
Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna
OBS:
•	Tillgängliga anslutningsgränssnitt varierar beroende på din modell.
•	Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt du vill använda.

USB-kabel
Vi rekommenderar användning av en USB-kabel 2.0 (Typ A/B) 
som inte är längre än 2 meter.

Nätverkskabel
(För HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN / 
HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T)) 
Använd en partvinnad ”straight-through”-kabel av kategori 5 (eller 
högre).

Parallellkabel
(För HL-L5000D) 
Använd den parallellkabel som medföljer maskinen. Kontakta 
Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare för att 
köpa en parallellkabel (PC-5000) om parallellkabeln inte 
medföljer maskinen i ditt land eller din region. 

•	Bilderna i denna Snabbguide visar HL-L5200DW och HL-L6400DW.

Ta bort förpackningsmaterialet och installera trumman och tonerkassetten

Fyll på papper i pappersfacket

Anslut nätkabeln och starta maskinen

Välj ditt språk (vid behov)

Trumma och tonerkassett 
(förinstallerad i modellen 

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

Trumma  
(förinstallerad i modellen 

HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))

Starttonerkassett  
(modellen HL-L6250DN / 

HL-L6400DW(T))

Installations-cd-skiva Nätkabel

Snabbguide Produktsäkerhetsguide Referensguide 
(endast för vissa modeller)

 � För LCD-modeller
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Ställ in 
pappersguiderna.

Bak Fram

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

Ta bort den orangefärgade delen.Släng silikonförpackningen.

 � För modeller med pekskärm

1. Tryck	på	▼	eller	▲	för	att	välja	 
[General Setup (Allmän inställ)] och 
tryck därefter på OK.

2. Tryck på OK för att välja  
[Local Language (Lokalt språk)].

3. Tryck	på	▼	eller	▲	för	att	välja	ditt	språk	och	tryck	
sedan på OK.

4. Tryck på Cancel (Avbryt).

1. Tryck på [Settings (Inställn.)] > 
[General Setup (Allmän inställ)] > 
[Local Language (Lokalt språk)] på 
maskinens pekskärm.

2. Tryck på ditt språk.
3. Tryck på .

Ta bort den orangefärgade delen.

HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

Ta bort den orangefärgade delen.

OBS:
För användare i Danmark
Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att 
strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift.

För användare i Sverige, Norge och Finland
Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att 
strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck.

•	Maskinen måste vara jordad. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker.
•	Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standardströmuttag som är 

jordat på korrekt sätt genom en standardnätanslutning. Icke jordad utrustning kan orsaka 
stötar och elektroniska störningar.

Säker nätverksåtkomst
Maskinens standardlösenord finns på etiketten på baksidan av maskinen (efter texten ”Pwd”). 
Vi rekommenderar starkt att du ändrar det för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

Snabbguide

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

Läs först igenom Produktsäkerhetsguide, läs sedan 
denna Snabbguide för korrekt installationsförfarande.

Alla modeller finns inte tillgängliga i alla länder.

De senaste bruksanvisningarna finns på Brother 
Solutions Center: solutions.brother.com/manuals.

Se våra Video med Vanliga 
frågor för hjälp med att ställa 
in din Brother-maskin: 
solutions.brother.com/videos.
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solutions.brother.com/manuals
solutions.brother.com/videos


Anslut din maskin och installera programvaran

Macintosh-/Windows®-dator utan en cd-läsare
Hämta Komplett drivrutins- & programvarupaket från 
Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Slutförd
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Skriv ut via din mobila enhet (ej tillgängligt för HL-L5000D)

Följ anvisningarna på skärmen 
för att fortsätta installationen.

OBS:
Se  Kan inte installera maskinen? nedan om 
anslutningen inte lyckas.

Hämta ”Brother iPrint&Scan” om du vill börja använda maskinen 
tillsammans med mobila enheter.

solutions.brother.com/ips 

OBS:
Om Brother-skärmen inte visas automatiskt klickar du på 

 (Start) > Dator (Den här datorn).
(För Windows® 8: Klicka på ikonen  (Utforskaren) på 
aktivitetsfältet och gå sedan till Dator (Den här datorn).)
Dubbelklicka på ikonen för cd-skiva och dubbelklicka 
sedan på start.exe.

Windows®-dator med en cd-läsare  � För HL-L5000D

 � För övriga modeller

AirPrint finns tillgängligt för användare av OS X och iOS.
Se Guide för AirPrint  på webbplatsen för din modell Manualer 
för mer information.
solutions.brother.com/manuals

Kan inte installera maskinen?

Kabelanslutet nätverk

USB/parallell

Trådlöst nätverk

Koppla från kabeln. Starta om maskinen, datorn 
och/eller din mobila enhet. 
 

Upprepa .

Gå till  Alternativ metod för trådlös 
konfigurering (Inställn.guide).

1. Starta om din trådlösa åtkomstpunkt/router.

Alternativ metod för trådlös konfigurering (Inställn.guide)

a. Tryck	på	▲	eller	▼	för	att	välja	alternativet	
[Nätverk] och tryck sedan på OK.

b. Tryck	på	▲	eller	▼	för	att	välja	alternativet	[WLAN] 
och tryck sedan på OK.

c. Tryck	på	▲	eller	▼	för	att	välja	alternativet	
[Inställn.guide] och tryck sedan på OK.

d. När [Aktivera WLAN?]	visas	trycker	du	på	▲	för	
att välja [På].

4. Välj SSID.
För användning med din dator uu steg  Anslut din 
maskin och installera programvaran

3. Anslut maskinen till ditt trådlösa nätverk.

 � För modeller med pekskärm

 > [Inställn.guide] > [Ja].

LCD-skärmen visar [Ansluten].

 � För LCD-modeller

SSID: XXXXXXX
Nätverksnyckel: XXXX

För användning med din mobila enhet uu  Skriv ut via 
din mobila enhet (ej tillgängligt för HL‑L5000D)

2. Hitta SSID och nätverksnyckel.

5. Ange nätverksnyckeln.

Välj din Anslutningstyp:

Brother uppdaterar regelbundet firmware för att lägga till funktioner och åtgärda 
identifierade problem.
För att söka efter den senaste firmware versionen, besök solutions.brother.com/up1.

Brothers webbplats för support http://support.brother.com

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

