DCP‑L5500D / DCP‑L5600DN / MFC‑L5700DN / MFC‑L5755DW /
MFC‑L5900DW / MFC‑L6700DW / MFC‑L6900DW

Baca Panduan Keselamatan Produk terlebih dahulu,
lalu baca Panduan Cepat ini untuk mengetahui
prosedur pemasangan yang benar.

Panduan Cepat

Tidak semua model tersedia di semua negara.
Manual terbaru tersedia di Pusat Solusi Brother:
solutions.brother.com/manuals.
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Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya
CATATAN:

Unit Drum dan Rakitan Kartrid
Toner
(terpasang‑sebelumnya di model
DCP‑L5500D / DCP‑L5600DN /
MFC‑L5700DN / MFC‑L5755DW /
MFC‑L5900DW / MFC‑L6700DW)

Unit Drum
(terpasang‑sebelumnya di model
MFC‑L6900DW saja)

Kartrid Toner Inbox
(model MFC‑L6900DW saja)

Kabel Saluran Telepon
(Untuk model MFC)

Kabel Daya AC

Lihat Video FAQs (Tanya
Jawab Video) kami untuk
mendapatkan bantuan
tentang mengatur mesin
Brother Anda:
solutions.brother.com/videos.

Panduan Cepat

Panduan Keselamatan Produk

Basic User's Guide
(Panduan Pengguna Dasar)
atau Reference Guide
(Panduan Referensi)
(untuk model tertentu saja)

CD‑ROM Pemasangan
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• Sambungan antarmuka yang tersedia berbeda tergantung
modelnya.
• Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar untuk
antarmuka yang ingin Anda gunakan.
Kabel USB
Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0
(Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter.
Kabel jaringan
(Kecuali untuk DCP‑L5500D)
Gunakan kabel pasangan berpilin (twisted-pair) Kategori 5
(atau lebih tinggi) jenis straight-through.
• Ilustrasi di Panduan Cepat ini menunjukkan MFC‑L6900DW.

Amankan Akses Jaringan
Kata sandi standar mesin Anda tertera pada label
di belakang mesin (diawali dengan “Pwd”).
Sebaiknya ubah kata sandi untuk melindungi
mesin Anda dari akses yang tidak sah.

Melepaskan bahan kemasan dan memasang unit drum dan rakitan kartrid toner
DCP‑L5500D / DCP‑L5600DN / MFC‑L5700DN / MFC‑L5755DW / MFC‑L5900DW / MFC‑L6700DW

Buang kemasan gel silika.

Lepaskan komponen berwarna oranye.

MFC‑L6900DW SAJA

Lepaskan komponen
berwarna oranye.
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Lepaskan komponen
berwarna oranye.

Memasukkan kertas ke dalam baki kertas
Sesuaikan pemandu
kertasnya.
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Sambungkan kabel daya, lalu nyalakan mesinnya
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Pilih negara/bahasa Anda
(Pengaturan awal saja)
Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan
negara atau bahasa (tergantung pada mesin Anda).
Jika perlu, ikuti petunjuk di layar.

Belakang
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Depan

Pilih bahasa Anda (jika perlu)
(Hanya untuk model tertentu)
1. Pada Layar Sentuh mesin, tekan

[Settings (pengaturan)] >
[All Settings (Semua Pgtrn)] > [Initial Setup (Pngtrn Awal)] >
[Local Language (Bahasa Lokal)].

2. Tekan bahasa Anda.
3. Tekan .
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Brother memperbaharui firmware secara reguler untuk menambahkan
fitur dan memperbaiki masalah yang telah teridentifikasi.
Untuk memeriksa firmware terbaru, kunjungi solutions.brother.com/up1.

Sambungkan mesin Anda dan pasang perangkat lunak
 Untuk DCP‑L5500D

Komputer Windows® dengan drive CD-ROM
CATATAN:

Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, klik
(Mulai) > Komputer (My Computer) (Komputerku).
(File Explorer) di bilah
(Untuk Windows® 8: klik ikon
tugas, lalu tuju Komputer (PC ini).)
Klik dua kali ikon CD-ROM, lalu klik dua kali start.exe.

 Untuk model lain
Pilih Jenis Koneksi Anda:

Komputer Macintosh/Windows® tanpa drive CD-ROM
Unduh paket driver dan perangkat lunak sepenuhnya dari
Pusat Solusi Brother.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Ikuti petunjuk pada layar untuk
melanjutkan pemasangan.

Selesai

CATATAN:

Jika sambungannya gagal, lihat
Tidak dapat
mengatur mesin Anda? di bawah ini.

Cetak dan pindai dengan perangkat seluler Anda (tidak tersedia untuk DCP‑L5500D)
Unduh “Brother iPrint&Scan” untuk mulai menggunakan mesin Anda
dengan perangkat seluler.

AirPrint tersedia bagi pengguna OS X dan iOS.
Untuk informasi selengkapnya, lihat AirPrint Guide (Panduan
AirPrint) di halaman web Manuals (Manual) model Anda.
solutions.brother.com/manuals

solutions.brother.com/ips

Tidak dapat mengatur mesin Anda?
Jaringan kabel

Restart mesin, komputer
dan/atau perangkat seluler
Anda.

Lepaskan kabel.
USB

Ulangi

.

Tuju
Metode konfigurasi nirkabel
alternatif (Wizard Pgtrn).

Jaringan nirkabel

Metode konfigurasi nirkabel alternatif (Wizard Pgtrn)
1. Restart titik akses nirkabel/router
Anda.

2. Temukan SSID dan kunci Jaringan.

3. Tekan

[Ya].

> [Wizard Pgtrn] >

4. Pilih SSID.
5. Masukkan kunci Jaringan.

LCD menampilkan
[Tersambung].

SSID: XXXXXXX
Kunci Jaringan: XXXX

Untuk menggunakannya dengan komputer Anda uu Langkah

Untuk menggunakannya dengan perangkat seluler Anda uu

Sambungkan mesin Anda dan pasang perangkat lunak

Cetak dan pindai dengan perangkat seluler Anda (tidak tersedia untuk DCP‑L5500D)

Situs web dukungan pelanggan Brother http://support.brother.com

