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Pentru modelele MFC c Mergeţi la pasul 4
Pentru modelele DCP c Mergeţi la pasul 6

Pentru a instala corect produsul, citiţi mai întâi Ghidul de siguranţa 
produsului, apoi acest Ghid de instalare şi configurare rapidă.

NOTĂ:
Componentele incluse în cutie, precum şi conexiunea ştecărului • 
de c.a. pot varia în funcţie de ţara dumneavoastră.
Ilustraţiile din acest Ghid de instalare şi configurare rapidă se • 
bazează pe MFC-L8850CDW.
Trebuie să achiziţionaţi cablul corect de interfaţă pentru interfaţa • 
pe care doriţi să o utilizaţi:
Cablu USB

Recomandăm utilizarea unui cablu USB 2.0 (Tip A/B) cu o 
lungime de maximum 2 metri.

Cablu de reţea
Utilizaţi un cablu torsadat direct, de Categoria 5 (sau mai mare) 
pentru reţeaua Fast Ethernet 10BASE-T sau 100BASE-TX.

Dezambalaţi aparatul şi verificaţi componentele

1 Scoateţi ambalajul în care este împachetat aparatul

2 Încărcaţi hârtie în tava de hârtie

3 Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi aparatul
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După pornirea aparatului, ecranul tactil afişează lista limbilor pe care le puteţi selecta.1. 
Derulaţi în sus sau în jos sau apăsaţi a sau b pentru afişarea limbii şi apăsaţi limba dvs. 
Apăsaţi OK.

Ecranul tactil vă solicită să vă confirmaţi selecţia.2. 
Dacă ecranul tactil vă indică limba corectă, apăsaţi Yes (Da).
—SAU—
Apăsaţi No (Nu) pentru a reveni la pasul 1 pentru a alege din nou limba.

NOTĂ:
Dacă aţi setat limba incorectă, puteţi schimba limba de la butonul  de pe ecranul tactil.
( , All Settings (Toate setările), Initial Setup (Setare Initial), Local Language 
(Limba locală))

Selectaţi limba (pentru modelele DCP)

4 Selectaţi-vă ţara (pentru modelele MFC)

Apăsaţi 1.  > All Settings (Toate setările) 
> Initial Setup (Setare Initial) > Local 
Language (Limba locală)

Apăsaţi limba.2. 
Apăsaţi 3. .

Selectaţi limba (pentru modelele MFC) (dacă este necesar)

Cablu telefonic
Pentru modelele MFC

Unitate de cilindru
(preinstalată)

Cartuşe de toner
(Negru, cyan, magenta şi 

galben; preinstalate)

Cutie pentru deşeuri de 
toner

(preinstalată)

Cablu de alimentare

Ghid de siguranţa 
produsului

Ghid de instalare şi 
configurare rapidă

CD
Unitate de curea

(preinstalată)

După pornirea aparatului, pe ecranul tactil se afişează lista ţărilor pe 1. 
care le puteţi selecta. 
Derulaţi în sus sau în jos sau apăsaţi a sau b pentru a afişa ţara şi 
apăsaţi pe ţara dvs.
Apăsaţi OK.

Ecranul tactil vă solicită să vă confirmaţi selecţia. Dacă ecranul tactil 2. 
vă indică ţara corectă, apăsaţi Yes (Da).
—SAU—
Apăsaţi No (Nu) pentru a reveni la pasul 1 pentru a alege din nou ţara.

Ghid de instalare şi configurare rapidă

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

Cele mai recente manuale sunt disponibile în  
Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
Nu toate modelele sunt disponibile în toate ţările. 

(numai pentru UE)
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http://solutions.brother.com/


Terminare

Conexiune reţea fără fir

[Recomandat]
Utilizaţi temporar un cablu USB 
pentru configurare facilă.

Configurarea cu ajutorul CD-ului (Windows®) 

Configurare fără ajutorul CD-ului (Windows® fără unitate CD-ROM sau Macintosh) 
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Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la 
apariţia ecranului Tip conexiune.

Urmaţi instrucţiunile 
de pe ecran pentru 
continuarea instalării.

NOTĂ:
În cazul în care conexiunea eşuează, repetaţi acest pas.

Urmaţi instrucţiunile 
de pe ecran pentru 
continuarea instalării.

NOTĂ:
În cazul în care conexiunea eşuează, repetaţi acest pas.

[Opţiune]
Selectaţi dacă nu aveţi un cablu USB.

Descărcaţi driverul complet şi pachetul software din Brother Solutions Center.
(Pentru Windows®) solutions.brother.com/windows
(Pentru Macintosh) solutions.brother.com/mac

Imprimaţi de pe dispozitivele mobile cu ajutorul aplicaţiei noastre gratuite „Brother iPrint&Scan”.

Conectaţi aparatul şi routerul/punctul de acces LAN wireless de la ecranul tactil al aparatului.1. 

Descărcaţi „Brother iPrint&Scan” pentru a începe să vă utilizaţi aparatul împreună cu dispozitivele mobile.2. 
solutions.brother.com/ips

Imprimaţi folosind dispozitivul mobil

Selectaţi codul SSID specificat,  
apoi introduceţi cheia de reţea.

Apăsaţi .
Apăsaţi Setup Wizard 
(Expert setare).

Apăsaţi Yes (Da) pentru activarea WLAN.

Pentru conexiunea USB

Pentru conexiunea la reţea pe cablu
Conectaţi mai întâi un cablu de reţea.

Pentru conexiunea la reţeaua wireless

Terminare

Terminare

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

