
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.
  De senaste bruksanvisningarna är tillgängliga från Brother Solutions Center: support.brother.com

Snabbguide

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

Läs igenom produktsäkerhetsguiden innan du ställer in skannern.

 VARNING VARNING indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks,  
kan resultera i dödsfall eller grava personskador.

Om inte annat anges visar bilderna i den här guiden ADS-3600W.
OBS

• Spara allt förpackningsmaterial ifall du måste transportera skannern.
• Använd den medföljande USB-kabeln om du vill ansluta skannern till en dator.

OBS

Packa upp skannern och kontrollera komponenterna

Förbered din skanner

Välj språk om det behövs (endast pekskärmsmodeller)

a. På skannerns pekskärm trycker du på .

b. Tryck på ▲ eller ▼ och välj Grundinställn.

c. Tryck på Lokalt språk.

d. Tryck på ▲ eller ▼ och välj ditt språk.

e. Tryck på .

• Den här produkten är förpackad i en plastpåse. För att undvika kvävning ska du förvara plastpåsar utom räckhåll för barn 
och spädbarn. Påsen är inte en leksak.

• Använd endast nätadaptern som medföljer den här produkten.
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Fäst dokumentmataren. Anslut nätadaptern. Fäll ut facken.

Garanti

Anslut skannern och installera programvaran
Välj den skanningsmetod som du föredrar.
Om du använder ADS-2400N eller ADS-3000N kan du inte ansluta till nätverket via Wi-Fi.

Använda skannern med datorn

Använda skannern med en mobil enhet eller som en fristående enhet  
(Wi-Fi-anslutning till nätverket)

Använda skannern med en mobil enhet (LAN-kabel till nätverk)

Använda skannern som en fristående enhet (LAN-kabel till nätverk)
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Använda skannern med 
datorn
Wi-Fi-anslutning till nätverket

A
LAN-kabel till nätverket

USB-kabel till datorn

Använda skannern med en 
mobil enhet
Wi-Fi-anslutning till nätverket

 - En dator med en 
nätverksanslutning

 - En dator utan en 
nätverksanslutning

A

B
LAN-kabel till nätverket
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Använda skannern som en 
fristående enhet
Wi-Fi-anslutning till nätverket

 - En dator med en 
nätverksanslutning

 - En dator utan en 
nätverksanslutning

A

B
LAN-kabel till nätverket
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Windows®-dator med en CD-enhet 
OBS!
Om Brother-skärmen inte visas automatiskt klickar du på 

 (Start) > Dator (Den här datorn).
(Windows® 8/8.1/10: Klicka på ikonen  (Utforskaren) i aktivitetsfältet och gå 
sedan till Den här datorn.)
Dubbelklicka på ikonen för CD:n och dubbelklicka sedan på start.exe.

Följ 
anvisningarna 
på skärmen 
för att fortsätta 
installationen.

Slutför
OBS! Starta om 
datorn när du  
är klar.

Macintosh- och Windows®-datorer utan en CD-enhet
Hämta den fullständiga drivrutinen och programvaran från Brother Solutions Center  
support.brother.com

Om du använder skannern 
med en mobil enhet

Hämta ”Brother iPrint&Scan”  
om du vill börja använda 
skannern med mobila 
enheter. Gå till  
solutions.brother.com/ips och välj 
din produkt och mobila enhet när 
du ska hämta Brother iPrint&Scan.

Slutför1.  > Inställn.guide > 
Ja.

2. Välj SSID.
Ange nätverksnyckel.

3. LCD-skärmen visar 
Ansluten. Om du använder skannern 

som en fristående enhet

Anslut skannern till nätverket 
med en LAN-kabel.

Hämta ”Brother iPrint&Scan” om du vill börja  
använda skannern med mobila enheter. Gå till  
solutions.brother.com/ips och välj din produkt och 
mobila enhet när ska hämta Brother iPrint&Scan.

Slutför

Anslut en LAN-kabel till skannern. Slutför

Om du inte hittar ditt SSID frågar du din nätverksadministratör eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routern.
OBS

Slutför

Om du inte kan ansluta till nätverket kontrollerar du LAN-inställningarna och aktiverar LAN. 
ADS-2400N/3000N: Öppna den främre luckan. Håll  och  intryckta i ca fem sekunder tills skannern piper.
ADS-2800W/3600W: Tryck på , Nätverk, Trådbundet LAN, Aktivera kabelansl. och sedan på På. 

OBS
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Säker nätverksåtkomst 
Skannerns standardlösenord finns på etiketten på baksidan av skannern (föregås av ”Pwd”). Vi rekommenderar starkt att 
du ändrar det för att skydda skannern från obehörig åtkomst.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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