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Packa upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

Trumma
(förinstallerad)

Tonerkassetter
(svart, cyan, magenta och gul, 

förinstallerade)

Behållare för 
överskottstoner

(förinstallerad)

Nätkabel

Snabbguide

Produktsäkerhetsguide

Cd-skivaBältenhet
(förinstallerad)

Läs först Produktsäkerhetsguiden och sedan den här Snabbguiden för att göra en korrekt installation.

OBS:
Komponenterna i förpackningen och kontakten till nätkabeln ser inte likadana ut för alla länder.•	
Bilderna i den här snabbguiden avser HL-L9200CDW.•	
Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt du vill använda:•	
USB-kabel

Använd en USB 2.0-kabel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter.
Nätverkskabel

Använd en rak, partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) till 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast 
Ethernet-nätverk.

1 Ta bort förpackningsmaterialet från maskinen

2 Fyll på papper i pappersfacket

3 Anslut nätkabeln och starta maskinen

Tryck på 1.  > General Setup (Allmän inställ) > Local Language 
(Lokalt språk).

Tryck på önskat språk.2. 
Tryck på 3.  på maskinens pekskärm.

4 Välj språk

Ställ in pappersguiderna.

För användare i Danmark
Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att 
strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift.

För användare i Sverige, Norge och Finland
Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att 
strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck.

Maskinen måste vara jordad. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker. ■
Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är  ■
jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka 
stötar och elektroniska störningar.

Snabbguide

HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / HL-L9300CDWTT

De	senaste	bruksanvisningarna	finns	på	 
Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/.
Alla	modeller	finns	inte	tillgängliga	i	alla	länder.	
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http://solutions.brother.com/


Slutför

Trådlös nätverksanslutning

Slutför

[Rekommenderas]
Anslut en USB-kabel temporärt för 
att underlätta konfigurationen.

Konfiguration	med	cd-skivan	(Windows®) 

Konfiguration	utan	cd-skivan	(Windows® utan cd-enhet eller Macintosh) 
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Följ anvisningarna på skärmen tills 
skärmen Anslutningstyp visas.

Följ anvisningarna på 
skärmen för att fortsätta 
installationen.

OBS:
Upprepa detta steg om anslutningen misslyckas.

Slutför
Följ anvisningarna på 
skärmen för att fortsätta 
installationen.

OBS:
Upprepa detta steg om anslutningen misslyckas.

[Alternativ]
Välj det här alternativet om du inte har någon 
USB-kabel.

Ladda ned Komplett drivrutins- & programpaket  från Brother Solutions Center.
(För	Windows®) solutions.brother.com/windows
(För Macintosh) solutions.brother.com/mac

Skriv ut från en mobil enhet med hjälp av vår kostnadsfria app ”Brother iPrint&Scan”.

Anslut maskinen och åtkomstpunkten/routern till det trådlösa nätverket från maskinens pekskärm.1. 

Hämta ”Brother iPrint&Scan” om du vill använda maskinen tillsammans med mobila enheter.2. 
solutions.brother.com/ips

Skriva ut med en mobil enhet

Välj angivet SSID och ange sedan 
nätverksnyckeln.

För USB-anslutning

För anslutning till kabelanslutet 
nätverk
Anslut en nätverkskabel först.

För trådlös nätverksanslutning

Tryck på . Tryck på Setup Wizard 
(Inställn.guide).

Tryck på Yes (Ja) för att aktivera 
trådlöst nätverk.

solutions.brother.com/windows
solutions.brother.com/mac
solutions.brother.com/ips

