
Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.
  U kunt de meest recente handleidingen downloaden van Brother Solutions Center: support.brother.com

Installatiehandleiding

ADS-2400N / ADS-2800W / ADS-3000N / ADS-3600W

Lees de Handleiding product veiligheid voordat u uw machine installeert.

 WAARSCHUWING WAARSCHUWING duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot de 
dood of ernstige verwondingen als deze niet wordt vermeden.

Tenzij anders aangegeven worden in deze handleiding afbeeldingen gebruikt van de ADS-3600W.
OPMERKING

• We raden u aan de originele verpakking te bewaren voor het geval u de machine moet vervoeren.
• Gebruik de meegeleverde USB-kabel als u de machine wilt aansluiten op een computer.

OPMERKING

De machine uitpakken en de onderdelen controleren

De machine voorbereiden

Selecteer zo nodig uw taal (alleen touchscreenmodellen)

a. Druk op het touchscreen van de machine op .

b. Druk op ▲ of ▼ en selecteer Stand.Instel.

c. Druk op Taalkeuze.

d. Druk op ▲ of ▼ en selecteer uw taal.

e. Druk op .

• Dit product is verpakt in een plastic zak. Houd plastic zakken uit de buurt van baby’s en kinderen om verstikking te 
voorkomen. De zak is geen speelgoed.

• Gebruik alleen de netspanningsadapter die bij dit product wordt geleverd.

1

2

3

ADF (Automatische 
documentinvoer)

Netspanningsadapter

Handleiding product 
veiligheid

Installatiehandleiding

USB-interfacekabel Installatieschijf

 WAARSCHUWING
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Zet de ADF (automatische 
documentinvoer) 
op de machine.

Sluit de 
netspanningsadapter aan.

Trek de laden uit.

Garantie

De machine aansluiten en software installeren
Selecteer de methode van uw voorkeur om te scannen.
Als u met de ADS-2400N of ADS-3000N werkt, kunt u geen verbinding met het netwerk maken via Wi-Fi.

De scanner gebruiken in combinatie met de computer

De scanner gebruiken in combinatie met een mobiel apparaat of als stand-alone 
apparaat (Wi-Fi-verbinding met het netwerk)

De scanner gebruiken in combinatie met een mobiel apparaat (LAN-kabel naar netwerk)

De scanner gebruiken als stand-alone apparaat (LAN-kabel naar netwerk)
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De scanner gebruiken in 
combinatie met de computer
Wi-Fi-verbinding met het 
netwerk

A

LAN-kabel naar het netwerk

USB-kabel naar de computer

De scanner gebruiken in 
combinatie met een mobiel 
apparaat
Wi-Fi-verbinding met het 
netwerk

 - Een computer met een 
netwerkverbinding

 - Een computer zonder 
netwerkverbinding
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B
LAN-kabel naar het netwerk
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De scanner gebruiken als 
stand-alone apparaat
Wi-Fi-verbinding met het 
netwerk

 - Een computer met een 
netwerkverbinding

 - Een computer zonder 
netwerkverbinding
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B
LAN-kabel naar het netwerk
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Windows®-computer met cd-station 
OPMERKING:
Als het venster van Brother niet automatisch wordt weergegeven, klikt u op 

 (Start) > Computer (Deze computer).
(Windows® 8/8.1/10: klik op de Taakbalk op het pictogram  (Verkenner) en 
ga naar Deze computer / Deze pc.)
Dubbelklik op het cd-pictogram en dubbelklik daarna op start.exe.

Voer de 
aanwijzingen 
op het scherm 
uit om de 
installatie te 
voltooien.

Voltooien
OPMERKING: Klik 
op Voltooien om de 
computer opnieuw 
op te starten.Macintosh- en Windows® -computer zonder cd-station

Download het volledige pakket met stuurprogramma’s en software van het Brother 
Solutions Center support.brother.com

U gebruikt de scanner in 
combinatie met een mobiel 
apparaat

Download "Brother iPrint&Scan"  
om de machine te gebruiken in 
combinatie met een mobiel 
apparaat. Ga naar  
solutions.brother.com/ips en selecteer 
uw product en mobiele apparaat om 
"Brother iPrint&Scan" te downloaden.

Voltooien1.  > Inst. Wizard > 
Ja.

2. Selecteer de SSID.
Voer de netwerksleutel in.

3. Op het LCD-scherm wordt 
Verbonden weergegeven. U gebruikt de scanner als 

stand-alone apparaat

Sluit de machine met een 
LAN-kabel aan op het netwerk.

Download "Brother iPrint&Scan" om de machine te 
gebruiken in combinatie met een mobiel apparaat. 
Ga naar solutions.brother.com/ips en selecteer uw 
product en mobiele apparaat om 
"Brother iPrint&Scan" te downloaden.

Voltooien

Sluit een LAN-kabel aan op de machine. Voltooien

Neem contact op met uw netwerk beheerder of fabrikant van het draadloze toegangspunt/router indien u het SSID niet kunt vinden.
OPMERKING

Voltooien

Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, adviseren wij om de LAN-instellingen te controleren en om LAN in te schakelen. 
ADS-2400N/3000N: Open de fronthouder. Houd  en  gedurende ongeveer vijf seconden ingedrukt totdat de machine een pieptoon laat horen.
ADS-2800W/3600W: Druk op , Netwerk, LAN met kabel, Bedraad inschakelen en daarna op Aan. 

OPMERKING

D01GS0001

Beveiligde toegang tot het netwerk 
U vindt het standaardwachtwoord van het apparaat op het label aan de achterkant van de scanner (het wachtwoord begint met 
"Pwd"). Het verdient aanbeveling het wachtwoord van het apparaat te wijzigen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

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

