
Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
  Cele mai recente manuale sunt disponibile la Brother Solutions Center: support.brother.com

Ghid de instalare și configurare rapidă

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

Înainte de a configura aparatul, citiți Ghidul de siguranța produsului. 

 AVERTIZARE AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea 
cauza moartea sau răniri grave.

Dacă nu se specifică altfel, ilustrațiile din acest ghid prezintă modelul ADS-3600W.
NOTĂ

• Vă recomandăm să păstrați ambalajul original pentru a-l folosi în cazul în care doriți să transportați aparatul.
• Utilizați cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul la un computer.

NOTĂ

Dezambalați aparatul și verificați componentele

Pregătiți aparatul

Selectați limba, dacă este cazul (numai pentru modelele cu ecran tactil)

a. Pe ecranul tactil al aparatului, apăsați pe .

b. Apăsați pe ▲ sau ▼ și selectați Setare Initial.

c. Apăsați pe Limbă locală.

d. Apăsați pe ▲ sau ▼ și selectați limba.

e. Apăsați pe .

• Acest produs este ambalat într-o pungă de plastic. Pentru a evita sufocarea, nu lăsați aceste pungi de plastic la 
îndemâna bebelușilor și a copiilor. Pungile nu sunt jucării.

• Utilizați numai adaptorul AC livrat cu acest produs.
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 AVERTIZARE
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Atașați ADF-ul. Conectați adaptorul AC. Extindeți tăvile.

Garanție

Conectați aparatul și instalați software-ul
Selectați metoda de scanare preferată.
Dacă utilizați ADS-2400N sau ADS-3000N, nu vă puteți conecta la rețea prin Wi-Fi.

Utilizarea scanerului cu computerul

Utilizarea scanerului cu dispozitivul mobil sau ca dispozitiv independent (conexiune  
Wi-Fi la rețea)

Utilizarea scanerului cu dispozitivul mobil (cablu LAN la rețea)

Utilizarea scanerului ca dispozitiv independent (cablu LAN la rețea)
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Utilizarea scanerului cu 
computerul
Conexiune Wi-Fi la rețea

A
Cablu LAN la rețea

Cablu USB la computer

Utilizarea scanerului cu 
dispozitivul mobil
Conexiune Wi-Fi la rețea

 - Computer cu conexiune  
la rețea

 - Computer fără conexiune  
la rețea

A

B
Cablu LAN la rețea

C

Utilizarea scanerului ca 
dispozitiv independent
Conexiune Wi-Fi la rețea

 - Computer cu conexiune  
la rețea

 - Computer fără conexiune  
la rețea

A

B
Cablu LAN la rețea

D

Computer cu Windows® și unitate CD 
NOTĂ:
Dacă ecranul Brother nu apare în mod automat, faceți clic pe 

 (Start) > Computer (Computerul meu).
(Pentru Windows® 8/8.1/10: faceți clic pe pictograma  (Explorer) din bara 
de activități și apoi mergeți la Acest computer / Acest PC.)
Faceți dublu clic pe pictograma CD, iar apoi faceți dublu clic pe start.exe.

Urmați 
instrucțiunile 
pas cu 
pas pentru 
continuarea 
instalării.

Finalizare
NOTĂ: După ce ați 
terminat, reporniți 
computerul.

Computer cu Macintosh și Windows® fără unitate CD
Descărcați pachetul complet de drivere și software de la Brother Solutions Center 
support.brother.com

Dacă utilizați scanerul 
cu dispozitivul mobil

Descărcați „Brother iPrint&Scan”  
pentru a începe să vă utilizați 
aparatul împreună cu  
dispozitivele mobile. Mergeți la 
solutions.brother.com/ips și selectați 
produsul și dispozitivul mobil pentru  
a descărca „Brother iPrint&Scan”.

Finalizare1.  > Setare Wizard > 
Da.

2. Selectați SSID-ul.
Introduceți cheia de rețea.

3. Ecranul LCD afișează 
Conectat. Dacă utilizați scanerul ca 

dispozitiv independent

Conectați aparatul la rețea 
folosind un cablu LAN.

Descărcați „Brother iPrint&Scan” pentru a începe  
să vă utilizați aparatul împreună cu dispozitivele 
mobile. Mergeți la solutions.brother.com/ips și 
selectați produsul și dispozitivul mobil pentru a 
descărca „Brother iPrint&Scan”.

Finalizare

Conectați un cablu LAN la aparat. Finalizare

Dacă nu găsiți SSID-ul, întrebați administratorul de rețea sau producătorul punctului de acces/routerului wireless.
NOTĂ

Finalizare

Dacă nu vă puteți conecta la rețea, confirmați setările LAN și activați LAN. 
ADS-2400N/3000N: Deschideți capacul frontal. Apăsați și mențineți apăsat  și  timp de cinci secunde, până când aparatul emite un 
semnal sonor.
ADS-2800W/3600W: Apăsați , Retea, Conexiune LAN, Activare prin cablu și apoi apăsați Pornit. 

NOTĂ
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Acces securizat la rețea 
Parola implicită a aparatului dvs. se află pe eticheta din partea din spate a scanerului (precedată de „Pwd”). Se recomandă cu 
tărie să modificați parola pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.
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