
Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin
NOT:
• Kullanılabilir bağlantı arayüzleri, modele bağlı olarak değişiklik 

gösterir.
• Kullanmak istediğiniz arayüz için doğru arayüz kablosunu satın 

almalısınız.

USB kablosu
2 metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) 
kullanmanızı öneririz.

Ağ kablosu
(HL‑L5100DN / HL‑L5200DW / HL‑L6200DW / HL‑L6400DW için) 
Düz Kategori 5 (veya daha büyük) kıvrık çift kablo kullanın.

Paralel kablo
(HL‑L5000D için) 
Makineyle sağlanan paralel kabloyu kullanın. Ülkenizde veya 
bölgenizde paralel kablo makineyle sağlanmazsa, isteğe bağlı 
paralel kablo (PC‑5000) satın almak için lütfen Brother müşteri 
hizmetine veya yerel Brother bayiine başvurun. 

• Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu içindeki çizimler HL‑L5200DW ve 
HL‑L6400DW öğelerini gösterir.

Ambalaj malzemelerini çıkarın ve drum ünitesi ve toner kartuşu grubunu takın

Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın

Dilinizi seçin (gerekirse)

Drum Ünitesi ve Toner 
Kartuşu Grubu 

(HL‑L5000D / HL‑L5100DN / 
HL‑L5200DW / HL‑L6200DW 

modellerinde önceden 
takılmıştır)

Drum Ünitesi  
(HL‑L6400DW modellerinde 

önceden takılmıştır)

Birlikte Gelen Toner Kartuşu  
(HL‑L6400DW modelleri)

Yükleme CD‑ROM’u AC Elektrik Kablosu

Hızlı Kurulum Kılavuzu Ürün Güvenlik Kılavuzu Başvuru Kılavuzu 
(yalnızca bazı modeller için)

 � LCD modelleri için
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Kağıt kılavuzlarını 
ayarlayın.

Arka Ön

HL‑L5000D / HL‑L5100DN / HL‑L5200DW / HL‑L6200DW

Turuncu parçayı çıkarın.Silika jel paketi elden çıkarın.

 � Dokunmatik ekranlı modeller için

1. ▼ veya ▲ düğmesine basarak  
[General Setup (Genel Ayarlar)] öğesini 
seçin ve sonra OK düğmesine basın.

2. [Local Language (Yerel Dil)] öğesini 
seçmek için OK düğmesine basın.

3. Dilinizi seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın ve 
sonra OK düğmesine basın.

4. Cancel (İptal) tuşuna basın.

1. Makinenin Dokunmatik ekranında,  
[Settings (Ayarlar)] >  

[General Setup (Genel Ayarlar)] > 
[Local Language (Yerel Dil)] öğesine 
basın.

2. Dilinize basın.
3.  tuşuna basın.

Turuncu parçayı çıkarın.

HL‑L6400DW

Turuncu parçayı çıkarın.

Güvenli Ağ Erișimi
Makinenizin varsayılan șifresi, makinenizin arkasındaki etikette bulunur (önünde “Pwd” yazar). 
Makinenizi yetkisiz erișime karșı korumak için bunu değiștirmenizi șiddetle öneririz.

Hızlı Kurulum Kılavuzu

HL‑L5000D / HL‑L5100DN / HL‑L5200DW / HL‑L6200DW / 
HL‑L6400DW

Doğru kurulum prosedürü için önce Ürün Güvenlik 
Kılavuzu’nu ve ardından bu Hızlı Kurulum Kılavuzu’nu 
okuyun.

Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

En güncel kılavuzlara Brother Solutions Center: 
solutions.brother.com/manuals üzerinden ulaşabilirsiniz.

Brother makinenizin 
kurulumuyla ilgili yardım için 
Video SSS'lar izleyin: 
solutions.brother.com/videos.
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solutions.brother.com/manuals
solutions.brother.com/videos


Makinenizi bağlayın ve yazılımı yükleyin

CD-ROM sürücüsü olmayan Macintosh/Windows® 
bilgisayar

Brother Solutions Center'dan tam sürücü ve yazılım 
paketini indirin.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Son
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Mobil aygıtınızı kullanarak yazdırın (HL‑L5000D için kullanılamaz)

Kurulumu tamamlamak için ekran 
talimatlarını takip edin.

NOT:
Bağlantı başarısız ise bkz. aşağıdaki  Makinenizi 
ayarlayamadınız mı?.

Makinenizi mobil aygıtlarla kullanmaya başlamak için “Brother 
iPrint&Scan” uygulamasını indirin.

solutions.brother.com/ips 

NOT:
Brother ekranı otomatik olarak görünmezse,  

 (Başlat) > Bilgisayar (Bilgisayarım) öğesini tıklatın.
(Windows® 8 için: görev çubuğunda  (Dosya 
Gezgini) simgesini tıklatın ve sonra Bilgisayar (Bu 
bilgisayar) öğesine gidin.)
CD‑ROM simgesini çift tıklatın ve sonra start.exe 
öğesini çift tıklatın.

CD-ROM sürücüsü olan Windows® bilgisayar  � HL‑L5000D için

 � Diğer modeller için

AirPrint, OS X ve iOS kullanıcıları için kullanılabilirdir.
Daha fazla bilgi için, bkz. modelinizin Kılavuzlar web 
sayfasındaki AirPrint Kılavuzu.
solutions.brother.com/manuals

Makinenizi ayarlayamadınız mı?

Kablolu ağ

USB/Paralel

Kablosuz ağ

Kablonun bağlantısını kesin.
Makinenizi, bilgisayarınızı 
ve/veya mobil aygıtınızı 
yeniden başlatın. 
 

 işlemini tekrarlayın.

 Alternatif kablosuz yapılandırma 
yöntemi (Kur. Sihirbazı) öğesine gidin.

1. Kablosuz erişim noktanızı/yönlendiricinizi 
yeniden başlatın.

Alternatif kablosuz yapılandırma yöntemi (Kur. Sihirbazı)

a. ▲ veya ▼ düğmesine basarak [Ağ] seçeneğini 
seçin ve sonra OK düğmesine basın.

b. ▲ veya ▼ düğmesine basarak [Kablosuz Ağ] 
seçeneğini seçin ve sonra OK düğmesine basın.

c. ▲ veya ▼ düğmesine basarak [Kur. Sihirbazı] 
seçeneğini seçin ve sonra OK düğmesine basın.

d. [Kblsz Ağ Etkn?] göründüğünde, [Açık] 
öğesini seçmek için ▲ düğmesine basın.

4. SSID’yi seçin.
Bilgisayarınızla kullanmak için uu Adım  Makinenizi 
bağlayın ve yazılımı yükleyin

3. Makinenizi kablosuz ağınıza bağlayın.

 � Dokunmatik ekranlı modeller için

 > [Kur. Sihirbazı] > [Evet].

LCD’de [Bağlandı] görüntülenir.

 � LCD modelleri için

SSID: XXXXXXX
Ağ anahtarı: XXXX

Mobil aygıtınızla kullanmak için uu  Mobil aygıtınızı 
kullanarak yazdırın (HL‑L5000D için kullanılamaz)

2. SSID ve Ağ anahtarını bulun.

5. Ağ anahtarını girin.

Bağlantı Türü seçin:

Brother düzenli olarak firmware güncellemeleri yaparak belirlenmiş sorunları çözer ve yeni özellikler ekler.
Güncel firmware bilgisini kontrol etmek için solutions.brother.com/up1 adresini kontrol edin.

Brother destek web sitesi http://support.brother.com

solutions.brother.com/mac
solutions.brother.com/windows
solutions.brother.com/ips
solutions.brother.com/manuals
solutions.brother.com/up1
http://support.brother.com

