
Ghid de instalare şi configurare rapidă

Pentru procedura corectă de instalare, citiţi mai întâi 
manualul Ghid de siguranţa produsului, apoi acest 
Ghid de instalare şi configurare rapidă.

Anumite modele nu sunt disponibile în toate ţările.

Cele mai recente manuale sunt disponibile în Brother 
Solutions Center: support.brother.com/manuals.

Despachetarea aparatului şi verificarea componentelor
NOTĂ:
• Componentele incluse în cutie pot să difere în funcţie de ţara dvs.
• Interfeţele de conectare disponibile variază în funcţie de model.
• Cablurile de interfaţă nu sunt incluse. Dacă este necesar, trebuie să achiziţionaţi un 

cablu de interfaţă corect.

Cablu USB
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu 
depăşeşte 2 metri.

Cablu de reţea
Utilizaţi un cablu torsadat direct, în pereche, de categoria 5 (sau mai mare).

• Ilustraţiile din acest Ghid de instalare şi configurare rapidă prezintă modelul 
HL-L2375DW.

• Ghid de Referință este disponibil pe discul de instalare Brother furnizat, în ţările 
unde nu este inclus în cutie.

Îndepărtaţi materialele de ambalare şi instalaţi ansamblul unităţii de cilindru şi cartuşului de toner

Încărcaţi hârtie în tava de hârtie

Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi aparatul

Selectaţi limba (dacă este cazul)
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Spate Faţă

Vizualizaţi materialul Video - 
Întrebări frecvente pentru 
ajutor la configurarea 
aparatului Brother:  
support.brother.com/videos.

Reglaţi ghidajele 
pentru hârtie.

Nu depăşiţi acest marcaj.

Disc de instalare Brother

Ghid de instalare şi configurare rapidă
Ghid de Referință (numai pentru anumite 

modele)
Ghid de siguranţa produsului

1. Apăsaţi ▼ sau ▲ pentru a selecta [Initial Setup] (Setare 
Initial), apoi apăsaţi OK.

2. Apăsaţi OK pentru a selecta [Local Language] (Limba 
locală).

3. Apăsaţi ▼ sau ▲ pentru a selecta limba dorită şi apoi apăsaţi 
OK.

Accesul securizat la rețea
Parola implicită a aparatului dvs. se află pe eticheta din partea din 
spate a aparatului (precedată de „Pwd”). 
Vă recomandăm cu tărie să modificați parola pentru a vă proteja 
aparatul împotriva accesului neautorizat.

Cablu de alimentare cu c.a.
(numai pentru anumite modele)

Unitate de cilindru şi Cartuş de toner 
Inbox

1

1
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Îndepărtaţi elementul de protecţie 
portocaliu.

Împingeți cu fermitate.

HL-L2375DW / HL-L2372DN / HL-L2370DN / HL-L2357DW / 
HL-L2352DW / HL-L2350DW

D01H7C001-00
ROM

Versiunea A

support.brother.com/manuals
support.brother.com/videos


Selectarea dispozitivului care va fi conectat la aparatul dvs.

Dispozitiv mobil

Mergeţi la pasul  şi urmaţi instrucţiunile.
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Mergeţi la pasul  şi urmaţi instrucţiunile.

NOTĂ:
Vă recomandăm să configuraţi setările wireless de pe computer.

Computer

Nu se poate conecta? Verificaţi următoarele:

Conectarea computerului dvs. 6 

Introduceţi discul de instalare în unitatea CD/DVD sau 
descărcaţi Pachet complet drivere & aplicaţii de la adresa: 

Pentru Windows®: support.brother.com/windows
Pentru Mac: support.brother.com/mac 

Dacă pe computerul dvs. utilizaţi un sistem de operare 
lansat recent, vizitaţi site-urile web de mai sus, pentru 
versiunile actualizate ale driverelor şi informaţii despre 
software.

Descărcare

Urmaţi instrucţiunile pas cu pas şi mesajele de pe ecran.

Pentru Windows®:
Dacă ecranul Brother nu este afişat automat, mergeţi la Computer 
(Acest PC). Faceţi dublu clic pe pictograma CD/DVD-ROM şi apoi 
faceţi dublu clic pe start.exe. 

Pentru Mac:
Pentru o funcţionalitate completă a driverului, vă recomandăm să 
selectaţi opţiunea Driver CUPS dacă adăugaţi o imprimantă.

Procedură finalizată

Reporniţi punctul de acces/
routerul wireless (dacă este 
posibil).

Deconectaţi cablul.

Reţea wireless

Reţea cablată

Conexiune USB

Dacă problema nu s-a rezolvat, mergeţi la .

Dacă problema nu s-a rezolvat, vizitaţi 
support.brother.com pentru Întrebări frecvente 
şi depanare.

Reporniţi aparatul şi 
computerul şi apoi mergeţi la 
pasul .

Configurare alternativă reţea wireless  
(numai la modelele cu funcţie Wireless)
Aflaţi următorii parametri: SSID (Nume reţea) şi 
Cheie de reţea (Parolă) pentru punctul dvs. de 
acces/routerul wireless şi completaţi datele în 
tabelul de mai jos.
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SSID: XXXXXXX
Cheie de reţea: XXXX

Dacă nu găsiţi aceste informaţii, întrebaţi 
administratorul de reţea sau producătorul 
punctului de acces/routerului wireless.

Selectaţi SSID (Nume reţea) 
pentru punctul de acces/routerul 
dvs. şi introduceţi Cheia de reţea 
(Parolă). 

Dacă aţi finalizat cu succes 
configurarea reţelei wireless, pe 
LCD se va afişa mesajul 
[Conectat].

În cazul în care configurarea nu 
s-a finalizat cu succes, reporniţi 
aparatul Brother şi punctul de 
acces/routerul wireless şi 
repetaţi .

Pentru computer
Pentru instalarea software-ului, 
mergeţi la pasul .

Pentru dispozitive mobile
Pentru instalarea aplicaţiilor, 
mergeţi la pasul .

Brother actualizează în mod regulat programele firmware pentru a adăuga 
funcţii şi pentru a elimina erorile. Pentru a afla care este cea mai recentă 
versiune a programului firmware, vizitaţi support.brother.com/up5.

Chiar dacă nu aveţi un punct de acces/router wireless, puteţi conecta direct 
dispozitivul şi aparatul dvs. Pentru informaţii suplimentare despre reţeaua 
wireless, vizitaţi support.brother.com/wireless-support.

Imprimarea folosind dispozitivul mobil

Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia noastră gratuită Brother 
iPrint&Scan dintr-un magazin cu aplicaţii pentru dispozitive 
mobile, precum App Store, Google Play™ sau Microsoft® Store 
folosind dispozitivul dvs. mobil.
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SSID (Nume reţea)
Cheie de reţea (Parolă)

Brother SupportCenter este o aplicaţie mobilă care vă oferă cele mai 
recente informaţii de asistenţă pentru produsul dvs. Brother.
Vizitaţi App Store sau Google Play™ pentru a o descărca.

Aplicaţii opţionale
Puteţi tipări de pe dispozitivul mobil folosind diferite aplicaţii. 
Pentru instrucţiuni, consultaţi Ghidul utilizatorului Online.

AirPrint este disponibil pentru utilizatorii dispozitivelor Apple. 
Pentru a utiliza AirPrint, nu este necesar să descărcaţi niciun 
software. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ghidul 
utilizatorului Online.

Dispozitivul mobil trebuie conectat la aceeaşi reţea wireless la care este conectat şi aparatul Brother.

Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Mopria® Print Service de pe 
Google Play™ folosind dispozitivul Android™.

Pentru a selecta fiecare opţiune de 
meniu, apăsaţi ▲ sau ▼ şi apoi apăsaţi 
OK pentru a confirma.  
Selectaţi [Reţea] > [WLAN] > 
[Expert setare] şi apoi apăsaţi ▼.

Asistenţă suplimentară pentru reţelele wireless: support.brother.com/wireless-support
Pentru întrebări frecvente, instrucţiuni de depanare şi pentru descărcarea software-urilor şi a manualelor, vizitaţi support.brother.com.  
Pentru specificaţiile produsului, consultaţi Ghidul utilizatorului Online. © 2017 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.
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