
Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

Guia de Configuração Rápida
ADS-2400N / ADS-2800W / ADS-3000N / ADS-3600W

Leia o Guia de Segurança do Produto antes de configurar seu equipamento.

Obrigado por escolher a Brother. Seu apoio é importante para nós e valorizamos sua preferência. Seu produto Brother 
foi projetado e fabricado dentro dos mais altos padrões para proporcionar desempenho confiável, dia após dia.

 ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, 
poderá resultar em morte ou em ferimentos graves.

Exceto quando especificado de maneira diferente, as ilustrações deste manual mostram o produto ADS-3600W.
OBSERVAÇÃO

Dependendo de seu método de conexão, um cabo de rede (não incluso) poderá ser necessário.
OBSERVAÇÃO

• Recomendamos guardar a embalagem original, para uso em caso de transporte do equipamento.
• Use o cabo USB fornecido se desejar conectar o equipamento a um computador.

OBSERVAÇÃO

Desembale o equipamento e verifique os componentes
Os componentes inclusos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.

Conecte seu equipamento e instale o software
Selecione seu método de digitalização preferido.
Se estiver usando o equipamento ADS-2400N ou ADS-3000N, você não poderá conectar-se à rede via Wi-Fi.

Usando seu scanner com um computador

Usando seu scanner com um dispositivo móvel ou como um dispositivo 
independente (Conexão à rede via Wi-Fi)

Usando seu scanner com um dispositivo móvel (Cabo conectado à rede)

Usando seu scanner como um dispositivo independente (Cabo conectado à rede)

Conecte o cabo de alimentação

• Este produto é embalado em um saco plástico. Para evitar sufocamento, mantenha sacos plásticos longe de bebês e crianças. 
Não use o saco plástico em berços, camas, carrinhos ou cercados. O saco plástico não é um brinquedo.

• Use somente o adaptador CA fornecido com este produto.
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ADF (Alimentador 
automático de documentos)

Adaptador CA

Guia de Segurança 
do Produto

Garantia

Cabo de interface USB Disco de instalação

 ADVERTÊNCIA

Usando seu scanner com 
um computador
Conexão à rede via Wi-Fi

A

Cabo conectado à rede

Cabo USB conectado ao 
computador

Usando seu scanner com 
um dispositivo móvel
Conexão à rede via Wi-Fi

• Se houver um PC conectado 
à rede 

• Se não houver um PC 
conectado à rede 
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Usando seu scanner como 
um dispositivo independente
Conexão à rede via Wi-Fi

• Se houver um PC conectado 
à rede 

• Se não houver um PC 
conectado à rede 
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Computador Windows® com unidade de DVD 
OBSERVAÇÃO:
Se a tela Brother não aparecer automaticamente, clique em 

 (Iniciar) > Computador (Meu Computador).
(No Windows® 8/8.1/10: clique no ícone  (Explorador de Arquivos) 
da barra de ferramentas e acesse Este Computador.)
Clique duas vezes no ícone de DVD e depois clique duas vezes em start.exe.

Siga as 
instruções 
exibidas 
na tela para 
prosseguir 
com a 
instalação.

Concluir
OBSERVAÇÃO: 
Quando concluir, 
reinicie seu 
computador.Computadores Macintosh e Windows® sem unidade de DVD

Faça download do pacote completo de drivers e software do Brother Solutions Center. 
support.brother.com

Se estiver usando seu scanner 
com um dispositivo móvel

Faça download do aplicativo Brother 
iPrint&Scan para começar a usar seu 
scanner com dispositivos móveis. 
Acesse as perguntas frequentes para 
obter instruções sobre o download 
e a instalação do aplicativo. 
solutions.brother.com/ips

Concluir1.  > Assist.Config.> 
Sim.

2. Selecione o SSID (nome 
da rede).
Insira a chave da rede.

3. A tela LCD exibirá a 
mensagem Conectado.

Se estiver usando seu scanner 
como um dispositivo independente

Concluir

Conecte seu equipamento à 
rede usando um cabo de rede.

Faça download do aplicativo Brother iPrint&Scan para 
começar a usar seu scanner com dispositivos móveis.
Acesse as perguntas frequentes para obter instruções sobre 
o download e a instalação do aplicativo.
solutions.brother.com/ips 

Concluir

Conecte um cabo de rede ao seu equipamento Concluir

Selecione seu idioma, se necessário (Apenas modelos com tela de toque)

a. Na tela de toque do equipamento, pressione .

b. Pressione ▲ ou ▼ e selecione Conf.inicial.

c. Pressione Idioma local.

d. Pressione ▲ ou ▼ e selecione seu idioma.

e. Pressione .
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Acople o ADF (Alimentador 
automático de documentos)
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Conecte o adaptador CA Expanda as bandejas

As versões mais recentes de manuais e perguntas frequentes estão disponíveis no site 
Brother Solutions Center: support.brother.com

Guia de Configuração 
Rápida

Se não conseguir encontrar o SSID, consulte o administrador da rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.
OBSERVAÇÃO

Para usuários de redes 
O procedimento ideal é configurar uma única senha de administrador para todos os dispositivos da rede.
A senha padrão do seu equipamento está localizada na parte traseira do equipamento (a sequência de oito dígitos identificada 
como “Pwd”). É recomendável alterar a senha padrão imediatamente, para que as ferramentas e os utilitários de rede sejam 
usados com segurança.

http://support.brother.com
http://solutions.brother.com/ips
http://solutions.brother.com/ips
http://support.brother.com

