin kytkennäksi 
ohjauspaneelista ”Adobe® Reader®”.

Ved initialisering kan det være nødvendig å innstille ditt land og/eller velge ditt språk (avhengig av produktet).
Hvis nødvendig, følger du instruksjonene på skjermen.
Under initieringen kan det hända att du (beroende på produkt) måste ställa in land och/eller välja språk.
Följ anvisningarna på skärmen vid behov.
Du vil i starten blive bedt om at indstille land og/eller sprog (afhængig af produktet).
Følg eventuelt vejledningen på skærmen.
Maan asettaminen ja/tai kielen valinta saattaa olla välttämätöntä alustuksen yhteydessä (tuotteesta riippuen).
Seuraa tarvittaessa näyttöön tulevia ohjeita.

Les om innstilling av språket ved bruk av menytastene (hvis nødvendig) og alle andre innstillinger eller informasjon
För att vid behov ställa in land med hjälp av menyknapparna samt göra andra inställningar eller få information

Sådan vælger du sprog ved hjælp af menutasterne (om nødvendigt) og andre indstillinger og oplysninger
Kielen asettaminen valikkonäppäimiä käyttämällä (tarvittaessa) ja muiden asetusten tai tietojen määritys

Brukermanual
Bruksanvisning
Brugsanvisning

Käyttöopas


