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For MFC-modeller c Gå til trin 4
For DCP-modeller c Gå til trin 6

Danske brugere
Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet 
trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt.

Svenske, norske og finske brugere
Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. 
Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne.

Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en  ■
autoriseret installatør.
For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i  ■
en standard stikkontakt med jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for 
elektrisk stød og støj.

Pak maskinen ud og kontroller delene

Tromleenhed
(allerede installeret)

Tonerpatroner
(sort, cyan, magenta og gul; 

allerede installeret)

Affaldstonerbeholder
(allerede installeret)

Netledning

Hurtig 
installationsvejledning

Grundlæggende 
brugsanvisning
MFC-modeller

CD-ROM

Bælteenhed
(allerede installeret)

Læs først Produktsikkerhedsguiden, og læs derefter denne Hurtig installationsvejledning for 
korrekt installationsprocedure.

BEMÆRK:
De inkluderede dele i kassen og strømstikket kan variere afhængigt af dit land.•	
Illustrationerne i Hurtig installationsvejledningen er baseret på MFC-L8850CDW.•	
Du skal købe det rigtige interfacekabel til det interface, du ønsker at bruge:•	
USB-kabel

Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B), der er maksimalt 2 meter langt.
Netværkskabel

Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 
100BASE-TX Fast Ethernet Network.

1 Fjern pakningsmaterialet fra maskinen

2 Læg papir i papirbakken

3 Tilslut strømledningen og tænd maskinen

5 Vælg dit sprog (for MFC-modeller) (om nødvendigt)

Når du har tændt maskinen, viser touchskærmen en liste over sprog, du kan vælge.1. 
Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at vise dit sprog, og tryk på dit sprog. Tryk på OK.

Touchskærmen vil bede dig om at bekræfte dit valg.2. 
Hvis touchskærmen viser det korrekte sprog, skal du trykke på Yes (Ja).
—ELLER—
Tryk på No (Nej) for at gå tilbage til trin 1 for at vælge sproget igen.

BEMÆRK:
Hvis du har indstillet det forkerte sprog, kan du ændre sproget fra knappen  på touchskærmen.  
(  , All Settings (Alle indst.), Initial Setup (Grundindst.), Local Language (Lokalt sprog))

6 Vælg dit sprog (for DCP-modeller)

Når du har tændt maskinen, viser touchskærmen listen over lande, 1. 
du kan vælge. 
Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at vise dit land, og tryk på 
dit land.
Tryk på OK.

Touchskærmen vil bede dig om at bekræfte dit valg. Hvis 2. 
touchskærmen viser det korrekte land, skal du trykke på Yes (Ja).
—ELLER—
Tryk på No (Nej) for at gå tilbage til trin 1 for at vælge sproget igen.

4 Vælg dit land (for MFC-modeller)

Produktsikkerhedsguide
Telefonkabel
MFC-modeller

Tryk på 1.  > All Settings (Alle indst.) 
> Initial Setup (Grundindst.) > Local 
Language (Lokalt sprog)

Tryk på dit sprog.2. 
Tryk på 3. .

Hurtig installationsvejledning

DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW
MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW

De nyeste manualer fås på  
Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/.
Ikke alle modeller fås i alle lande. 
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http://solutions.brother.com/


Afslut

Trådløs netværkstilslutning

Afslut

[Anbefalet]
Midlertidig brug af et USB-kabel 
for nem opsætning.

Konfiguration	ved	hjælp	af	cd-rom'en	(Windows®) 

Konfiguration	uden	brug	af	cd-rom'en	(Windows® uden cd-rom-drev eller Macintosh) 

7

Følg vejledningen på skærmen, indtil 
skærmen Forbindelsestype vises.

Følg vejledningen på 
skærmen for at fortsætte 
installationen.

BEMÆRK:
Hvis tilslutningen mislykkes, skal du gentage dette trin.

Afslut
Følg vejledningen på 
skærmen for at fortsætte 
installationen.

BEMÆRK:
Hvis tilslutningen mislykkes, skal du gentage dette trin.

[Mulighed]
Vælg, hvis du ikke har et USB-kabel.

Hent Komplet driver- og softwarepakke fra Brother Solutions Center.
(Windows®) solutions.brother.com/windows
(Macintosh) solutions.brother.com/mac

Udskriv fra din mobilenhed ved hjælp af vores gratis program “Brother iPrint&Scan”.

Tilslut maskinen og adgangspunktet/routeren til trådløst LAN fra maskinens touchskærm.1. 

Hent “Brother iPrint&Scan” for at begynde at bruge din maskine med mobilenheder.2. 
solutions.brother.com/ips

Udskriv fra hjælp af din mobilenhed

Vælg den angivne SSID, og indtast 
derefter netværksnøglen.

Tryk på .
Tryk på Setup Wizard 
(Opsæt.guide).

Tryk på Yes (Ja) for at aktivere 
WLAN.

For USB-tilslutning

For kabelbaseret netværkstilslutning
Tilslut et netværkskabel først.

For trådløs netværkstilslutning

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

