
Pakk ut maskinen og kontroller komponentene
MERK:
•	De tilgjengelige tilkoblingsgrensesnittene varierer avhengig av modellen.
•	Du må kjøpe den korrekte grensesnittkabelen for grensesnittet du ønsker å 

bruke.

USB-kabel
Vi anbefaler å bruke en USB 2.0-kabel (Type A/B) som ikke er mer enn 
2 meter lang.

Nettverkskabel
(Utenom for DCP-L5500D) 
Bruk en gjennomgående kategori 5 (eller høyere) tvunnet trådparkabel.

•	Illustrasjonene i denne Hurtigstartguide viser MFC-L6900DW.

For danske brukere
Strømledningen som følger med denne maskinen er en 
jordet tre-pinners plugg. Kontroller at strømuttaket støtter 
denne type ledning.
For svenske, norske og finske kunder
Strømpluggen som følger med denne maskinen er en 
sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at 
veggkontakten kan bruke denne sidejordede 
topinnerskontakten.

•	Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert 
installatør.

•	For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et 
jordet uttak. Uttak som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet 
utstyr.

Fjern emballasjematerialet og monter trommelenheten og tonerkassetten

Legge papir i papirmagasinet

Koble til strømledningen og skru på maskinen

Velg språket ditt (ved behov) 
(kun for enkelte modeller)

Trommelenhet og tonerkassett 
(forhåndsinstallert i modellene 

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

Trommelenhet  
(kun forhåndsinstallert i 

modellen MFC-L6900DW)

Innboks-tonerkassett  
(kun modellen MFC-L6900DW)

Hurtigstartguide

Installasjons-CD-ROM

Strømledning Telefonledning 
(For MFC-modeller)

Produktsikkerhetsguide Grunnleggende brukermanual 
eller Referanseveiledning 

(kun for visse modeller)

1. På maskinens berøringsskjerm, trykk på [Innst.] > [Alle innst.] >  
[Grunn oppsett] > [Lokalt språk].

2. Trykk på språket ditt.
3. Trykk på .
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Juster papirførerne.

Bak Foran

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

Fjern den oransje delen.Kast pakken med silika.

Velg ditt land/språk 
(kun oppsett for første gang)
Etter at du har slått på maskinen, kan det kreves at du stiller inn 
landet og språket ditt (avhengig av maskinen).
Følg skjerminstruksjonene ved behov.
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MFC-L6900DW KUN

Fjern den oransje delen. Fjern den oransje delen.

Sikker nettverkstilgang
Du finner standardpassordet på etiketten bak på maskinen (“Pwd” står foran passordet). 
Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer det for å beskytte maskinen fra uautorisert tilgang.

Hurtigstartguide

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

Les Produktsikkerhetsguide først, deretter les denne 
Hurtigstartguide for riktig installasjonsprosedyre.

Noen modeller er ikke tilgjengelige i alle land.

De siste håndbøkene er tilgjengelige på Brother 
Solutions Center: solutions.brother.com/manuals.

Se vår Video med svar på 
vanlige spørsmål for hjelp 
med å konfigurere  
Brother-maskinen din:  
solutions.brother.com/videos.

D01KZN001-00
NOR

Version C

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


Koble til maskinen din og installer programvaren

Macintosh/Windows®-datamaskin uten CD-ROM-stasjon
Last ned den komplette driveren og programvarepakken 
fra Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Fullfør
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Følg skjerminstruksjonene for å 
fortsette installasjonen.

MERK:
Hvis tilkoblingen ikke kan opprettes, se  Kan du ikke 
konfigurere maskinen? under.

MERK:
Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, må du 
klikke på  (Start) > Datamaskin (Min datamaskin).
(For Windows® 8: klikk på  (Filutforsker)-ikonet på 
oppgavelinjen og gå deretter til Datamaskin (Denne 
PCen).)
Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet og dobbeltklikk deretter 
på start.exe.

Windows®-datamaskin med CD-ROM-stasjon

 � For andre modeller

1. Start det trådløse tilgangspunktet/
ruteren på nytt.

Alternativ trådløs konfigurasjonsmetode (Inst.veiviser)

4. Velg SSID-en.

For å bruke med datamaskinen uu Trinn  Koble til maskinen din og installer programvaren

Kan du ikke konfigurere maskinen?

Kablet nettverk

USB

Trådløst nettverk

Koble fra kabelen.
Start maskinen, 
datamaskinen og/eller den 
mobile enheten på nytt. 
 

Gjenta .

Gå til  Alternativ trådløs 
konfigurasjonsmetode (Inst.veiviser).

3. Trykk på  >  
[Inst.veiviser] > [Ja].

LCD-skjermen viser 
[Tilkoblet].

SSID: XXXXXXX
Nettverksnøkkel: XXXX

For å bruke med den mobile enheten uu  Skriv ut og skann med den mobile enheten (ikke tilgjengelig for DCP‑L5500D)

 � For DCP-L5500D

2. Finn SSID og nettverksnøkkelen. 5. Skriv inn nettverksnøkkelen.

Velg din Type tilkobling:

Skriv ut og skann med den mobile enheten (ikke tilgjengelig for DCP-L5500D)
Last ned "Brother iPrint&Scan" for å begynne å bruke maskinen med 
mobile enheter.

solutions.brother.com/ips 

AirPrint er tilgjengelig for OS X- og iOS-brukere.
For mer informasjon, se AirPrint‑guide på modellens 
Brukerveiledninger-webside.
solutions.brother.com/manuals

Brother oppdaterer regelmessig firmware for å legge til funksjoner 
samt løse identifiserte problemer.
For å se etter den nyeste firmware, besøk solutions.brother.com/up1.

Brother-webside for støtte http://support.brother.com

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

