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Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin

Drum Ünitesi
(önceden kurulu)

Toner Kartuş
(Siyah, Cyan, Macenta ve Sarı; 

önceden kurulu)

Atık Toner Kutusu
(önceden kurulu)

Güç Kablosu

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Basit Kullanım Kılavuzu
MFC modelleri için

CD-ROM

Kayış Ünitesi
(önceden kurulu)

Doğru kurulum prosedürü için önce Ürün Güvenlik Kılavuzu'nu ve 
ardından bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun.

NOT:
Kutuda yer alan parçalar ve AC priz bağlantısı ülkenize bağlı • 
olarak farklılık gösterebilir.
Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki çizimler MFC-L8850CDW • 
modelini esas almaktadır.
Kullanmak istediğiniz arayüz için doğru arayüz kablosunu satın • 
almalısınız:
USB kablosu

2 metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) 
kullanmanızı öneririz.

Ağ kablosu
10BASE-T veya 100BASE-TX Hızlı Ethernet Ağı için düz Kategori 
5 (veya daha büyük) kıvrık çift kablo kullanın.

Makine açıldıktan sonra Dokunmatik ekranda, seçebileceğiniz ülkeler listesi görüntülenir.1. 
Ülkenizi görüntülemek için yukarı ya da aşağı kaydırın veya a ya da b'ye basın ve sonra ülkenize basın. 
OK düğmesine basın.

Dokunmatik ekranda seçiminizi onaylamanız istenir.2. 
Eğer Dokunmatik ekranda doğru ülke gösteriliyorsa Yes (Evet) düğmesine basın.
—VEYA—
Yeniden ülke seçmek üzere 1 numaralı adıma dönmek için No (Hayır) düğmesine basın.

1 Ambalaj malzemelerini makineden temizleyin

2 Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

3 Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın

4 Ülkenizi seçin (MFC modeller için)

Ürün Güvenlik Kılavuzu

Telefon Hat Kablosu
MFC modelleri için

Hızlı Kurulum Kılavuzu

DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW
MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW
MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW

En güncel kılavuzlara Brother Solutions Center:  
http://solutions.brother.com/ üzerinden ulaşabilirsiniz. 
Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir. 

Sürüm 0
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http://solutions.brother.com/


Bitir

Kablosuz Ağ Bağlantısı

Bitir

[Tavsiye Edilen]
Kolay kurulum için geçici olarak 
bir USB kablosu kullanın.

CD-ROM kullanarak yapılandırma (Windows®) 

CD-ROM kullanmadan yapılandırma (CD-ROM sürücüsüz Windows® veya Macintosh) 

5

Bağlantı Türü ekranı görününceye 
kadar ekran talimatlarını takip edin.

Kurulumu tamamlamak 
için ekran talimatlarını 
takip edin.

NOT:
Bağlantı başarısız olursa bu adımı tekrarlayın.

Bitir
Kurulumu tamamlamak 
için ekran talimatlarını 
takip edin.

NOT:
Bağlantı başarısız olursa bu adımı tekrarlayın.

[Seçenek]
Bir USB kablonuz yoksa bunu seçin.

Brother Solutions Center'dan tam sürücü ve yazılım paketini indirin.
(Windows® için) solutions.brother.com/windows
(Macintosh için) solutions.brother.com/mac

"Brother iPrint&Scan" ücretsiz yazılımımızı kullanarak mobil aygıtlarınızdan yazdırın.

Makinenin Dokunmatik ekranından makine ile kablosuz LAN erişim noktasını/yönlendiriciyi bağlayın.1. 

Makinenizi mobil aygıtlarla kullanmaya başlamak için "Brother iPrint&Scan" uygulamasını indirin.2. 
solutions.brother.com/ips

Mobil aygıtı kullanarak yazdır

Belirtilen SSID'yi seçin ve ardından 
Ağ anahtarını girin.

 düğmesine basın.
Setup Wizard (Kur. Sihirbazı) 
öğesine basın.

WLAN'ı etkinleştirmek için Yes (Evet) 
düğmesine basın.

USB Bağlantısı için

Kablolu Ağ Bağlantısı için
Önce bir ağ kablosu bağlayın.

Kablosuz Ağ Bağlantısı için

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

