
Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus
VINKKI:
•	Käytettävissä olevat liitännät riippuvat mallista.
•	Sinun on hankittava oikea liitäntäkaapeli käytettävää liitäntää varten.

USB-kaapeli
Suosittelemme, että käytät enintään 2 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia 
(tyyppi A/B).

Verkkojohto
(Paitsi DCP-L5500D) 
Käytä suoraa vähintään luokan 5 suojattua kierrettyä parikaapelia.

•	Tämän Pika-asennusoppaan kuvat perustuvat malliin MFC-L6900DW.

Käyttäjät Tanskassa
Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu 
kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii 
pistorasiaan.
Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta 
maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii 
pistorasiaan.

•	Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota 
yhteys sähköliikkeeseen.

•	Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain 
maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää 
radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.

Poista pakkausmateriaalit ja asenna rumpu- ja värikasettiyksikkö

Lisää paperia paperikasettiin

Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

Valitse kieli (tarvittaessa) 
(Vain tietyt mallit)

Rumpu- ja värikasettiyksikkö 
(asennettu valmiiksi malleihin 

DCP-L5500D / DCP-L5500DN / 
DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / 
MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / 
MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / 
MFC-L6700DW / MFC-L6800DW)

Rumpuyksikkö  
(asennettu valmiiksi malliin 

MFC-L6900DW)

Mustesäiliö/värikasetti  
(malli MFC-L6900DW)

Pika-asennusopas

CD-ROM-asennuslevy

Vaihtovirtajohto Puhelinjohto 
(MFC-mallit)

Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas tai Pikaopas 
(vain tietyt mallit)

1. Paina laitteen kosketusnäytössä [Asetukset] > [Kaikki aset.] > 
[Perusasetukset] > [Kielivalinta].

2. Valitse kieli painamalla.
3. Paina .

 3 

 5 

 2 

 1 

Säädä 
paperinohjaimia.

Takaosa Etuosa

DCP-L5500D / DCP-L5500DN / DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6800DW

Poista oranssi osa.Hävitä silikageelipussi.

Valitse maa/kieli 
(Vain käyttöönoton yhteydessä)
Kun laite on kytketty päälle, laite voi kehottaa käyttäjää asettamaan 
maa- ja kieliasetukset (laitteesta riippuen).
Voit tarvittaessa seurata ruudulla näkyviä ohjeita.
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MFC-L6900DW AINOASTAAN

Poista oranssi osa. Poista oranssi osa.

Suojattu verkon käyttäminen
Laitteesi oletussalasana sijaitsee laitteen pohjassa olevassa tarrassa (sen edessä on 
merkintä ”Pwd”).
Suosittelemme vahvasti, että muutat sen laitteen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä.

Pika-asennusopas

DCP-L5500D / DCP-L5500DN / DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / 
MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / 
MFC-L6700DW / MFC-L6800DW / MFC-L6900DW

Lue ensin Tuotteen turvaohjeet ja sitten 
Pika-asennusopas saadaksesi tietoa asianmukaisesta 
asennuksesta.

Kaikkia malleja ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Uusimmat oppaat ovat saatavana Brother Solutions 
Centeristä: solutions.brother.com/manuals.

Saat apua Brother-laitteen 
käyttöönotossa katsomalla 
videot usein kysytyistä 
kysymyksistä:  
solutions.brother.com/videos.
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solutions.brother.com/manuals
solutions.brother.com/videos


Yhdistä laite ja asenna ohjelmisto

Macintosh/Windows®-tietokone, jossa on CD-ROM-asema
Lataa täydellinen ohjain- ja ohjelmistopaketti Brother 
Solutions Centeristä.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Valmis
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Jatka asennusta noudattamalla 
näyttöön tulevia ohjeita.

VINKKI:
Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, katso kohta 

 Eikö laitteen käyttöönotto onnistu? alla.

VINKKI:
Jos Brother-näyttö ei ilmesty automaattisesti, valitse  

 (Käynnistä) > Tietokone (Oma tietokone).
(Windows® 8: Napsauta tehtäväpalkissa olevaa  

 (Resurssienhallinta) -kuvaketta ja avaa sen 
jälkeen Tietokone (Tämä tietokone).)
Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja 
kaksoisnapsauta sitten start.exe.

Windows®-tietokone, jossa on CD-ROM-asema

 � Muut mallit

1. Käynnistä langattoman verkon 
tukiasema/reititin uudelleen.

Vaihtoehtoinen langattoman käytön määritysmenetelmä (Ohjat. asennus)

4. Valitse SSID.

Käyttö tietokoneen kanssa uu Vaihe  Yhdistä laite ja asenna ohjelmisto

Eikö laitteen käyttöönotto onnistu?

Kiinteä verkkoyhteys

USB

Langaton verkkoyhteys

Irrota kaapeli. Käynnistä laite, tietokone ja/
tai mobiililaite uudelleen. 
 

Toista .

Siirry kohtaan  Vaihtoehtoinen langattoman 
käytön määritysmenetelmä (Ohjat. asennus).

3. Paina  > [Ohjat. asennus] > 
[Kyllä].

Nestekidenäytössä 
näkyy [Kytketty].

SSID: XXXXXXX
Verkkoavain: XXXX

Käyttö mobiililaitteen kanssa uu  Tulostaminen ja skannaaminen mobiililaitteen avulla (ei käytettävissä mallille DCP‑L5500D)

 � DCP-L5500D

2. Etsi SSID ja verkkoavain. 5. Syötä verkkoavain.

Valitse Yhteystyyppi:

Tulostaminen ja skannaaminen mobiililaitteen avulla (ei käytettävissä mallille DCP-L5500D)
Lataa ”Brother iPrint&Scan” käyttääksesi laitettasi mobiililaitteen kanssa.

solutions.brother.com/ips 

AirPrint on saatavilla OS X- ja iOS-käyttäjille.
Lisätietoja: katso AirPrint‑opas, joka on oman laitemallisi 
Käyttöohjeet-verkkosivulla.
solutions.brother.com/manuals

Brother päivittää laiteohjelmia säännöllisesti toimintojen lisäämiseksi ja 
ohjelman virheiden korjaamiseksi.
Löydät uusimman laiteohjelman sivultamme solutions.brother.com/up1.

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

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

