
Iekārtas ekrānā parādās Ready. Ejiet uz         soli.  4
Iekārtas ekrānā parādās Setup Wi-Fi? Ejiet uz         soli.5
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Izpakojiet iekārtu

Fotocilindra bloks
(instalēts)

Tonera kasetes
(Melna, zila, sarkana un dzeltena; 

instalētas)

Izlietotā tonera kaste
(instalēta)

Strāvas vads

CD disksPārneses lentas bloks
(instalēts)

PIEZĪME
Saglabājiet iepakojumu gadījumam, ja jums iekārta ir jāpārved.• 
Ilustrācijas ir balstītas uz HL-L8350CDW.• 
HL-L8350CDW.
Jums ir jāiegādājas pareizs USB vads.• 
USB vads

Iesakām izmantot USB 2.0 vadu (A/B tipu), kas nav garāks par 2 m.
Tīkla vads

Priekš 10BASE-T vai 100BASE-TX Fast Ethernet Network izmantojiet 
taisnvirziena Category5 (vai lielāku) vītā pāra kabeli.

Ja pēc iekārtas ieslēgšanas, ekrānā parādās Setup Wi-Fi?, veiciet kādu no sekojošām darbībām:

(Lai izmainītu valodu)
Spiediet     , lai izvēlētos No, tad atgriezieties pie       soļa.4

(Lai pievienotu datoru)
Spiediet     , lai izvēlētos No, tad ejiet uz       soli.6

(Lai pievienotu mobilo ierīci)
Spiediet     , lai izvēlētos Yes, tad ejiet uz Drukāšana, izmantojot mobilo ierīci       solī.6

Spiediet      vai     , lai atrastu General Setup, tad spiediet OK.1. 
Spiediet OK, lai izvēlētos Local Language.2. 
Spiediet      vai     , lai izvēlētos vajadzīgo valodu, tad spiediet OK.3.  
Ejiet uz       soli.6

1 Noņemiet iepakojuma materiālu

2 Ievietojiet papīru papīra lādē

3 Pievienojiet strāvas vadu un ieslēdziet iekārtu

5 Bezvadu savienojuma iestatīšana (tikai 
bezvadu tīkla modeļiem)4 Izvēlieties valodu

Pielāgojiet papīra sānu 
atbalsta malas.

Instalācija

HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L8350CDWT



Pabeigts

Bezvadu tīkla savienojums

[Ieteicams]
Vieglākai iestatīšanai īslaicīgi izmantojiet
USB vadu.

Konfigurācija izmantojot CD disku (Windows  )®

Konfigurācija neizmantojot CD disku (Windows   vai Macintosh)®

6

Pabeigts

Sekojiet norādēm ekrānā līdz parādās
Connection Type ekrāns.

Lai turpinātu instalāciju, 
sekojiet norādēm ekrānā.

PIEZĪME:
Ja instalācija nav izdevusies, atkārtojiet šo soli.

Lai turpinātu instalāciju,
sekojiet norādēm ekrānā.

PIEZĪME:
Ja instalācija nav izdevusies, atkārtojiet šo soli.

[Opcija]
Izvēlieties, ja jums nav USB vada.

Pabeigts

No Brother Solutions Center lejuplādējiet visu draivera un programmatūras paketi.
(Windows ® ) solutions.brother.com/windows
(Macintosh) solutions.brother.com/mac

Drukājiet no mobilās ierīces, izmantojot bezmaksas programmatūru “Brother iPrint&Scan”.

No iekārtas vadības paneļa savienojiet iekārtu un bezvadu LAN pieejas punktu/rūteri.1. 

Download “Brother iPrint&Scan" to start using your machine with mobile devices.2. 
solutions.brother.com/ips

Drukāšana, izmantojot mobilo ierīci

Izvēlieties norādīto SSID un
ievadiet Network kodu.

 Spiediet OK Spiediet    , lai 
izvēlētos On

Select Method
Setup Wizard

WLAN Enable?
 On  Off

USB savienojums

Vadu tīkla savienojums
Vispirms pievienojiet tīkla vadu.

Bezvadu tīkla savienojums
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