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DAN Version 0

ADS-2100e
ADS-2600We

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for at gøre forretning med dig. Dit 
Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder med henblik på at levere en pålidelig 
ydeevne, hver eneste dag.

Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din maskine. 

1 Pak maskinen ud, og kontroller delene

 Delene i kassen kan variere afhængig af landet.

Du kan hente Brugsanvisningen og Netværksbrugsanvisningen for din model fra Brother Solutions Center på 
http://support.brother.com. Hvis din computer ikke har et dvd-rom-drev, den medfølgende dvd-rom ikke indeholder 
drivere til dit operativsystem, eller du ønsker at hente manualer og hjælpeprogrammer, kan du besøge siden for 
din model på http://support.brother.com 

ADVARSEL
• Dette produkt blev pakket i en plastikpose. Hold plastikposer væk fra børn, så kvælning undgås. Brug 

ikke posen i barnesenge, senge, barnevogne eller kravlegårde. Posen er ikke legetøj.

• Anvend kun den netledning, der fulgte med dette produkt.

a Fjern beskyttelsestapen og -filmen på maskinen og displayet eller kontrolpanelet.

b Kontroller, at alle dele medfølger.

BEMÆRK!
Medmindre andet er angivet, viser illustrationerne i denne vejledning ADS-2600We.

Netledning USB-interfacekabel

Bæreark/
Bæreark til plastikkort

Hurtig 
installationsvejledning

Produktsikkerhedsguide

Dvd-rom

BEMÆRK!
• Vi anbefaler, at du gemmer den originale emballage, hvis det skulle blive nødvendigt at transportere maskinen.
• Anvend det medfølgende USB-kabel, hvis du vil slutte maskinen til en computer.

Start her
Hurtig installationsvejledning ADS-2100e/ADS-2600We

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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2 Tilslut netledningen

a Tilslut den medfølgende netledning.

b Åbn topdækslet 1.

c Træk outputbakken ud af maskinen 1, og fold 
derefter dokumentstopperen 2 ud.

3
Vælg dit sprog 
(om nødvendigt) 
(kun ADS-2600We)

a Tryk på .

b Tryk på a eller b for at få vist Grundindst.
Tryk på Grundindst.

c Tryk på Lokalt sprog.

d Tryk på a eller b for at få vist dit sprog.
Tryk på det ønskede sprog.

e Tryk på .

VIGTIGT!
Tilslut IKKE USB-kablet endnu.

1

2

1
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4 Vælg forbindelsestype

Disse installationsanvisninger gælder Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, 
Windows® 8 og OS X v10.7.5, 10.8.x og 10.9.x.

Hvis din computer ikke har et dvd-rom-drev, den medfølgende dvd-rom ikke indeholder drivere til dit 
operativsystem, eller du ønsker at hente manualer og hjælpeprogrammer, kan du besøge siden for din model 
på http://support.brother.com. Visse softwareprogrammer, der er på dvd-rom’en, kan muligvis ikke hentes.

BEMÆRK!
Windows® 8-brugere: Hvis Brother-manualerne er i PDF-format, skal du bruge Adobe® Reader® til at åbne 
dem. Hvis Adobe® Reader® er installeret på din computer, men du ikke kan åbne filerne i Adobe® Reader®, 
skal du ændre filtilknytningen for PDF.

For kabelbaseret netværk
(kun ADS-2600We) 
Gå til side 7

For trådløst netværk
(kun ADS-2600We) 
Gå til side 11

For USB-interfacekabel
Windows®: Gå til side 4
Macintosh: Gå til side 6

http://support.brother.com
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Windows®USB

For brugere af USB-interface (Windows®) 
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5 Før du installerer

Kontroller, at computeren og maskinen er tændt.

6 Installer MFL-Pro Suite

a Læg dvd-rom’en i dit dvd-rom-drev. Hvis du får 
vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du 
vælge din maskine. Hvis du får vist 
sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog.

b Klik på Installer MFL-Pro Suite, og klik 
derefter på Ja, hvis du accepterer 
licensaftalerne.

c Vælg Lokalforbindelse (USB-tilslutning), og 
klik derefter på Næste.

d Følg anvisningerne på skærmen.

BEMÆRK!
• Tilslut IKKE USB-kablet endnu. 

• Luk eventuelle åbne programmer.

• Skærmbillederne kan variere afhængigt af dit 
operativsystem.

• Dvd-rom’en inkluderer Nuance™ 
PaperPort™ 12SE. Denne software 
understøtter Windows® XP Home (SP3 eller 
nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), 
Windows Vista® (SP2 eller nyere), 
Windows® 7 og Windows® 8. Opdater til den 
nyeste Windows® Service Pack inden 
installation af MFL-Pro Suite.

BEMÆRK!
• Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, 

skal du gå til Computer (Denne computer). 

(Windows® 8: Klik på ikonet  (Stifinder) på 

proceslinjen, og gå derefter til Computer).

• Dobbeltklik på dvd-rom-ikonet, og dobbeltklik 
derefter på start.exe.

BEMÆRK!
Når skærmbilledet Brugerkontokontrol vises i 
Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8, 
skal du klikke på Tillad eller Ja.
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Windows®USB
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7 Tilslut USB-kablet

a Slut USB-kablet til USB-porten, der er markeret 

med symbolet  på bagsiden af din 

maskine. Tilslut den anden ende af kablet til en 
port på computeren.

b Installationen fortsætter automatisk.

Installationsskærmbillederne vises et ad 
gangen.

c Når skærmbilledet Online-registrering vises, 
skal du foretage dine valg og følge 
vejledningen på skærmen.

8 Afslut og genstart

a Klik på Udfør for at genstarte computeren.

b Følgende skærmbilleder vises:

• Når skærmbilledet Indstilling for 
softwareopdatering vises, skal du vælge 
den indstilling for softwareopdatering, du 
ønsker, og klikke på OK.

• Når skærmbilledet Brothers 
produktudviklings- og supportprogram vises, 
skal du vælge din præference og følge 
vejledningen på skærmen.

Sådan installerer du yderligere 
programmer:

Gå nu til

Side 18

BEMÆRK!
Annuller IKKE nogen af skærmbillederne under 
installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før 
alle skærmbillederne vises.

BEMÆRK!
• Hvis der vises en fejlmeddelelse under 

installation af softwaren, skal du køre 

Installationsdiagnose, dobbeltklikke på  
(Brother Utilities) på skrivebordet og derefter 
klikke på rullelisten og vælge modellens navn 
(hvis det ikke allerede er valgt). Klik på 
Værktøjer i venstre navigationsbjælke.

• Når du bruger maskinen eller softwaren, vises 
der et Windows® Sikkerheds- eller et 
antivirussoftware-vindue afhængigt af dine 
sikkerhedsindstillinger. Lad vinduet fortsætte.

BEMÆRK!
Du skal have adgang til internettet for at opdatere 
softwaren og Brothers produktudviklings- og 
supportprogram.

Udfør
Installationen er nu 
gennemført, og det er tid til 
at lave en scannertest. Se 
Scannertest (scan til PC) 
på side 20.
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MacintoshUSB

For brugere af USB-interfaces (Macintosh) 
(OS X v10.7.5, 10.8.x og 10.9.x)

5 Før du installerer

Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din 
Macintosh er tændt.

6 Tilslut USB-kablet

Slut USB-kablet til USB-porten, der er markeret med 

symbolet  på bagsiden af din maskine. Tilslut 

den anden ende af kablet til en port på computeren.

7 Installer MFL-Pro Suite

a Hent den komplette driver- og softwarepakke 
fra Brother Solutions Center 
(solutions.brother.com/mac).

b Dobbeltklik på ikonet Start Here OSX for at 
installere. Hvis du får vist skærmbilledet med 
modelnavnet, skal du vælge din maskine.

c Vælg Lokalforbindelse (USB-tilslutning), og 
klik derefter på Næste. Følg anvisningerne på 
skærmen.

d Brother-softwaren søger efter Brother-enheden 
efter installationen. Det tager et øjeblik.

e Vælg din maskine på listen, og klik derefter på 
Næste.

Sådan installerer du yderligere 
programmer:

Gå nu til

Side 19

BEMÆRK!
Brugere af OS X v10.6.x skal opgradere til 
OS X v10.7.5-10.9.x.

BEMÆRK!
• Du må IKKE forbinde maskinen til en USB-port 

på et tastatur eller en USB-hub uden 
strømforsyning.

• Tilslut maskinen direkte til din Macintosh.

Udfør
Installationen er nu 
gennemført, og det er tid til 
at lave en scannertest. Se 
Scannertest (scan til PC) 
på side 20.

http://solutions.brother.com/mac
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Kabelført netværk (kun ADS-2600We)
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5 Sæt netværkskablet i

a Kontroller, at computeren og maskinen er 
tændt.

b Ethernet-porten, der er markeret med 

symbolet , sidder bag på maskinen. Fjern 

beskyttelseshætten, og slut netværkskablet til 
Ethernet-porten.

c Slut kablet til netværket.

Brugere af mobile enheder:

For Windows®-brugere:

Gå nu til

Side 8

For brugere af Macintosh:

Gå nu til

Side 10

BEMÆRK!
Luk eventuelle åbne programmer.

USB

BEMÆRK!
• Download og installer Brother iPrint&Scan 

(Android™/iOS/Windows®-telefon) fra din 
mobile enheds programdownloadside.

• Brugsanvisningen for det program, du bruger 
(Brother iPrint&Scan), kan hentes ved at 
besøge Brother Solutions Center på 
http://support.brother.com og klikke på 
Manualer på din models side.

Udfør
Installationen er nu 
gennemført, og det er tid 
til at lave en scannertest.

BEMÆRK!
• For Windows® XP Home/XP Professional/

Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8

• Skærmbillederne kan variere afhængigt af dit 
operativsystem.

• Dvd-rom’en inkluderer Nuance™ 
PaperPort™ 12SE. Denne software 
understøtter Windows® XP Home (SP3 eller 
nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), 
Windows Vista® (SP2 eller nyere), 
Windows® 7 og Windows® 8. Opdater til den 
nyeste Windows® Service Pack inden 
installation af MFL-Pro Suite.

BEMÆRK!
Brugere af OS X v10.6.x skal opgradere til 
OS X v10.7.5-10.9.x.

http://support.brother.com
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Windows®Kabelført netværk (kun ADS-2600We)

6 Installer MFL-Pro Suite

a Læg den medfølgende dvd-rom i dit 
dvd-rom-drev. Hvis du får vist skærmbilledet 
med modelnavnet, skal du vælge din maskine. 
Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du 
klikke på dit sprog.

b Dvd-rom’ens topmenu vises automatisk. Klik 
på Installer MFL-Pro Suite, og klik på Ja, hvis 
du accepterer licensaftalerne. Følg 
anvisningerne på skærmen.

c Vælg Kabelført netværksforbindelse 
(Ethernet), og klik derefter på Næste.

d Når dette skærmbillede vises, skal du vælge 
Skift Firewall portindstillingerne for at 
aktivere netværkstilslutningen og fortsætte 
installationen. (Anbefalet) og klikke på 
Næste.

e Installationen af Brother-driverne starter 
automatisk. Installationsskærmbillederne vises 
et ad gangen.

f Når skærmbilledet Online-registrering vises, 
skal du foretage dine valg og følge 
instruktionerne på skærmen.

BEMÆRK!
• Hvis Brother-skærmbilledet ikke automatisk 

vises, skal du gå til Computer 
(Denne computer).

(Windows® 8: Klik på ikonet  (Stifinder) på 
proceslinjen, og gå derefter til Computer).

• Dobbeltklik på dvd-rom-ikonet, og dobbeltklik 
derefter på start.exe.

BEMÆRK!
Når skærmbilledet Brugerkontokontrol vises i 
Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8, 
skal du klikke på Tillad eller Ja.

VIGTIGT!
Annuller IKKE nogen af skærmbillederne under 
installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før 
alle skærmbillederne vises.
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Windows®Kabelført netværk (kun ADS-2600We)

7 Afslut og genstart

a Klik på Udfør for at genstarte computeren.

b Følgende skærmbilleder vises.

• Når skærmbilledet Indstilling for 
softwareopdatering vises, skal du vælge 
den indstilling for softwareopdatering, du 
ønsker, og klikke på OK.

• Når Brothers produktudviklings- og 
supportprogram starter, skal du følge 
vejledningen på skærmen.

Sådan installerer du yderligere 
programmer:

Gå nu til

Side 18

BEMÆRK!
Du skal have adgang til internettet for at opdatere 
softwaren og Brothers produktudviklings- og 
supportprogram.

Udfør
Installationen er nu 
gennemført, og det er tid til 
at lave en scannertest. Se 
Scannertest (scan til PC) 
på side 20.
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MacintoshKabelført netværk (kun ADS-2600We)

6 Installer MFL-Pro Suite

a Hent den komplette driver- og softwarepakke 
fra Brother Solutions Center 
(solutions.brother.com/mac).

b Dobbeltklik på ikonet Start Here OSX 
(Start her OSX) for at installere. Hvis du får vist 
skærmbilledet med modelnavnet, skal du 
vælge din maskine.

c Vælg Kabelført netværksforbindelse 
(Ethernet), og klik derefter på Næste. Følg 
anvisningerne på skærmen.

d Brother-softwaren søger efter Brother-enheden 
efter installationen. Det tager et øjeblik.

e Vælg din maskine på listen, og klik derefter på 
Næste.

Sådan installerer du yderligere 
programmer:

Gå nu til

Side 19

BEMÆRK!
• Hvis din maskine ikke findes på netværket, skal 

du kontrollere maskinens 
netværksindstillinger.

• Du kan finde din maskines MAC-adresse 
(Ethernet-adresse) og IP-adresse på 
kontrolpanelet på maskinen.

• Hvis dette skærmbillede vises, skal du indtaste 
et navn for din Macintosh på op til 15 tegn og 
derefter klikke på Næste.

Det navn, du indtaster, vil blive vist i maskinens 
display, når du vælger en scanningsfunktion. (Du 
kan finde flere oplysninger under Scanning fra 
kontrolpanelet på maskinen i Brugsanvisningen).

Udfør
Installationen er nu 
gennemført, og det er tid til 
at lave en scannertest. Se 
Scannertest (scan til PC) 
på side 20.

http://solutions.brother.com/mac


11

For brugere af trådløse netværk (kun ADS-2600We)
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For brugere af trådløst netværksinterface

5 Vælg en metode til trådløs opsætning

Følgende vejledning omfatter to metoder, med hvilke du kan konfigurere din Brother-maskine til et trådløst 
netværk. Hvis du kun vil scanne ved hjælp af dine mobile enheder, skal du bruge metode b. Ellers skal du vælge 
metode a.

a Opsætning vha. driveren og et USB-kabel (Windows® og Macintosh)

• Vi anbefaler, at denne metode anvendes med en computer, der er forbundet trådløst til dit netværk.

• Du skal midlertidigt bruge et USB-kabel under konfigurationen.

Gå nu til side 12

b Opsætning fra Brother-maskinens menu

• Brug denne metode, hvis du kun vil scanne ved hjælp af dine mobile enheder.

• Hvis du vil scanne vha. din computer, skal du bruge metode a.

Gå nu til side 15
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For brugere af trådløse netværk (kun ADS-2600We)

6
Opsætning vha. 
dvd-rom’en og et 
USB-kabel 
(Windows® og Macintosh)

For Windows®-brugere:

a Læg dvd-rom’en i dit dvd-rom-drev. Hvis du får 
vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du 
vælge din maskine. Hvis du får vist 
sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog.

b Klik på Installer MFL-Pro Suite, og klik på Ja, 
hvis du accepterer licensaftalerne.

c Vælg Trådløs netværkstilslutning, og klik 
derefter på Næste.

d Når skærmbilledet Firewall/antivirus 
registreret vises, skal du vælge
Skift Firewall portindstillingerne for 
at aktivere netværkstilslutningen og 
fortsætte installationen. (Anbefalet) 
og klikke på Næste.

e Følg vejledningen på skærmen for 
konfigurering af Brother-maskinen.

f Din maskine forsøger nu at oprette forbindelse 
til dit trådløse netværk. Det kan tage nogle få 
minutter.

Den trådløse opsætning er nu afsluttet. 

Wi-Fi-lyset  på kontrolpanelet lyser, 
hvilket indikerer, at maskinens Netværks 
I/F er indstillet til WLAN.

Sådan installeres MFL-Pro Suite

For Windows®-brugere:

Gå nu til

Trin g på side 13

For brugere af Macintosh:

Gå nu til

Trin g på side 14

For brugere af Macintosh:

Til Macintosh-installation skal du hente den 
komplette driver- og softwarepakke fra 
Brother Solutions Center 
(solutions.brother.com/mac). Når filen er hentet 
til din Macintosh, skal du dobbeltklikke på ”Start 
Here OSX”. Vælg ”Trådløs” installation, og følg 
vejledningen ”Opsætning af trådløs enhed” 
på computerskærmen. Når opsætningen er 
gennemført, skal du gå til trin g på side 14.

BEMÆRK!
• Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, 

skal du gå til Computer (Denne computer). 

(Windows® 8: Klik på ikonet  (Stifinder) på 

proceslinjen, og gå derefter til Computer).

• Dobbeltklik på dvd-rom-ikonet, og dobbeltklik 
derefter på start.exe.

BEMÆRK!
• Når skærmbilledet Brugerkontokontrol vises i 

Windows Vista®, Windows® 7 og 
Windows® 8, skal du klikke på Tillad eller Ja.

• Klik på Ja, hvis du accepterer licensaftalerne.

http://solutions.brother.com/mac
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Windows®Trådløst netværk (kun ADS-2600We)

g Vælg din maskine på listen, og klik derefter på 
Næste.

h Installationen af Brother-driverne starter 
automatisk. Installationsskærmbillederne vises 
et ad gangen.

i Når skærmbilledet Online-registrering vises, 
skal du foretage dine valg og følge 
vejledningen på skærmen.

7 Afslut og genstart

a Klik på Udfør for at genstarte computeren.

b Følgende skærmbilleder vises:

• Når skærmbilledet Indstilling for 
softwareopdatering vises, skal du vælge 
den indstilling for softwareopdatering, du 
ønsker, og klikke på OK.

• Når Brothers produktudviklings- og 
supportprogram starter, skal du følge 
vejledningen på skærmen.

Sådan installerer du yderligere 
programmer:

Gå nu til

Side 18

BEMÆRK!
• Hvis din maskine ikke findes på netværket, skal 

du kontrollere dine indstillinger ved at følge 
vejledningen på skærmen.

• Hvis du bruger WEP, og displayet viser 
Tilsluttet, men din maskine ikke findes på 
netværket, skal du kontrollere, at du har 
indtastet WEP-nøglen korrekt. Der skelnes 
mellem store og små bogstaver i WEP-nøglen.

BEMÆRK!
• Annuller IKKE nogen af skærmbillederne under 

installationen. Det kan tage nogle få sekunder, 
før alle skærmbillederne vises.

• Hvis skærmbilledet Windows Sikkerhed vises, 
skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på 
Installer for at gennemføre installationen korrekt.

BEMÆRK!
Hvis der vises en fejlmeddelelse under 
installation af softwaren, skal du køre 

Installationsdiagnose, dobbeltklikke på  
(Brother Utilities) på skrivebordet og derefter 
klikke på rullelisten og vælge modellens navn 
(hvis det ikke allerede er valgt). Klik på Værktøjer 
i venstre navigationsbjælke.

BEMÆRK!
• Du skal have adgang til internettet for at 

opdatere softwaren og Brothers 
produktudviklings- og supportprogram.

• Når du installerer MFL-Pro Suite, installeres 
Brother Help også automatisk. Start 

Brother Help  ved at klikke på 

 i proceslinjen. Klik på  for 
at få adgang til Brother Solutions Center.

Udfør
Installationen er nu 
gennemført, og det er tid til 
at lave en scannertest. Se 
Scannertest (scan til PC) 
på side 20.
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MacintoshTrådløst netværk (kun ADS-2600We)

g Vælg din maskine på listen, og klik derefter på 
Næste.

h Installationen af Brother-driverne starter 
automatisk. Vent på, at softwaren er installeret.

Sådan installerer du yderligere 
programmer:

Gå nu til

Side 19

BEMÆRK!
Hvis de trådløse indstillinger mislykkes, vises 
skærmbilledet Installationsguide til trådløs 
enhed. Følg instruktionerne på skærmen for at 
gennemføre den trådløse konfiguration.

BEMÆRK!
• Du kan finde din maskines MAC-adresse 

(Ethernet-adresse) og IP-adresse ved hjælp af 
maskinens display. 
For at finde MAC-adressen skal du trykke på 

 (Indstil.) > Netværk > WLAN > 

MAC-adresse. 
For at finde IP-adressen skal du trykke på 

 (Indstil.) > Netværk > WLAN > 

TCP/IP > IP-adresse.

• Hvis skærmbilledet Indstil netværk "Scan til" 
navn vises, skal du indtaste et navn for din 
Macintosh (på op til 15 tegn) og derefter klikke 
på Næste.

Det navn, du indtaster, vil blive vist i maskinens 
display, når du vælger en scanningsfunktion. Du 
kan finde flere oplysninger under Scanning fra 
kontrolpanelet på maskinen i Brugsanvisningen.

Udfør
Installationen er nu 
gennemført, og det er tid til 
at lave en scannertest. Se 
Scannertest (scan til PC) 
på side 20.
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For brugere af trådløse netværk (kun ADS-2600We)
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7 Opsætning fra 
Brother-maskinens menu

a Anbring din Brother-maskine inden for 
rækkevidde af dit trådløse accesspoint/din 
router. Afstanden kan variere afhængig af dit 
miljø. Se vejledningen, der fulgte med dit 
trådløse accesspoint/din router.

b Hvis dit trådløse accesspoint/din router har 
WPS- eller AOSS™-symbolet som vist 
herunder, skal du gå til d. Ellers skal du gå til c.

c På maskinens display skal du trykke på 

 (Indstil.) > Netværk > WLAN > 

Opsæt.guide. Følg instruktionerne på 
displayet. Gå derefter til g.

d På maskinens display skal du trykke på 

 (Indstil.) > Netværk > WLAN > 

WPS/AOSS. 

e Når displayet beder dig om at starte WPS eller 
AOSS™, skal du trykke på WPS- eller AOSS™-
knappen på det trådløse accesspoint/den 
trådløse router (se vejledningen, der fulgte med 
det trådløse accesspoint/den trådløse router, for 
at få flere oplysninger).

Tryk på OK på Brother-maskinens display.

f Denne funktion registrerer automatisk, hvilken 
tilstand (WPS eller AOSS™) dit trådløse 
accesspoint/din trådløse router anvender, og 
forsøger at oprette forbindelse til dit trådløse 
netværk.

g Hvis den trådløse enhed er tilsluttet, viser 
displayet meddelelsen Tilsluttet, indtil du 
trykker på OK. 
Hvis forbindelsen mislykkedes, viser displayet 
en fejlkode. Skriv fejlkoden ned, se Fejlfinding 
på side 16, og afhjælp fejlen.

Den trådløse opsætning er nu afsluttet. 

Wi-Fi-lyset  på kontrolpanelet lyser, 
hvilket indikerer, at maskinens Netværks 
I/F er indstillet til WLAN.

BEMÆRK!
• Hvis du ikke starter WPS/AOSS fra maskinens 

display, hurtigt efter at du har trykket på 
WPS-eller AOSS™-knappen på det trådløse 
accesspoint/den trådløse router, kan 
forbindelsen mislykkes.

• Se Konfiguration vha. PIN-metoden til WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) i Netværksbrugsanvisningen, 
hvis dit trådløse accesspoint/din trådløse router 
understøtter WPS, og du vil konfigurere maskinen 
ved hjælp af PIN-metoden (personligt 
identifikationsnummer).

BEMÆRK!
• Slut din mobile enhed til et trådløst 

accesspoint/en trådløs router med en 
Wi-Fi-forbindelse.

• Download og installer Brother iPrint&Scan 
(Android™/iOS/Windows®-telefon) fra din 
mobile enheds programdownloadside.

• Brugsanvisningen for det program, du bruger 
(Brother iPrint&Scan), kan hentes ved at 
besøge Brother Solutions Center på 
http://support.brother.com og klikke på 
Manualer på din models side.

http://support.brother.com
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For brugere af trådløse netværk (kun ADS-2600We)

Fejlfinding

Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID* og 
netværksnøgle**)?

* Hvis WLAN-accesspointet/routeren ikke udsender SSID’et, registreres SSID’et ikke automatisk. Du skal 
indtaste SSID-navnet manuelt. Se Konfiguration af maskinen, når SSID ikke rundsendes i 
Netværksbrugsanvisningen.

** Netværksnøglen kan også beskrives som adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

Fejlkoder
Hvis displayet angiver en fejl, skal du finde koden i tabellerne herunder og bruge den anbefalede løsning for at 
afhjælpe fejlen.

Sørg for, at du har dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle klar, hvis du har brug for hjælp 
under konfigurationen, og du ønsker at kontakte Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde 
disse oplysninger.

1) Se den dokumentation, der fulgte med det trådløse accesspoint/den trådløse router.

2) Standard-SSID’et kan være producentens navn eller modelnavnet.

3) Hvis du ikke har sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte producenten af routeren, din 
systemadministrator eller din internetudbyder.

Fejlkode Anbefalede løsninger

TS-01

Den trådløse indstilling er ikke aktiveret.

Slå trådløs indstilling TIL.

1. Tryk på  (Indstil.) > Netværk > WLAN > Opsæt.guide på maskinen.

2. Dermed starter guiden til trådløs opsætning.

TS-02

Det trådløse accesspoint/routeren kan ikke findes.

1. Kontroller følgende:
- Kontroller, at der er tændt for det trådløse accesspoint/routeren.
- Flyt maskinen til et område uden forhindringer eller tættere på det trådløse accesspoint/den 

trådløse router.
- Placer maskinen midlertidigt maks. en meter fra det trådløse accesspoint, når du 

konfigurerer de trådløse indstillinger.
- Hvis dit trådløse accesspoint/routeren bruger MAC-adressefiltrering, skal du kontrollere, at 

Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret.

2. Hvis du indtastede SSID’et og sikkerhedsoplysningerne 
(SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) manuelt, kan disse 
oplysninger være forkerte. 

Kontroller SSID’et og sikkerhedsoplysningerne, og indtast de korrekte oplysninger efter behov. 
Se Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID* og netværksnøgle**)? 
på side 16.

TS-03

De indtastede indstillinger for trådløst netværk og sikkerhed kan være forkerte.

Kontroller de trådløse netværksindstillinger. Se Hvordan finder jeg de trådløse 
sikkerhedsoplysninger (SSID* og netværksnøgle**)? på side 16.

Kontroller, at indtastet eller valgt SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/
bruger-id/brugeradgangskode er korrekt.
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For brugere af trådløse netværk (kun ADS-2600We)
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TS-04

Maskinen understøtter ikke de godkendelses-/krypteringsmetoder, som bruges af det valgte 
trådløse accesspoint/den valgte router.

For infrastruktur-tilstand skal du ændre det trådløse accesspoint/routerens 
godkendelses-/krypteringsmetoder. Maskinen understøtter følgende godkendelsesmetoder:

Godkendelsesmetode Krypteringsmetode

WPA-Personal
TKIP

AES

WPA2-Personal AES

Åbent
WEP

Ingen (uden kryptering)

Delt nøgle WEP

Hvis dit problem ikke løses, er det SSID eller de netværksindstillinger, du indtastede, muligvis 
forkerte.
Kontroller de trådløse netværksindstillinger. Se Hvordan finder jeg de trådløse 
sikkerhedsoplysninger (SSID* og netværksnøgle**)? på side 16.

For ad hoc-tilstand skal du ændre computerens godkendelses- og krypteringsmetoder for de 
trådløse indstillinger. Maskinen understøtter kun åben godkendelsesmetode med valgfri 
WEP-kryptering.

TS-05

Sikkerhedsoplysningerne (SSID/netværksnøgle) er forkerte.

Kontroller SSID’et og sikkerhedsoplysningerne (netværksnøgle). Se Hvordan finder jeg de 
trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID* og netværksnøgle**)? på side 16.

Hvis din router bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den nøgle, der bruges som den første 
WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

TS-06

De trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) 
er forkerte.

Kontroller de trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/
netværksnøgle) ved hjælp af tabellen over godkendelsesmetoder under fejl TS-04. Se Hvordan 
finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID* og netværksnøgle**)? på side 16.

Hvis din router bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den nøgle, der bruges som den første 
WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

TS-07

Maskinen kan ikke finde et trådløst accesspoint/en router, hvor WPS eller AOSS™ er aktiveret.

Hvis du ønsker at konfigurere dine trådløse indstillinger med WPS eller AOSS™, skal du 
betjene både maskinen og det trådløse accesspoint/routeren.
Kontroller, at dit trådløse accesspoint/din trådløse router understøtter WPS eller AOSS™, 
og prøv at starte trin 7 på side 15 igen.

Hvis du ikke ved, hvordan du benytter dit trådløse accesspoint/routeren 
med WPS eller AOSS™, kan du finde flere oplysninger i den 
dokumentation, der fulgte med det trådløse accesspoint/routeren, kontakte 
producenten af det trådløse accesspoint/routeren eller spørge din 
netværksadministrator.

TS-08

Der er fundet to eller flere trådløse accesspoints, der har WPS eller AOSS™ aktiveret.

Kontroller, at kun ét trådløst accesspoint/en trådløs router inden for rækkevidde har en aktiv 
WPS- eller AOSS™-metode, og prøv igen.

For at undgå interferens fra andre accesspoints kan du efter et par minutter prøve igen fra 
trin 7 på side 15.

TS-20
Maskinen prøver stadig at oprette forbindelse til dit trådløse netværk. Vent et par minutter, og 
kontroller så WLAN-status.

Fejlkode Anbefalede løsninger
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Installer yderligere programmer

1
Installer yderligere 
programmer 
(Windows®-brugere)

NewSoft Presto! BizCard 6
Presto! BizCard gør det muligt at administrere 
oplysninger fra scannede visitkort som f.eks. navne, 
virksomheder, adresser, telefon-/faxnumre og 
e-mailadresser på din computer. Scan eller importer 
blot dine visitkort, og Presto! BizCard gemmer 
automatisk data og billede for hvert kort. Forskellige 
visningsfunktioner er tilgængelige med henblik på 
nem søgning, redigering, oprettelse og sortering.

Nuance PDF Converter Professional 8
Nuance PDF Converter Professional 8 har mange 
forskellige funktioner til håndtering af PDF-filer. Det 
kan låse PDF-filer op og åbne dem til visning, 
redigering, anmærkning og samling igen.
Indtast Nuance-serienummeret, der vises på 
MFL-Pro Suite dvd-rom-omslaget, når Nuance 
PDF Converter Professional 8 installeres.

a Læg dvd-rom’en i igen, eller dobbeltklik på 
programmet start.exe. Hvis du får vist 
skærmbilledet med modelnavnet, skal du 
vælge din maskine. Hvis du får vist 
sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit 
sprog.

b Dvd-rom’ens Hovedmenu vises. Klik på 
Yderligere programmer.

c Klik på knappen for det program, du ønsker at 
installere. (De tilgængelige programmer kan 
variere fra land til land).

d Når installationen er gennemført, skal du klikke 
på Tilbage for at vende tilbage til 
skærmbilledet Yderligere programmer og 
installere andre programmer.

Klik på Afslut, når du er færdig.

BEMÆRK!
• Hvis du vil starte NewSoft Presto! BizCard 6, 

skal du gøre et af følgende:

- Brugere af Windows® XP, Windows Vista® 

og Windows® 7: Klik på  (Start) > 
Alle programmer > NewSoft > 
Presto! BizCard 6.

- Windows® 8-brugere: Flyt musen til nederste 

højre hjørne på skrivebordet. Klik på  (Start), 

og klik derefter på  (Presto! BizCard 6), 
når menubjælken vises.

• Gør et af følgende for at starte Nuance 
PDF Converter Professional 8:

- Brugere af Windows® XP, Windows Vista® 

og Windows® 7: Klik på  (Start) > 
Alle programmer > Nuance 
PDF Converter Professional 8 > 
PDF Converter Professional.

- Windows® 8-brugere: Flyt musen til 
nederste højre hjørne på skrivebordet. 

Klik på Start, og klik derefter på  

(PDF Converter Professional), når 
menubjælken vises.

Udfør Installationen er nu 
gennemført.
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Installer yderligere programmer

1
Installer yderligere 
programmer 
(Macintosh-brugere)

NewSoft Presto! BizCard 6
Presto! BizCard gør det muligt at administrere 
oplysninger fra scannede visitkort som f.eks. navne, 
virksomheder, adresser, telefon-/faxnumre og 
e-mailadresser på din computer. Scan eller importer 
blot dine visitkort, og Presto! BizCard gemmer 
automatisk data og billede for hvert kort. Forskellige 
visningsfunktioner er tilgængelige med henblik på 
nem søgning, redigering, oprettelse og sortering.

Presto! PageManager
Presto! PageManager tilføjer OCR-funktionen (Optical 
Character Recognition) til Brother ControlCenter2. Med 
OCR kan du scanne et dokument og konvertere dets 
indhold til tekst, så du kan redigere teksten med det 
ønskede tekstbehandlingsprogram. Du kan scanne, 
dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp 
af Presto! PageManager.

a Dobbeltklik på ikonet Brother support. 
Vinduet Brother support vises.

b Klik på knappen for det program, du ønsker at 
installere. (De tilgængelige programmer kan 
variere fra land til land).

Udfør Installationen er nu 
gennemført.
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Scannertest (scan til PC)

1 Scan dit dokument

Der er forskellige scanningsmetoder (se 
Brugsanvisningen). Du kan scanne og gemme 
dokumenter som PDF-filer med følgende Scan til 
fil-funktion.
Kontroller, at du har installeret driveren og tilsluttet 
maskinen til din computer ved at følge anvisningerne 
i denne vejledning for at scanne dokumenter og 
konfigurere forskellige indstillinger.

a Kontroller, at maskinen er sluttet til 
computeren.

b Læg dokumentet i.

• ADS-2100e-brugere: Gå til c.

• ADS-2600We-brugere: Gå til d.

c Tryk på  (tasten Scan til PC). Maskinen 

begynder at fremføre og scanne dokumentet. 
Gå derefter til i.

d Svirp til venstre eller højre, eller tryk på d eller 
c for at få vist Scan 1.

e Tryk på til PC.

f Svirp til venstre eller højre for at vælge til fil, 
og tryk derefter på OK.

g Vælg den destinationscomputer, du vil gemme 
det scannede dokument på.

h Tryk på Start. Maskinen begynder at 
fremføre og scanne dokumentet.

i De scannede data gemmes i PDF-format på 
den computer, der er sluttet til maskinen.

BEMÆRK!
Når du ilægger flere dokumenter, skal du lægge 
dokumenterne, så de forreste kanter er placeret 
en anelse skråt i fremføringsretningen.

Udfør Scannertesten er nu 
gennemført.
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Brugsanvisninger – og hvor de kan findes

Hent brugsanvisningerne til din Brother-maskine fra Brother Solutions Center.

http://solutions.brother.com/manuals 

Hvilken vejledning? Hvad står der i den?

Hurtig installationsvejledning 
(denne vejledning)

Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og 
softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.
Denne vejledning indeholder også sikkerhedsinstruktionerne. Læs instruktionerne, 
inden du går i gang.

Brugsanvisning Gør dig bekendt med scanningsfunktionerne, lær, hvordan du udfører 
rutinemæssig vedligeholdelse, og se tip til fejlfinding.

Netværksbrugsanvisning 
(kun ADS-2600We)

Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger og 
sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde 
oplysninger om understøttede protokoller for maskinen og detaljerede 
fejlfindingstip.

Web Connect vejledning 
(kun ADS-2600We)

Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om adgang til 
internettjenester fra Brother-maskinen samt om hentning af billeder og overførelse 
af filer direkte fra internettjenester.

Mobile Print/Scan Guide for 
Brother iPrint&Scan 
(Mobil Print/Scan vejledning 
til Brother iPrint&Scan) 
(kun ADS-2600We)

Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om scanning fra din 
Brother-maskine til din mobile enhed ved tilslutning til et Wi-Fi-netværk. Yderligere 
oplysninger om udskrivning ved hjælp af denne app til enheder, der understøtter 
udskrivning, kan findes i brugsanvisningen.

Brother Image Viewer 
Guide for Android™ 
(Brother Image 
Viewerbrugsanvisning til 
Android™)

Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om brug af din mobile 
Android™-enhed til at se og redigere dokumenter, som blev scannet af en 
Brother-maskine.

Brother ScanViewer Guide 
for iOS/OS X 
(Brother ScanViewer-vejledn
ing til iOS/OS X)

Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om brug af din iOS-enhed 
eller Macintosh-computer til at se og redigere dokumenter, som blev scannet med 
en Brother-maskine og gemt på iCloud.

http://solutions.brother.com/manuals
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