
Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö
HUOMIO:
•	Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.
•	Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat mallin mukaan.
•	Liitäntäkaapeleita ei toimiteta laitteen mukana. Hanki oikea 

liitäntäkaapeli, jos tarvitset sellaisen.

USB-kaapeli
Suosittelemme, että laitteessa käytetään USB 2.0 
-kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.

Verkkokaapeli
(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / 
MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / 
MFC-L3770CDW)
Käytä suoraan kytkettyä, vähintään luokan 5 kierrettyä 
parikaapelia.

•	Tämän Pika-asennusoppaan piirroksissa on malli  
MFC-L3770CDW.

Poista pakkausmateriaalit ja asenna rumpu- ja väriainekasettiyksiköt uudelleen

Lisää paperia paperikasettiin

Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

Valitse kieli (tarvittaessa) 
(Vain tietyt mallit)

Rumpu- ja 
värikasettiyksiköt*

(musta, syaani, magenta ja 
keltainen)

Hukkavärisäiliö* Hihnayksikkö*

Puhelinjohto
(MFC-mallit)

Vaihtovirtajohto Brother-asennuslevy

Pika-asennusopas Tuotteen turvaohjeet Pikaopas
(vain tietyt mallit)
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Säädä paperiohjaimia.

Takaosa Etuosa

1. Paina Menu (Valikko).
2. Valitse [Initial Setup (Perusasetukset)]	painamalla	▼	tai	▲	

ja paina sitten OK.
3. Valitse [Local Language (Kielivalinta)]	painamalla	▼	tai	▲	ja	

paina sitten OK.
4. Valitse	kieli	painamalla	▼	tai	▲,	ja	paina	sitten	OK.
5. Paina Stop/Exit (Lopeta/Poistu).
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Älä ylitä tätä merkintää.

* Valmiiksi asennettuna laitteessa

Saat lisätietoja Brother-
laitteen asentamisesta 
katsomalla usein kysyttyjen 
kysymysten videoita:  
support.brother.com/videos.

Poista oranssi osa kustakin kasetista.

Poista kaikki sininen pakkausteippi. Työnnä kaikki kahdeksan keltaista rummun lukkoa sisään.

 � Mallit, joissa on kosketusnäyttö

1. Paina laitteen kosketusnäytössä 
[Settings (Asetukset)] > 
[All Settings (Kaikki asetukset)] > 
[Initial Setup (Perusasetukset)] > 
[Local Language (Kielivalinta)].

2. Valitse kielesi.
3. Paina  -painiketta.

 � Mallit, joissa on nestekidenäyttö

Paina voimakkaasti.

×4

Valitse maa/kieli 
(Vain käyttöönoton yhteydessä)
Kun laitteen virta on kytketty, laite voi kehottaa käyttäjää asettamaan 
maa- ja kieliasetukset (laitteesta riippuen).
Noudata tarvittaessa näytössä näkyviä ohjeita.
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Pika-asennusopas

DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW /  
MFC-L3710CW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / 
MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW

Lue ensin Tuotteen turvaohjeet ja sitten tämä Pika-
asennusopas, joissa kuvataan laitteen asianmukainen 
asennus.

Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Uusimmat oppaat ovat saatavana Brother Solutions 
Centeristä osoitteessa: support.brother.com/manuals.
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Versio A

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

http://support.brother.com/videos
http://support.brother.com/manuals


Valitse laitteeseen yhdistettävä laite

Mobiililaite

Siirry kohtaan  ja noudata ohjeita.
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Siirry kohtaan  ja noudata ohjeita.

HUOMIO:
(DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW)
Suosittelemme, että määrität langattoman verkon asetukset 
tietokoneestasi.

Tietokone

Yhteyden muodostaminen ei onnistu? Tarkista seuraavat:

Yhdistä tietokone 7 

Aseta asennuslevy CD-/DVD-asemaan tai lataa 
Täydellinen ohjain & ohjelmistopaketti: 

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

Jos tietokoneessa on uusi käyttöjärjestelmä, katso 
lisätietoja ohjaimista ja ohjelmistoista yllä mainituilta 
verkkosivustoilta.

Lataa

Noudata näytön ohjeita ja kehotteita.

Windows®:
Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan 
Tietokone (Tämä tietokone). Kaksoisnapsauta CD-/DVD-ROM-
kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten start.exe. 

Mac:
Ohjainten parasta mahdollista toimintaa varten suosittelemme, että 
tulostimen lisäämisen yhteydessä valitaan CUPS-ohjain.

Valmis

Käynnistä langaton tukiasema tai 
reititin uudelleen (jos mahdollista).

Irrota johto.

Langaton verkko

Kiinteä verkko

USB-yhteys

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, siirry kohtaan 
.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, tutustu usein 
kysyttyihin kysymyksiin ja vianmääritysohjeisiin 
osoitteessa support.brother.com.

Käynnistä laite ja tietokone 
uudelleen ja siirry kohtaan 

.

Vaihtoehtoinen langaton asetus

Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID 
(verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita 
ne alla olevaan taulukkoon.
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SSID: XXXXXXX
Verkkoavain: XXXX

Jos et löydä näitä tietoja, kysy verkkovastaavalta 
tai langattoman tukiaseman/reitittimen 
valmistajalta.

Valitse tukiaseman/reitittimen 
SSID (verkon nimi) ja anna 
verkkoavain (salasana). 

Kun langaton asennus onnistuu, 
kosketusnäytössä näkyy 
[Kytketty].

Jos asennus ei onnistu, 
käynnistä Brother-laite ja 
langaton tukiasema tai reititin 
uudelleen ja toista vaihe .

Tietokone
Asenna ohjelmisto siirtymällä 
kohtaan .

Mobiililaite
Asenna sovellukset siirtymällä 
kohtaan .

Brother julkaisee säännöllisesti laiteohjelmiston päivityksiä, joissa on uusia 
ominaisuuksia ja virheenkorjauksia. Tarkasta uusimman laiteohjelmiston 
saatavuus osoitteesta support.brother.com/up7.

Vaikka käytössä ei ole langatonta tukiasemaa tai reititintä, mobiililaitteen 
ja laitteen voi yhdistää suoraan. Jos haluat lisätukea langattoman verkon 
määritykseen, siirry osoitteeseen support.brother.com/wireless-support.

Tulostus tai skannaus mobiililaitteen avulla

Lataa ja asenna maksuton Brother iPrint&Scan 
mobiililaitteella mobiilisovelluskaupasta, kuten App Storesta, 
Google Play™ -kaupasta tai Microsoft® Storesta.
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SSID (verkon nimi)
Verkkoavain (salasana)

Brother SupportCenter on mobiilisovellus, jossa on uusimmat 
tukitiedot Brother-tuotteellesi.
Sen voi ladata App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.

Valinnaiset sovellukset
Mobiililaitteesta voi tulostaa ja siihen voi skannata erilaisilla sovelluksilla. 
Online-käyttöopas antaa lisätietoja.

Mobiililaitteesi on oltava liitettynä samaan langattomaan verkkoon kuin Brother-laitteesi.

AirPrint on käytettävissä kaikilla tuetuilla iOS-laitteilla, kuten 
iPhonella, iPadilla ja iPod touchilla. AirPrintin käyttöä varten 
ei tarvitse ladata mitään ohjelmistoa. Lisätietoja löytyy 
Online-käyttöoppaasta.

Lataa ja asenna Mopria® Print Service -sovellus Google 
Play™ -kaupasta Android™-laitteella. 

 � Mallit, joissa on nestekidenäyttö
Valitse kukin valikkovaihtoehto 
painamalla	▲	tai	▼	ja	vahvista	
sitten valinta painamalla OK. 
Valitse [Verkko] > [WLAN] > 
[Ohjat. asennus].

 � Mallit, joissa on kosketusnäyttö

Paina  > [Ohjat. asennus] > 
[Kyllä].

Lisää langatonta tukea: support.brother.com/wireless-support
Katso usein kysyttyjä kysymyksiä, vianmääritysohjeita ja lataa ohjelmistoja ja oppaita osoitteessa support.brother.com.Online-käyttöopas sisältää laitteen 
tekniset tiedot. © 2018 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
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http://support.brother.com/windows
http://support.brother.com/mac
http://support.brother.com
http://support.brother.com/up7
http://support.brother.com/wireless-support
http://support.brother.com/wireless-support
http://support.brother.com

