
Pak maskinen ud, og kontroller delene
BEMÆRK:
•	Det tilgængelige tilslutningsgrænseflader varierer, afhængigt af 

modellen.
•	Du skal købe det rigtige interfacekabel til det interface, du ønsker at 

bruge.

USB-kabel
Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) på maks. 
2 meter.

Netværkskabel
(HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN / 
HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T)) 
Brug et parsnoet, direkte kategori 5-kabel (eller højere).

Parallelkabel
(HL-L5000D) 
Brug det parallelkabel, der fulgte med maskinen. Hvis maskinen 
leveres i dit land eller område uden et parallelkabel, skal du 
kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler for at 
købe et valgfrit parallelkabel (PC-5000). 

•	Illustrationerne i denne Hurtig installationsvejledning viser 
HL-L5200DW og HL-L6400DW.

Fjern emballagen, og installer tromleenhed- og tonerpatron-samlingen

Læg papir i papirbakken

Tilslut netledningen, og tænd maskinen

Vælg dit sprog (efter behov)

Tromleenhed- og 
tonerpatron-samling 

(forudinstalleret i modellerne 
HL-L5000D /  

HL-L5100DN(T) / 
HL-L5200DW(T) / 
HL-L6300DW(T))

Tromleenhed  
(forudinstalleret i modellerne 

HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

Medfølgende tonerpatron  
(models HL-L6250DN / 

HL-L6400DW(T))

Installations-cd-rom Netledning

Hurtig 
installationsvejledning

Produktsikkerhedsguide Referencevejledning 
(kun til visse modeller)

 � LCD-modeller
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Juster papirstyrene.

Bagside Forside

HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T)

Fjern den orange del.Kasser silikagel-posen.

 � Modeller med berøringsskærm

1. Tryk	på	▼	eller	▲	for	at	vælge	 
[General Setup (Gen. opsætning)], og 
tryk derefter på OK.

2. Tryk på OK for at vælge  
[Local Language (Lokalt sprog)].

3. Tryk	på	▼	eller	▲	for	at	vælge	dit	sprog,	og	tryk	
derefter på OK.

4. Tryk på Cancel (Annuller).

1. Gå til maskinens berøringsskærm, og tryk på  
[Settings (Indstil.)] >  

[General Setup (Gen. opsætning)] > 
[Local Language (Lokalt sprog)].

2. Tryk på dit sprog.
3. Tryk på .

Fjern den orange del.

HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

Fjern den orange del.

BEMÆRK:
Danske brugere
Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut 
kun enheden til en jordforbundet stikkontakt.

Svenske, norske og finske brugere
Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun 
enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne.

•	Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret installatør.
•	For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard 

stikkontakt med jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj.

Sikker netværksadgang
Din maskines standardadgangskode findes på mærkaten på maskinens bagside (med ”Pwd” foran).
Vi anbefaler kraftigt, at du ændrer den for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

Hurtig installationsvejledning

HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5100DNT / HL-L5200DW / 
HL-L5200DWT / HL-L6250DN / HL-L6300DW / HL-L6300DWT / 
HL-L6400DW / HL-L6400DWT

Start med at læse Produktsikkerhedsguide, og læs 
derefter din Hurtig installationsvejledning for at få 
oplysninger om korrekt installation.

Ikke alle modeller fås i alle lande.

De nyeste manualer fås på Brother Solutions Center: 
solutions.brother.com/manuals.

Se vores Ofte stillede 
spørgsmål på video for at få 
hjælp til konfiguration af din 
Brother-maskine:  
solutions.brother.com/videos.

D01KYV001-00
DAN

Version C

solutions.brother.com/manuals
solutions.brother.com/videos


Tilslut maskinen, og installer softwaren

Macintosh/Windows®-computer med cd-rom-drev
Hent den komplette fra Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Udfør
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Udskriv via din mobilenhed (ikke tilgængelig for HL-L5000D)

Følg vejledningen på skærmen 
for at fortsætte installationen.

BEMÆRK:
Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, skal du læse 

 Maskinen kan ikke konfigureres? nedenfor.

Hent "Brother iPrint&Scan" for at begynde at bruge maskinen sammen 
med mobilenheder.

solutions.brother.com/ips 

BEMÆRK:
Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du 
klikke på  (Start) > Computer (Denne computer).
(For Windows® 8: Klik på ikonet  (Stifinder) på 
proceslinjen, og gå derefter til Computer (Denne pc).)
Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik derefter på 
start.exe.

Windows®-computer med cd-rom-drev  � HL-L5000D

 � Andre modeller

AirPrint er tilgængelig for OS X- og iOS-brugere.
Du kan finde flere oplysninger i AirPrint vejledning på din 
models webside med Manualer.
solutions.brother.com/manuals

Maskinen kan ikke konfigureres?

Kabelbaseret netværk

USB/parallel

Trådløst netværk

Fjern kablet.
Genstart maskinen, 
computeren og/eller 
mobilenheden. 
 

Gentag .

Gå til  Alternativ metode til trådløs 
konfiguration (Opsæt.guide).

1. Genstart det trådløse accesspoint/router.

Alternativ metode til trådløs konfiguration (Opsæt.guide)

a. Tryk	på	▲	eller	▼	for	at	vælge	indstillingen	
[Netværk], og tryk derefter på OK.

b. Tryk	på	▲	eller	▼	for	at	vælge	indstillingen	[WLAN], 
og tryk derefter på OK.

c. Tryk	på	▲	eller	▼	for	at	vælge	indstillingen	
[Opsæt.guide], og tryk derefter på OK.

d. Når [WLAN Aktiver ?] vises, skal du trykke på 
▲	for	at	vælge	[Til].

4. Vælg SSID'et.
Hvis du vil bruge computeren uu Trin  Tilslut maskinen, 
og installer softwaren

3. Opret forbindelse mellem maskinen og dit trådløse netværk.

 � Modeller med berøringsskærm

 > [Opsæt.guide] > [Ja].

LCD-skærmene [Tilsluttet].

 � LCD-modeller

SSID: XXXXXXX
Netværksnøgle: XXXX

Hvis du vil bruge mobilenheden uu  Udskriv via din 
mobilenhed (ikke tilgængelig for HL‑L5000D)

2. Find SSID'et og netværksnøglen.

5. Indtast netværksnøglen.

Vælg Forbindelsestype:

Brother opdaterer regelmæssigt firmware, for at tilføje funktioner og løse 
identificerede problemer.
For at søge efter nyeste firmware, skal du besøge solutions.brother.com/up1.

Brother-supportwebsted http://support.brother.com

solutions.brother.com/mac
solutions.brother.com/windows
solutions.brother.com/ips
solutions.brother.com/manuals
http://support.brother.com

