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Hálózati funkciók 1

A Brother készüléket annak beépített hálózati szkennelő kiszolgálónak segítségével meg lehet osztani egy 
IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli ethernet hálózaton keresztül. A szkennelő kiszolgáló a legkülönfélébb 
funkciókat és csatlakoztatási módszereket támogatja az adott operációs rendszertől és hálózati konfigurációtól 
függően. A következő táblázat mutatja be, hogy melyik operációs rendszer milyen hálózati szolgáltatásokat és 
kapcsolatokat támogat.

1 A BRAdmin Light for Macintosh letölthető innen: http://solutions.brother.com/ 
2 A BRAdmin Professional 3 letölthető innen: http://solutions.brother.com/ 
3 Csak Windows® 7 és Windows® 8 operációs rendszerre.

Bevezetés 1

Operációs rendszerek Windows® XP
Windows Vista®

Windows® 7
Windows® 8

Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 
10.8.x

Szkennelés
Lásd: Használati útmutató.

r r

BRAdmin Light 1

Lásd A BRAdmin Light használata, 3. oldal.
r r

BRAdmin Professional 3 2

Lásd BRAdmin Professional 3 (Windows®), 7. oldal.
r

Webalapú felügyelet (webböngésző) 
Lásd Webalapú nyomtatókezelés, 38. oldal.

r r

Távolsági setup (Távbeállítás)
Lásd: Használati útmutató.

r r

Status Monitor
Lásd: Használati útmutató.

r r

Vertical Pairing (Vertikális párosítás)
Lásd Hálózati szkennelés infrastruktúra módú telepítése 
Vertical Pairing (Windows® 7 és Windows® 8), 64. oldal.

r 3

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Egyéb hálózati funkciók 1

E-mail kiszolgálóra szkennelés (csak ADS-1500W/ADS-1600W) 1

Az E-mail kiszolgálóra szkennelés szolgáltatással az interneten mint közvetítő rendszeren keresztül küldhetők 
tovább szkennelt dokumentumok. (Lásd: E-mail kiszolgálóra szkennelés (csak ADS-1500W/ADS-1600W), 
46. oldal.)
A funkció használata előtt a készülék vezérlőpultjáról, az BRAdmin Professional 3 vagy a Webalapú felügyelet 
felületről konfigurálni kell a szükséges készülékbeállításokat.

Biztonság 1

A Brother készülék a legmodernebb hálózatbiztonsági és titkosítási protokolljai közül többet is tartalmaz. 
(Lásd: Biztonsági jellemzők, 49. oldal.)
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2
A készülék hálózati beállításainak módosítása 2

A készülék hálózati beállításai a BRAdmin Light, a Webalapú felügyelet és a BRAdmin Professional 3 
használatával módosítható.

A BRAdmin Light használata 2

A BRAdmin Light egy segédalkalmazás, amelyet a hálózathoz csatlakoztatott Brother készülékek 
alapbeállítására fejlesztettek ki. A szoftver ezenkívül képes megkeresni a hálózaton lévő Brother termékeket, 
megtekinteni azok állapotát, és konfigurálni az alapvető hálózati beállításokat, mint például az IP-címet.

BRAdmin Light telepítése Windows® alatt 2

1 Ellenőrizze a készülék BEKAPCSOLT állapotát.

2 Kapcsolja be a számítógépet. Konfigurálás előtt zárja be a futó alkalmazásokat.

3 Helyezze be a telepítő DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba. Automatikusan megjelenik a nyitó 
képernyő. Ha megjelenik a típusnév képernyő, válassza ki a megfelelő készüléket. Ha megjelenik 
a nyelvválasztási képernyő, válassza ki a megfelelő nyelvet.

4 Megjelenik a képernyőn a DVD-ROM főmenüje. Kattintson az Egyedi Telepítés > 
Hálózati segédprogramok elemre.

5 Kattintson a BRAdmin Light lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hálózati beállítások módosítása 2
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BRAdmin Light telepítése Macintosh alatt 2

Töltse le a Brother BRAdmin Light segédprogram legfrissebb változatát a modellhez tartozó letöltő oldalról 
innen: http://solutions.brother.com/ 

Az IP-cím, az alhálózati maszk és az átjáró beállítása BRAdmin Light segítségével 2

MEGJEGYZÉS
• Töltse le a Brother BRAdmin Light segédprogram legfrissebb változatát a modellhez tartozó letöltő oldalról 

innen: http://solutions.brother.com/ 
• Ha részletesebb készülékkezelésre van szüksége, használja BRAdmin Professional 3 segédprogramnak 

az adott modellre letölthető változatát http://solutions.brother.com/. Ez a segédprogram csak Windows®-
felhasználók számára készült.

• Ha a kémprogramok elleni alkalmazása vagy a vírusirtója rendelkezik tűzfallal, azt átmenetileg iktassa ki. 
Ha már kipróbálta, és tud szkennelni, akkor kapcsolja vissza az alkalmazást.

• Csomópont név: A csomópont neve megjelenik a BRAdmin Light ablakában. A készülék szkennelő 
kiszolgáló alapértelmezett csomóponti neve „BRWxxxxxxxxxxxx” egy vezeték nélküli hálózat esetén. 
(ahol az „xxxxxxxxxxxx” az adott készülék MAC-címe / ethernet-címe).

• Alapértelmezésben nem kell jelszót megadni. Ha be van állítva jelszó, akkor az írja be, majd kattintson az 
OK gombra.

 

1 Indítsa el a BRAdmin Light szoftvert.
Windows®

(Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)

Kattintson a  (Start) > Programok > Brother > BRAdmin Light > BRAdmin Light elemre.

(Windows® 8)
Kattintson a  (BRAdmin Light) elemre.
Macintosh
Kattintson a Ugrás elemre a Finder menüsávjában, Alkalmazások > Brother > Utilities 

(Segédprogramok) > BRAdminLight2, majd kattintson duplán a  (BRAdmin Light.jar) ikonra.

2 A BRAdmin Light ezután automatikusan rákeres az új készülékekre.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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3 Kattintson duplán az adott Brother szkennerre.
Windows®

 

Macintosh
 

MEGJEGYZÉS
• Gyári beállítású szkennelő kiszolgáló esetén (ha nem használ DHCP/BOOTP/RARP kiszolgálót) az eszköz 

Nincs beállítva (Unconfigured) állapotként jelenik meg a BRAdmin Light segédprogram képernyőjén.
• (ADS-1000W/ADS-1100W)

A készülék MAC-címe (Ethernet-címe) a Webalapú felügyelet eszközben a Network (Hálózat) lap 
Network Status (Hálózati állapot) elemében, míg a vezeték nélküli TCP/IP-beli csomópontneve 
a Network (Hálózat) lap Wireless (Vezeték nélküli) lapján található meg. (Lásd A készülék beállításainak 
konfigurálása Webalapú felügyelet (webböngésző) alatt, 39. oldal.)
(ADS-1500W/ADS-1600W)
A készülék MAC-címe (Ethernet-címe) és csomópontneve megjeleníthető a készülék LCD kijelzőjén. 
A MAC-cím megjelenítéséhez válassza a  (Beállít-ok) > Hálózat > WLAN > MAC cím elemet. 

A csomópontnév megjelenítéséhez válassza a  (Beállít-ok) > Hálózat > WLAN > TCP/IP > 
Csomópont név elemet.
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4 Válassza a STATIKUS (STATIC) lehetőséget a Betöltési mód (Boot Method) beállítások közül. Adja 
meg az adott készülékhez tartozó IP-cím (IP Address), Alhálózati maszk (Subnet Mask) és (szükség 
esetén) Átjáró (Gateway) értékeket.

Windows®

 

Macintosh
 

5 Kattintson az OK lehetőségre.

6 Ha megfelelően van beprogramozva az IP-cím, a Brother készülék megjelenik az eszközlistában.
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Egyéb nyomtatókezelő alkalmazások 2

A hálózati beállítások ezekkel a további segédprogramokkal is módosíthatók.

Webalapú nyomtatókezelés 2

A szkennelő kiszolgáló beállításai módosíthatók normál webböngészővel a HTTP (hipertext átviteli), 
illetve HTTPS (biztonságos hipertext átviteli) protokoll használatával. (Lásd: A készülék beállításainak 
konfigurálása Webalapú felügyelet (webböngésző) alatt, 39. oldal.)

BRAdmin Professional 3 (Windows®) 2

A BRAdmin Professional 3 a hálózathoz csatlakoztatott Brother eszközök fejlettebb kezelésére szolgáló 
segédprogram. A segédprogram Brother készülékeket keres a hálózaton, és az eszközök állapotát könnyen 
áttekinthetően jeleníti meg tallózó nézetben, különböző színekkel jelölve az eszközök különböző állapotát. 
A WLAN hálózatra csatlakozó Windows® rendszerű számítógéppel konfigurálhatók a hálózati és 
eszközbeállítások, valamint frissíthető az eszközben a firmware. A BRAdmin Professional 3 a Brother 
eszközök hálózati tevékenységének naplózására is alkalmas, és a naplót HTML, CSV, TXT vagy SQL 
formátumban képes exportálni.

MEGJEGYZÉS
• Használja a legfrissebb BRAdmin Professional 3 segédprogramot, amely letölthető a modell letöltő oldaláról: 

http://solutions.brother.com/. Ez a segédprogram csak Windows®-felhasználók számára készült.
• Ha a kémprogramok elleni alkalmazása vagy a vírusirtója rendelkezik tűzfallal, azt átmenetileg iktassa ki. 

Ha már kipróbálta, és tud szkennelni, akkor konfigurálja a szoftverbeállításokat az utasítások szerint.
• Csomópont név: A hálózaton található összes Brother eszköz csomópontneve megjelenik a BRAdmin 

Professional 3 segédprogramban. A vezeték nélküli hálózathoz tartozó csomópontnév „BRWxxxxxxxxxxxx” 
(ahol az „xxxxxxxxxxxx” az adott készülék MAC-címe / ethernet-címe).

 

http://solutions.brother.com/
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Áttekintés 3

A készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatásánál ajánljuk, hogy kövesse a Gyors telepítési útmutatóban 
leírt egyik telepítési módszert.
A legegyszerűbb a telepítést a telepítő DVD-ROM lemez és egy USB-kábel használatával elvégezni.
A jelen fejezet vezeték nélküli hálózatok konfigurálását ismertető része további tájékoztatást nyújt a vezeték 
nélküli konfigurálási módszerekről. A TCP/IP beállítások részletesebb ismertetése: A készülék hálózati 
beállításainak módosítása, 3. oldal.

MEGJEGYZÉS
• Hétköznapi dokumentumszkenneléskor úgy érhető el optimális eredmény, ha a Brother készülék a lehető 

legközelebb helyezkedik el a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez), és a két készülék között a lehetőleg 
legkevesebb az akadály. Ha a két készülék közé nagy tárgyak vagy falak esnek, illetve más elektronikus 
készülékek interferenciát okoznak, akkor a dokumentumok adatátviteli sebessége csökkenhet.
E tényezők miatt a vezeték nélküli csatlakozás nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetén minősül 
a legjobb csatlakozási módnak. Ha nagy fájlokat, például szöveget és képet is tartalmazó dokumentumot 
szkennel, akkor érdemes megfontolni a nagyobb átviteli sebességet biztosító USB-kábel használatát.

• A vezeték nélküli beállítások konfigurálásához ismerni kell az adott hálózat nevét: (SSID) és hálózati kulcs.
 

A készülék konfigurálása vezeték nélküli 
hálózatra 3
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Ellenőrizze az adott hálózati környezetet 3

Számítógéphez csatlakoztatva egy hálózati WLAN hozzáférési ponton (routeren) 
keresztül (Infrastruktúra mód) 3

 

1 WLAN hozzáférési pont (router) 1
1 Ha az adott számítógép támogatja az Intel® My WiFi Technology (MWT) technológiát, akkor a számítógép használható Wi-Fi Protected Setup 

(WPS) üzemmódot támogató hozzáférési pontként.

2 Vezeték nélküli hálózati készülék (az adott készülék)
3 A WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozó számítógép
4 Vezeték nélküli kapcsolattal nem rendelkező, a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) hálózati 

kábellel csatlakozó számítógép
5 A vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (routerhez) csatlakozó mobil eszköz

Konfigurálási mód 3

A Brother készülék az alábbiakban leírt módokon konfigurálható vezeték nélküli környezetben. Válassza ki a 
hálózati környezethez leginkább megfelelő módszert.

A vezeték nélküli kapcsolat konfigurálása USB-kábel átmeneti használatával (ajánlott)
(Lásd USB-kábel ideiglenes használata (ajánlott), 13. oldal.)
A vezeték nélküli kapcsolat egy gombnyomásos konfigurálása WPS (Wi-Fi Protected Setup) vagy AOSS™ 
üzemmóddal
(Lásd WPS (Wi-Fi Protected Setup) vagy AOSS™, 19. oldal.)
A vezeték nélküli kapcsolat PIN-módszerű konfigurálása WPS üzemmóddal
(Lásd A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-módszerének használata, 22. oldal.)

2

51

4

3
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A WLAN állapotellenőrzésének módja 3

(ADS-1000W/ADS-1100W)

1 Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.
Windows®

1 Kattintson a tálca  (ControlCenter4) ikonjára, majd válassza a Megnyitás elemet.
Ekkor megjelenik a ControlCenter4 ablak.

2 Kattintson a Berendezés beállításai lapra (az alábbi példában a ControlCenter4 szerepel 
Otthoni mód üzemmódban).
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Macintosh

1 Kattintson a rögzített  (ControlCenter2) ikonra.
Ekkor megjelenik a ControlCenter2 ablak.

2 Kattintson a DEVICE SETTINGS (Berendezés beállításai) lapra.
 

2 Kattintson a Szkennelés a hálózatra beállítások (Scan to Net Settings) elemre. Ekkor megnyílik 
a Webalapú felügyelet ablak.

3 Kattintson a Network (Hálózat) lapra, majd a Network Status (Hálózat állapota) elemre. A képernyőn 
megjelenik a készülék hálózati állapota.

(ADS-1500W/ADS-1600W)

1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.

2 Nyomja meg a Hálózat gombot.

3 Nyomja meg a WLAN gombot.

4 Nyomja meg az a vagy a b gombot, majd a WLAN állapot gombot.

5 Nyomja meg az Állapot gombot.
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Kapcsolódás vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező számítógéphez hálózati
WLAN hozzáférési pont (router) nélkül (Ad-hoc mód) 3

Ennél a hálózati típusnál nincs központi WLAN hozzáférési pont (router). Minden egyes vezeték nélküli ügyfél 
közvetlenül kommunikál egymással. Ha a Brother vezeték nélküli készülék (az adott készülék) is része ennek 
a hálózatnak, akkor a szkenner az összes szkennelési munkát közvetlenül a szkennelést irányító számítógéptől 
kapja.
 

1 Vezeték nélküli hálózati készülék (az adott készülék)
2 Vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép
Windows Server® rendszerek esetén nem garantált az Ad-hoc módú vezeték nélküli kapcsolat működése. 
A készülék beállítása Ad-hoc módban: Ad-hoc módú konfigurálás, 25. oldal.

1
2
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Konfiguráció 3

USB-kábel ideiglenes használata (ajánlott) 3

Ez az ajánlott konfigurálási módszer. Az utasításokat a Gyors telepítési útmutató ismerteti.

Ha a készülék nem sugározza az SSID azonosítót 3

1 A készülék konfigurálása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. Ezek az adatok 
a konfigurálás folytatása előtt szükségesek majd.
Ellenőrizze és jegyezze fel az aktuális vezeték nélküli hálózati beállításokat.

1 A TKIP csak a WPA-PSK esetén támogatott.

MEGJEGYZÉS
Ha az adott router WEP titkosítást alkalmaz, adja meg az első WEP-kulcsként használt kulcsot. A Brother 
készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

 

2 Helyezze be a mellékelt DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba.

Hálózatnév: (SSID)

Kommunikációs mód Hitelesítési mód Titkosítási mód Hálózati kulcs
Infrastruktúra Nyílt rendszer NINCS —

WEP
Megosztott kulcs WEP
WPA/WPA2-PSK AES

TKIP 1

Például:

Hálózatnév: (SSID)
HELLÓ

Kommunikációs mód Hitelesítési mód Titkosítási mód Hálózati kulcs
Infrastruktúra WPA2-PSK AES 12345678
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3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Windows®

1 Kattintson az Egyedi Telepítés elemre.
 

2 Kattintson a Vezetéknélküli hálózat Telepítő Varázsló elemre.
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Macintosh

1 Kattintson duplán az asztali BROTHER ikonra.

2 Kattintson duplán a Utilities (Segédprogramok) elemre.
 

3 Kattintson duplán a Wireless Device Setup Wizard (Vezeték nélküli készülék beállítása varázsló) 
elemre.
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4 Válassza az Igen, rendelkezem USB-kábellel a telepítéshez. elemet, majd kattintson a Tovább gombra.
 

MEGJEGYZÉS
Ha megjelenik, olvassa el a Fontos figyelmeztetés képernyő tartalmát. Jelölje be az Ellenőrizve és 
megerősítve jelölőnégyzetet, miután ellenőrizte az SSID azonosítót és a hálózati kulcsot, majd kattintson 
a Tovább gombra.
 

 

5 Ideiglenesen csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az USB-kábel segítségével a számítógéphez.
Ha megjelenik a telepítés megerősítése képernyő, jelölje be rajta a jelölőnégyzetet, kattintson a Tovább 
gombra, és lépjen a 6. lépéshez.
Ellenkező esetben ugorjon a 7. lépéshez.
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6 Ha megjeleni az alábbi képernyő, akkor válassza a Nem lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
 

MEGJEGYZÉS
Ha a megjelenő SSID megegyezik a csatlakoztatni kívánt vezeték nélküli hálózat SSID azonosítójával, 
akkor válassza az Igen lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra, majd lépjen a 0. lépéshez.

 

7 Kattintson a Részletes elemre.
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8 Írjon be egy új SSID azonosítót a Név (SSID) mezőbe, majd kattintson a Tovább gombra.
 

9 Válassza a legördülő lista Azonosítási mód és Titkosítási mód elemét, írjon be egy hálózati kulcsot 
a Hálózati kulcs mezőbe, majd kattintson a Tovább gombra.
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0 Kattintson a Tovább gombra. Ekkor a rendszer a beállításokat elküldi a készüléknek.
 

A Válassza le a számítógépet és a készüléket összekötő USB-kábelt.

B Kattintson a Befejezés gombra.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) vagy AOSS™ 3

(ADS-1000W/ADS-1100W)

1 Ellenőrizze, hogy az adott vezeték nélküli hozzáférési ponton (routeren) az alábbihoz hasonlóan fel van-e 
tüntetve a WPS vagy AOSS™ szimbólum.
 

2 Helyezze a Brother készüléket az adott WPS vagy AOSS™ üzemmódú hozzáférési pont (router) 
hatókörébe. A hatókör a környezettől függően eltérhet. Tekintse meg a hozzáférési ponthoz/routerhez 
mellékelt útmutatókat.

3 Nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési pont (router) WPS vagy AOSS™ gombját (további útmutatást 
az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) dokumentációja tartalmaz).
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4 Egy kisméretű, hegyes tárggyal nyomja meg két másodpercnél rövidebb ideig a készülék hátoldalán 
található AOSS/WPS gombot.
 

MEGJEGYZÉS
• Ha a készülék hátoldalán található AOSS/WPS gombot nem nyomja meg elég rövid időn belül az adott 

vezeték nélküli hozzáférési pont (router) WPS, illetve AOSS™ gombjának megnyomása után, akkor a 
csatlakoztatás sikertelen maradhat.

• Ha az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) támogatja a WPS üzemmódot, és úgy dönt, 
hogy készülékét PIN-módszerrel konfigurálja, akkor tanulmányozza A Wi-Fi Protected Setup (WPS) 
PIN-módszerének használata című szakaszát, 22. oldal.

 

5 Ez a szolgáltatás automatikusan észleli, hogy az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) milyen 
üzemmódot használ (WPS vagy AOSS™), és ez alapján próbál csatlakozni az adott vezeték nélküli 
hálózathoz.

6 A vezeték nélküli eszköz sikeres csatlakoztatása esetén kigyullad a vezérlőpult Wi-Fi visszajelzője .

MEGJEGYZÉS
• Mobil eszköz csatlakoztatása vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (routerhez) Wi-Fi kapcsolattal.
• Az adott mobil eszköz alkalmazásletöltő oldaláról töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan 

(Android™/iOS/Windows® Phone) alkalmazást.
• A használt alkalmazáshoz (Brother iPrint&Scan) tartozó Használati útmutató a Brother Solutions Center 

http://solutions.brother.com/ webhelyen, a modellnek megfelelő oldalon a Kézikönyvek hivatkozásra 
kattintva tölthető le.

 

http://solutions.brother.com/
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(ADS-1500W/ADS-1600W)

1 Ellenőrizze, hogy az adott vezeték nélküli hozzáférési ponton (routeren) az alábbihoz hasonlóan fel van-e 
tüntetve a WPS vagy AOSS™ szimbólum.
 

2 Helyezze a Brother készüléket az adott WPS vagy AOSS™ üzemmódú hozzáférési pont (router) 
hatókörébe. A hatókör a környezettől függően eltérhet. Tekintse meg a hozzáférési ponthoz/routerhez 
mellékelt útmutatókat.

3 A készülék vezérlőpultján válassza a  (Beállít-ok) > Hálózat > WLAN > WPS/AOSS elemet. 
A WLAN engedélyezése? kérdés megjelenésekor adjon Igen választ.

MEGJEGYZÉS
• Ha a készülék vezérlőpultján nem választja ki a WPS/AOSS elemet elég rövid időn belül az adott vezeték 

nélküli hozzáférési pont (router) WPS, illetve AOSS™ gombjának megnyomása után, akkor a csatlakoztatás 
sikertelen maradhat.

• Ha az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) támogatja a WPS üzemmódot, és úgy dönt, 
hogy készülékét PIN-módszerrel konfigurálja, akkor tanulmányozza A Wi-Fi Protected Setup (WPS) 
PIN-módszerének használata című szakaszát, 22. oldal.

 

4 Amikor az LCD kijelzőn megjelenő utasítás felkéri a WPS, illetve AOSS™ üzemmód indítására, nyomja 
meg a vezeték nélküli hozzáférési pont (router) WPS, illetve AOSS™ gombját (további tájékoztatást az 
adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) használati útmutatója nyújt).
Nyomja meg a készülék OK gombját.
 

5 Ez a szolgáltatás automatikusan észleli, hogy az adott vezeték nélküli hozzáférési pont (router) milyen 
üzemmódot használ (WPS vagy AOSS™), és ez alapján próbál csatlakozni az adott vezeték nélküli 
hálózathoz.

6 Az adott vezeték nélküli eszköz sikeres csatlakoztatása esetén az LCD kijelzőn az OK gomb 
megnyomásáig megjelenik a Kapcsolódott üzenet.

MEGJEGYZÉS
• Mobil eszköz csatlakoztatása vezeték nélküli hozzáférési ponthoz (routerhez) Wi-Fi kapcsolattal.
• Az adott mobil eszköz alkalmazásletöltő oldaláról töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan 

(Android™/iOS/Windows® Phone) alkalmazást.
• A használt alkalmazáshoz (Brother iPrint&Scan) tartozó Használati útmutató a Brother Solutions Center 

http://solutions.brother.com/ webhelyen, a modellnek megfelelő oldalon a Kézikönyvek hivatkozásra 
kattintva tölthető le.

 

http://solutions.brother.com/
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A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-módszerének használata 3

Ha az adott WLAN hozzáférési pont (router) támogatja a WPS (PIN-módszer) üzemmódot, akkor a készüléket 
az alábbi lépések szerint konfigurálja. A PIN-módszer a Wi-Fi Alliance® által kifejlesztett csatlakoztatási 
módszerek egyike. Ha a jelentkező eszköz (az adott készülék) által létrehozott PIN kódot a regisztráló 
eszközön (a vezeték nélküli LAN hálózatot kezelő eszközön) megadja, akkor a WLAN hálózat és a biztonsági 
beállítások konfigurálhatók. A WPS üzemmód használatát a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott 
használati útmutató ismerteti.

Csatlakoztatás, ha a WLAN hozzáférési pont (router) (A) tölti be egyben a regisztráló eszköz 1 szerepét is.
 

Csatlakoztatás, ha egy másik eszköz (B), például egy számítógép tölti be a regisztráló eszköz 1 szerepét.
 

1 A regisztráló eszköz szerepét rendszerint a WLAN hozzáférési pont (router) tölti be.

MEGJEGYZÉS
A WPS üzemmódot támogató routereken, illetve hozzáférési pontokon ez a szimbólum látható:
 

 

A

A

B
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(ADS-1000W/ADS-1100W)

1 Egy kisméretű, hegyes tárggyal tartsa lenyomva mintegy 15 másodpercig a készülék hátoldalán található 
AOSS/WPS gombot.
 

MEGJEGYZÉS
A készülék a gomb két másodperces megnyomásakor hangjelzést ad. Tartsa továbbra is lenyomva a gombot.

 

2 Hálózathoz kapcsolódó számítógép használata esetén a böngészőbe a „http://hozzáférési pont IP-címe/” 
sort kell beírni (ahol a „hozzáférési pont IP-címe” a regisztráló eszköz 1 szerepét betöltő eszköz IP-címe).
1 A regisztráló eszköz szerepét rendszerint a WLAN hozzáférési pont (router) tölti be.

3 Lépjen a WPS beállítások oldalára, írja be a készülék alján lévő címkén feltűntetett, a regisztráló 
eszközhöz tartozó PIN kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS
A beállítási oldal a ténylegesen alkalmazott hozzáférési pont (router) típusának megfelelően ettől eltérő 
lehet. Tanulmányozza a hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót.

 

4 A készülék sikeres csatlakoztatása esetén kigyullad a vezérlőpult Wi-Fi visszajelzője .

(ADS-1500W/ADS-1600W)

1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.

2 Nyomja meg a Hálózat gombot.

3 Nyomja meg a WLAN gombot.

4 A a vagy a b elem megnyomásakor megjelenik a WPS PIN-kóddal gomb.
Nyomja meg a WPS PIN-kóddal gombot.

5 A megjelenő WLAN engedélyezése? kérdésre nyomja az Igen gombot.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázsló.
A Nem gombbal a művelet megszakítható.

6 Az LCD kijelzőn megjelenik egy nyolc számjegyű PIN kód, és a készülék megkezdi a hozzáférési pont 
keresését.
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7 Hálózathoz kapcsolódó számítógép használata esetén a böngészőbe a „http://hozzáférési pont IP-címe/” 
sort kell beírni (ahol a „hozzáférési pont IP-címe” a regisztráló eszköz 1 szerepét betöltő eszköz IP-címe).
1 A regisztráló eszköz szerepét rendszerint a WLAN hozzáférési pont (router) tölti be.

8 Lépjen a WPS beállítások oldalára, írja be az LCD kijelzőn megjelenő (6. lépés), a regisztráló eszközhöz 
tartozó PIN kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS
A beállítási oldal a ténylegesen alkalmazott hozzáférési pont (router) típusának megfelelően ettől eltérő 
lehet. Tanulmányozza a hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót.

 

Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8 3

Ha regisztráló eszközként a számítógépet alkalmazza, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

MEGJEGYZÉS
• Ha egy Windows Vista®, Windows® 7 vagy Windows® 8 operációs rendszerrel működő számítógépet 

kíván regisztráló eszközként alkalmazni, akkor azt a gépet előzőleg regisztrálni kell a helyi hálózatban. 
Tanulmányozza a WLAN Hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót.

• Ha regisztráló eszközként Windows® 7 vagy Windows® 8 rendszert használ, akkor miután a képernyőn 
megjelenő utasításokat követve elvégezte a vezeték nélküli konfigurálást, telepítheti a szkenner-
illesztőprogramot. Ha a teljes illesztőprogramot és szoftvercsomagot telepíteni kívánja, akkor végezze 
el a telepítésnek a Gyors telepítési útmutató szerinti lépéseit.

 

1 (Windows Vista®) 
Kattintson a  (Start) > Hálózat > Vezeték nélküli eszköz hozzáadása elemre.
(Windows® 7) 
Kattintson a  (Start) > Eszközök és nyomtatók > Eszköz hozzáadása elemre.
(Windows® 8) 
Mozgassa az egérmutatót a képernyő jobb alsó sarkába. A menüsáv megjelenésekor kattintson a 
Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és Hang > Eszközök és nyomatók > Eszköz hozzáadása 
elemre.

2 Válassza ki a készüléket, majd kattintson a Tovább gombra.
3 Adja meg az LCD kijelzőn megjelenő PIN kódot (lásd 6. lépés), majd kattintson a Tovább gombra.
4 Válassza ki azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván, majd kattintson a Tovább gombra.
5 Kattintson a Bezár gombra.

9 A vezeték nélküli eszköz sikeres csatlakoztatásakor az LCD kijelzőn a Kapcsolódott felirat jelenik meg.

 

(Windows®)
Ezzel a vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött. Ha az eszköz használatához további 
illesztőprogramokat, illetve szoftvereket kíván telepíteni, akkor válassza a DVD-ROM menü 
Az MFL-Pro Suite programcsomag telepítése elemét.
(Macintosh)
Ezzel a vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött. Ha az eszköz használatához további 
illesztőprogramokat, illetve szoftvereket kíván telepíteni, akkor válassza a DVD-ROM menü 
Start Here OSX elemét.
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Ad-hoc módú konfigurálás 3

Beállított SSID használata 3

Ha az eszközt olyan számítógéphez kívánja párosítani, amely már beállított SSID azonosítóval Ad-hoc módban 
működik, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

1 A készülék konfigurálása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. Ezek az adatok 
a konfigurálás folytatása előtt szükségesek majd.
Keresse meg és jegyezze fel annak a számítógépnek a meglévő vezeték nélküli hálózati beállításait, 
amelyhez csatlakozni kíván.

MEGJEGYZÉS
A számítógépnek, amelyhez csatlakozni kíván, már beállított SSID azonosítójú Ad-hoc vezeték nélküli 
hálózati beállítással kell rendelkeznie. A számítógép Ad-hoc módra állításához a számítógéphez kapott 
tájékoztató vagy a hálózati rendszergazda adhat útmutatást.

 

MEGJEGYZÉS
A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

 

2 Helyezze be a mellékelt DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba.

Hálózatnév: (SSID)

Kommunikációs mód Titkosítási mód Hálózati kulcs
Ad-hoc NINCS —

WEP

Például:

Hálózatnév: (SSID)
HELLÓ

Kommunikációs mód Titkosítási mód Hálózati kulcs
Ad-hoc WEP 12345
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3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Windows®

1 Kattintson az Egyedi Telepítés elemre.
 

2 Kattintson a Vezetéknélküli hálózat Telepítő Varázsló elemre.
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Macintosh

1 Kattintson duplán az asztali BROTHER ikonra.

2 Kattintson duplán a Utilities (Segédprogramok) elemre.
 

3 Kattintson duplán a Wireless Device Setup Wizard (Vezeték nélküli készülék beállítása varázsló) 
elemre.
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4 Válassza az Igen, rendelkezem USB-kábellel a telepítéshez. elemet, majd kattintson a Tovább gombra.
 

MEGJEGYZÉS
Ha megjelenik, olvassa el a Fontos figyelmeztetés képernyő tartalmát. Jelölje be az Ellenőrizve és 
megerősítve jelölőnégyzetet, miután ellenőrizte az SSID azonosítót és a hálózati kulcsot, majd kattintson 
a Tovább gombra.
 

 

5 Ideiglenesen csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az USB-kábel segítségével a számítógéphez.
Ha megjelenik a telepítés megerősítése képernyő, jelölje be rajta a jelölőnégyzetet, kattintson a Tovább 
gombra, és lépjen a 6. lépéshez.
Ellenkező esetben ugorjon a 9. lépéshez.
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6 Ha megjeleni az alábbi képernyő, akkor válassza a Nem lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
 

7 Válassza a korábban (1. lépés, 25. oldal) feljegyzett SSID azonosítót, majd kattintson a Tovább gombra.
 

MEGJEGYZÉS
Ha a lista üres, akkor ellenőrizze a hozzáférési pont tápellátását, majd azt, hogy az eszköz sugározza-e 
az SSID azonosítót, valamint gondoskodjon arról, hogy a készülék és a számítógép a vezeték nélküli 
kommunikáció hatótávolságán belül helyezkedjen el. Ezután nyomja meg a Frissítés gombot.
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8 Az alábbi képernyő megjelenésekor adja meg a hálózati kulcsot a Hálózati kulcs mezőben, 
majd kattintson a Tovább gombra.
 

MEGJEGYZÉS
Ha az adott hálózatra nincs beállítva hitelesítés és titkosítás, akkor az alábbi képernyő jelenik meg. 
A konfigurálás folytatásához kattintson az OK gombra.
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9 Kattintson a Tovább gombra. Ekkor a rendszer a beállításokat elküldi a készüléknek (az alábbi példában 
WEP titkosítási mód szerepel).
 

0 Válassza le a számítógépet és a készüléket összekötő USB-kábelt.

A Kattintson a Befejezés gombra.

MEGJEGYZÉS
Most megkezdhető a kapott DVD-ROM lemezről az MFL-Pro Suite telepítése (telepítés leírása a Gyors 
telepítési útmutatóban).
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Új SSID használata 3

Új SSID használatakor az összes eszköznek azzal az SSID azonosítóval kell csatlakoznia, amelyet Ön az 
alábbi lépésekkel hozzárendel a készülékhez. Az adott számítógépről annak Ad-hoc módja esetén ehhez az 
SSID azonosítóhoz kell majd csatlakozni.

1 Helyezze be a mellékelt DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba.

2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Windows®

1 Kattintson az Egyedi Telepítés elemre.
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2 Kattintson a Vezetéknélküli hálózat Telepítő Varázsló elemre.
 

Macintosh

1 Kattintson duplán az asztali BROTHER ikonra.

2 Kattintson duplán a Utilities (Segédprogramok) elemre.
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3 Kattintson duplán a Wireless Device Setup Wizard (Vezeték nélküli készülék beállítása varázsló) 
elemre.
 

3 Válassza az Igen, rendelkezem USB-kábellel a telepítéshez. elemet, majd kattintson a Tovább elemre.
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MEGJEGYZÉS
Ha megjelenik, olvassa el a Fontos figyelmeztetés képernyő tartalmát. Jelölje be az Ellenőrizve és 
megerősítve jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább elemre.
 

 

4 Ideiglenesen csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az USB-kábel segítségével a számítógéphez.
Ha megjelenik a telepítés megerősítése képernyő, jelölje be rajta a jelölőnégyzetet, kattintson a Tovább 
gombra, és lépjen az 5. lépéshez.
Ellenkező esetben ugorjon a 6. lépéshez.

5 Ha megjeleni az alábbi képernyő, akkor válassza a Nem lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
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6 Kattintson a Részletes elemre.
 

7 A Név (SSID) mezőbe írja be az új SSID azonosítót, majd jelölje be a jelölőnégyzetet. Kattintson 
a Csatorna legördülő listára, válassza ki a kívánt csatornát, majd kattintson a Tovább gombra.
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8 A legördülő menüből válassza ki az Azonosítási mód és a Titkosítási mód beállítást. Ha a WEP 
elemet választja ki a Titkosítási mód alatt, akkor írja be a hálózati kulcsot a Hálózati kulcs mezőbe, 
majd kattintson a Tovább gombra.
 

MEGJEGYZÉS
A WEP-kulcs megadott karakterlánca 5 vagy 13 ASCII szövegkarakter, illetve 10 vagy 26 hexadecimális 
karakter lehet.

 

9 Kattintson a Tovább gombra. Ekkor a rendszer a beállításokat elküldi a készüléknek.
 

0 Válassza le a számítógépet és a készüléket összekötő USB-kábelt.

A Kattintson a Befejezés gombra.

MEGJEGYZÉS
Most megkezdhető a kapott DVD-ROM lemezről az MFL-Pro Suite telepítése (telepítés leírása a Gyors 
telepítési útmutatóban).

 



38

4

4

Áttekintés 4

A készülék a HTTP (hipertext átviteli), illetve HTTPS (biztonságos hipertext átviteli) protokoll használatával 
egy normál böngészőprogramon keresztül kezelhető. Hálózaton keresztül egy webböngésző használatával 
a készülék kezelése elvégezhető, valamint a készülékről az alábbi adatok lekérhetők.

Tájékoztatás a készülék állapotáról
Hálózati beállítások, pl. a TCP/IP címek módosítása
FTP-re szkennelés konfigurálása (Lásd: Az FTP-re szkennelés konfigurálásának módosítása 
webböngészővel, 44. oldal.)
Hálózatra szkennelés konfigurálása (Lásd: A hálózatra szkennelés konfigurációjának módosítása 
webböngésző használatával (Windows®) (csak ADS-1500W/ADS-1600W), 45. oldal.)
A készülék és a szkennelő kiszolgáló szoftverének verzióadatai
Hálózati és készülékkonfigurációs beállítások módosítása

MEGJEGYZÉS
Windows® esetén a Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0, míg Macintosh esetén a Safari 5/6 böngészőt 
ajánljuk. Az alkalmazott böngészőben mindenképp ellenőrizze a JavaScript és a cookie-k használatát. 
Ha más webböngészőt használt, bizonyosodjon meg arról, hogy az kompatibilis a HTTP 1.0 és HTTP 1.1 
szabványokkal.

 

A hálózatban a TCP/IP protokollt kell használni, valamint a szkennelő kiszolgálóba és a számítógépbe 
érvényes IP-címnek kell beprogramozva lennie.

Webalapú nyomtatókezelés 4
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A készülék beállításainak konfigurálása Webalapú felügyelet 
(webböngésző) alatt 4

MEGJEGYZÉS
• A biztonságosság érdekében javasoljuk a HTTPS protokoll alkalmazását, amikor Webalapú felügyelet 

használatával konfigurálja a beállításokat. 
• Ha a Webalapú felügyelet konfigurálásához HTTPS protokollt használ, akkor a böngésző figyelmeztető 

üzenetet jelenít meg.
 

1 Indítsa el a Webalapú felügyelet eszközt.

(ADS-1000W/ADS-1100W)
Windows®

1 Kattintson a tálca  (ControlCenter4) ikonjára, majd válassza a Megnyitás elemet.
Ekkor megjelenik a ControlCenter4 ablak.

2 Kattintson a Berendezés beállításai lapra (az alábbi példában a ControlCenter4 szerepel 
Otthoni mód üzemmódban).
 

3 Kattintson a Szkennelés a hálózatra beállítások gombra. Ekkor megnyílik a Webalapú felügyelet 
ablak.

Macintosh

1 Kattintson a rögzített  (ControlCenter2) ikonra.
Ekkor megjelenik a ControlCenter2 ablak.
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2 Kattintson a DEVICE SETTINGS (Berendezés beállításai) lapra.
 

3 Kattintson a Scan to Net Settings (Szkennelés a hálózatra beállítások ) gombra Ekkor 
megnyílik a Webalapú felügyelet ablak.

(ADS-1500W/ADS-1600W)

1 Indítsa el a webböngészőt.

2 Írja be a böngészőbe a „http://készülék IP-címe/” címet (ahol a „készülék IP-címe” szöveg helyére 
a készülék IP-címét kell beírni).

Például:
http://192.168.1.2/

MEGJEGYZÉS
• Ha saját DNS-rendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyezett, akkor az IP-cím helyett más nevet, 

pl. „MegosztottSzkenner” nevet is használhat.
• Például:

http://MegosztottSzkenner/
Ha engedélyezte e NetBIOS nevet, a csomópont nevet is használhatja.
• Például:

http://brwxxxxxxxxxxxx/
A NetBIOS-név a vezérlőpulton megtalálható mint Csomópont név (csak ADS-1500W/ADS-1600W).

• Macintosh esetén a Webalapú felügyelet rendszer megnyitásához kattintson a készülék ikonjára 
a Status Monitor képernyőn. További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

 

2 Alapértelmezésben nem kell jelszót megadni. Ha Ön beállított egy jelszót, akkor azt írja be, majd 
kattintson a  gombra.

3 Ezek után módosíthatja a szkennelő kiszolgáló beállításait.

MEGJEGYZÉS
Ha módosította a protokollbeállításokat, a konfiguráció aktiválásához a Submit (Küldés) gombra kattintás 
után indítsa újra a készüléket.
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Jelszó beállítása 4

Javasoljuk, hogy állítson be bejelentkezési jelszót, megakadályozva az illetéktelenek Webalapú felügyelet 
alatti hozzáférését.

1 Kövesse az 1. lépést (kezdete: 39. oldal).

2 Ha a Webalapú felügyelet képernyő megjelenik, kattintson az Administrator (Rendszergazda) elemre.

3 Adja meg a használni kívánt jelszót (legfeljebb 32 karakter).

4 Írja be ismét a jelszót a Confirm New Password (Jelszó megerősítése) mezőbe.

5 Kattintson a Submit (Küldés) gombra.
A Webalapú felügyelet következő használatakor adja meg a jelszót a Login (Bejelentkezés) ablakban, 
majd kattintson a  gombra.
A beállítások konfigurálása után jelentkezzen ki a  gombra kattintva.

MEGJEGYZÉS
A jelszó beállítható a készülék weboldalán található Please configure the password (Jelszó konfigurálása) 
hivatkozásra kattintva (amennyiben nem állít be bejelentkezési jelszót).
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Szinkronizálás az SNTP kiszolgálóval 4

Az SNTP (egyszerű hálózati idő) protokoll a készülék SNTP időkiszolgálóhoz képest végzett hitelesítésre 
használt idő szinkronizálására szolgál (ez nem a készülék LCD kijelzőjén megjelenő idő). Szabályos 
időközönként szinkronizálhatja a készülék rendszeridejét az SNTP időkiszolgáló biztosította egyezményes 
koordinált világidő (UTC) szerint.

MEGJEGYZÉS
Ez a funkció egyes országokban nem áll rendelkezésre.

 

1 Kövesse az 1. lépést (kezdete: 39. oldal).

2 A Webalapú felügyelet képernyő megjelenésekor kattintson a Network (Hálózat), majd a Protocol 
(Protokoll) elemre.

3 A beállítás aktiválásához jelölje be az SNTP jelölőnégyzetet.

4 Kattintson az Advanced Setting (Speciális beállítások) elemre.
Status (Állapot)
Azt mutatja, hogy az SNTP kiszolgálóbeállítások engedélyezettek vagy tiltottak-e.
SNTP Server Method (SNTP kiszolgáló mód)
Válassza az AUTO vagy a STATIC (Statikus) elemet.
• AUTO

Ha a hálózaton van DHCP kiszolgáló, az SNTP kiszolgáló automatikusan erről a kiszolgálóról 
fogja lekérni a címet.

• STATIC (Statikus)
Írja be a használni kívánt címet.

Primary SNTP Server Address (Elsődleges SNTP-kiszolgálócím), Secondary SNTP Server Address 
(Másodlagos SNTP-kiszolgálócím)
Írja be a kiszolgálócímet (max. 64 karakter).
A másodlagos SNTP-kiszolgálócím az elsődleges SNTP-kiszolgálócím tartalékaként szolgál. Ha az 
elsődleges kiszolgáló nem áll rendelkezésre, akkor a készülék a másodlagos SNTP-kiszolgálóval lép 
kapcsolatba.
Primary SNTP Server Port (Elsődleges SNTP-kiszolgálóport), Secondary SNTP Server Port 
(Másodlagos SNTP-kiszolgálóport)
Írja be a portszámot (1 - 65535).
A másodlagos SNTP-kiszolgálóport az elsődleges SNTP-kiszolgálóport tartalékaként szolgál. Ha az 
elsődleges port nem áll rendelkezésre, akkor a készülék a másodlagos SNTP-porttal lép kapcsolatba.
Synchronization Interval (Szinkronizációs időköz)
Írja be, hogy óra teljen el két kiszolgálószinkronizációs próbálkozás között (1 - 168 óra).
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MEGJEGYZÉS
• A Date&Time (Dátum/idő) konfigurálása szükséges a készülék által az SNTP kiszolgálóval használt 

idő szinkronizáláshoz. Kattintson a Date&Time (Dátum/idő) elemre, majd konfigurálja a Date&Time 
(Dátum/idő) beállítást a General (Általános) képernyőn.
(csak ADS-1500W/ADS-1600W)
A dátum és az idő a készülék vezérlőpultjáról is konfigurálható.
 

• Jelölje be a Synchronize with SNTP server (Szinkronizálás az SNTP kiszolgálóval) jelölőnégyzetet. 
Emellett ellenőrizni kell az időzóna-beállítások helyességét is. Válassza ki az adott földrajzi hely és az 
UTC idő közti eltérést az Time Zone (Időzóna) legördülő listából. Például az USA keleti parti idő és 
Kanada időzónája UTC-05:00.

 

Synchronization Status (Szinkronizálási állapot)
Beállítható a legfrissebb szinkronizálási állapot.

5 A Submit (Küldés) elemmel alkalmazhatók a beállítások.
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Az FTP-re szkennelés konfigurálásának módosítása 
webböngészővel 4

Az FTP-re szkennelés lehetővé teszi a dokumentumok közvetlenül FTP-kiszolgálóra szkennelését a helyi 
hálózaton vagy az interneten keresztül. Az FTP-re szkennelés további tudnivalóit a Használati útmutató 
tartalmazza.

1 Kövesse az 1. lépést (kezdete: 39. oldal).

2 A Webalapú felügyelet ablak megjelenésekor kattintson a Scan (Szkennelés), majd a Scan to FTP 
(FTP-re szkennelés) elemre (ADS-1000W/1100W esetén) vagy Scan to FTP/Network (FTP-re/hálózatra 
szkennelés) elemre (ADS-1500W/1600W esetén).

3 Beállítható az alkalmazni kívánt profilszám (1 és 5 között) az FTP-re szkennelés használatához.
A hét előre beállított fájlnév mellett két felhasználói fájlnév is tárolható FTP-re szkennelés rendszerprofil 
létrehozásához a Create a User Defined File Name (Felhasználó által létrehozott fájlnév) menüelem 
alatt. Mindkét mezőben egyenként 15 karakter adható meg.

4 Kattintson a Submit (Küldés) gombra.

5 Kattintson a Scan to FTP Profile (FTP-re szkennelés) elemre (ADS-1000W/1100W) vagy a 
Scan to FTP/Network Profile (FTP-re/hálózatra szkennelési profil) elemre (ADS-1500W/1600W esetén) 
a Scan (Szkennelés) oldalon.
A böngészőprogrammal ekkor az FTP-re szkennelés alábbi beállításait lehet konfigurálni és módosítani.

Profile Name (Profilnév) (max. 15 karakter)
Host Address (Állomáscím) (FTP-kiszolgálócím)
Username (Felhasználónév)
Password (Jelszó)
Store Directory (Tárolási könyvtár)
File Name (Fájlnév)
Quality (Minőség)
File Type (Fájltípus)
Document Size (Dokumentumméret)
Auto Deskew (Auto igazítás)
Skip Blank Page (Üres lap kihagyása)
2-sided Scan (Kétoldalas szkennelés) (csak ADS-1000W/1100W esetén)
Passive Mode (Passzív mód)
Port Number (Portszám)

A Passive Mode (Passzív mód) az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően 
engedélyezhető (Off (Ki)) vagy letiltható (On (Be)). Alapértelmezés szerint ez a beállítás On (Be) állapotú, 
de megváltoztatható az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez használt portszám is. Az alapértelmezett 
beállítás a 21-es port. A legtöbb esetben ez a két beállítás az alapértelmezett értéken hagyható.

MEGJEGYZÉS
Az FTP-re szkennelés akkor áll rendelkezésre, ha az FTP-kiszolgálóprofilokat Webalapú felügyelet alatt 
konfigurálja.

 

6 A Submit (Küldés) elemmel alkalmazhatók a beállítások.
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A hálózatra szkennelés konfigurációjának módosítása 
webböngésző használatával (Windows®) 
(csak ADS-1500W/ADS-1600W) 4

A hálózatra szkennelés funkcióval a felhasználó a dokumentumokat közvetlenül a helyi hálózat vagy az internet 
CIFS-kiszolgálóira 1 szkennelheti. A hálózatra szkennelés további tudnivalóit a Használati útmutató tartalmazza.
1 A Common Internet File System (CIFS) fájlrendszer Windows® rendszerben a fájlok és szkennerek megosztásának szabványos módja 

a számítógép-felhasználók számára.

MEGJEGYZÉS
A hálózatra szkennelés támogatja az NTLMv2 hitelesítést.
A hitelesítéshez konfigurálni kell az SNTP (hálózati idő kiszolgáló) protokollt, vagy a felhasználónak helyesen 
be kell állítania a dátumot, az időt és az időzónát a vezérlőpulton. (Az SNTP beállításainak ismertetése: 
Szinkronizálás az SNTP kiszolgálóval, 42. oldal. A dátum, az idő és az időzóna beállítását a Használati 
útmutató ismerteti.)

 

1 Kövesse az 1. lépést (kezdete: 39. oldal).

2 A Webalapú felügyelet képernyő megjelenésekor kattintson a Scan (Szkennelés), majd a 
Scan to FTP/Network (FTP-re/hálózatra szkennelés) elemre.

3 A profilszámok közül (1 - 5) válassza a Network (Hálózat) lehetőséget a hálózatra szkennelés beállításához.
A hét előre beállított fájlnév mellett két felhasználói fájlnév is tárolható hálózatra szkennelés profil 
létrehozásához a Create a User Defined File Name (Felhasználó által létrehozott fájlnév) menüelem 
alatt. Mindkét mezőben egyenként 15 karakter adható meg.

4 Kattintson a Submit (Küldés) gombra.

5 Kattintson a Scan to FTP/Network Profile (FTP-re/hálózatra szkennelési profil) elemre a Scan 
(Szkennelés) oldalon.
A böngészőprogrammal ekkor a hálózatra szkennelés alábbi beállításait lehet konfigurálni és módosítani.

Profile Name (Profilnév) (max. 15 karakter)
Host Address (Állomáscím)
Store Directory (Tárolási könyvtár)
File Name (Fájlnév)
Quality (Minőség)
File Type (Fájltípus)
Document Size (Dokumentumméret)
Auto Deskew (Auto igazítás)
Skip Blank Page (Üres lap kihagyása)
Use PIN for Authentication (PIN használata hitelesítéshez)
PIN Code (PIN-kód)
Username (Felhasználónév)
Password (Jelszó)

MEGJEGYZÉS
A hálózatra szkennelés akkor áll rendelkezésre, ha a hálózati kiszolgálóprofilokat Webalapú nyomtatókezelés 
alatt konfigurálja.

 

6 A Submit (Küldés) elemmel alkalmazhatók a beállítások.
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Áttekintés 5

Az E-mailbe szkennelés funkcióval a szkennelt dokumentumok elküldhetők e-mail üzenetben. A dokumentumokat 
az e-mail üzenet csatolt fájlként tartalmazza.
 

1 Feladó
2 Internet
3 Címzett
4 E-mail kiszolgáló

Az E-mailbe szkennelés fontos tudnivalói 5

Ha a beszkennelt dokumentum túl nagy méretű, akkor előfordulhat, hogy az átvitel sikertelen marad.

E-mail kiszolgálóra szkennelés 
(csak ADS-1500W/ADS-1600W) 5

2

4

4

3

1
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E-mailbe szkennelés 5

Az E-mailbe szkennelés funkció használata előtt konfigurálni kell a Brother készüléket, hogy az 
kommunikálhasson a hálózattal és a levelező kiszolgálóval. Ezeket a Webalapú felügyelet, a Távoli beállítás 
vagy a BRAdmin Professional 3 használatával lehet beállítani. Az alábbi konfigrurációs beállításáról kell 
gondoskodni a készüléken:

IP-cím (Ha a készüléket már használja a helyi hálózatban, akkor annak IP-címbeállítása már helyes.)
E-mail cím
SMTP, POP3 kiszolgálócím / port / hitelesítési mód / titkosítási mód / kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése
A postafiók neve és jelszava

Ha a fentiek bármelyike problémát okoz, forduljon a helyi hálózati rendszergazdához.

MEGJEGYZÉS
Bár a készülékén konfigurálni kell egy e-mail címet, a készülék e-mail fogadására nem alkalmas. Így ha a 
címzett válaszol a készülék által küldött e-mail üzenetre, akkor a készülék a választ nem képes fogadni.

 

E-mailbe szkennelés előtt 5

E-mailbe szkennelés előtt esetenként konfigurálni kell az alábbi beállításokat (a Webalapú felügyelet vagy a 
Távoli beállítás alkalmazásával):

Tárgy
Max. Méret
Értesítés (További tudnivalók: Átviteli (TX) igazoló e-mail, 48. oldal.)

Az E-mailbe szkennelés menete 5

A beállítási műveleteket lásd Használati útmutató: Szkennelt dokumentum közvetlen e-mail címre küldése 
(csak ADS-1500W/ADS-1600W).
Beszkennelést követően a rendszer SMTP kiszolgálón keresztül automatikusan továbbküldi a dokumentumot 

a megadott e-mail címre. A küldési művelet a szkennelés alatt a  gombbal megszakítható. Az átvitel 
végeztével a készülék visszatér készenléti üzemmódba.

MEGJEGYZÉS
Egyes e-mail kiszolgálók nem engedélyezik a nagyméretű csatolmányok küldését (a rendszergazda 
legtöbbször maximális mérethatárt állít be). Bekapcsolt E-mailbe szkennelés funkció mellett a készülék 
1 MB feletti dokumentum küldésekor Memória megtelt üzenetet jelenít meg. Ilyenkor a dokumentumot 
a rendszer nem küldi el. A küldendő dokumentumokat több kisebb dokumentum formájában az e-mail 
kiszolgáló elfogadja.
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E-mail kiszolgálóra szkennelés további beállításai 5

Átviteli (TX) igazoló e-mail 5

A TX igazoló e-mail funkcióval a fogadó állomásról értesítés kérhető az elküldött e-mail fogadásáról és 
feldolgozásáról.

E-mail küldési beálltások 5

A funkció használatához állítsa az Értesítés opciót a Levél küldés alatt Be vagy Ki állapotra. Ha a 
beállítás Be, akkor a rendszer egy további adatmenőt küld el a képadattal együtt.

1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.

2 Nyomja meg a Hálózat gombot.

3 Nyomja meg az E-mail gombot.

4 Nyomja meg a Levél küldés gombot.

5 Nyomja meg az Értesítés gombot.

6 Nyomja meg a Be (vagy Ki) gombot.

MEGJEGYZÉS
• Üzenet diszpozíciós értesítés (MDN) 

Ez a mező kérdezi le az e-mail üzenet kézbesítés utáni állapotát a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
átviteli rendszeren keresztül. Az üzenet címzetthez érkezése után a rendszer ezt az adatot használja, 
ha a készülék vagy a felhasználó elolvassa a fogadott e-mail üzenetet. Ha például az üzenetet olvasásra 
megnyitják, akkor a címzett értesítést küld vissza a feladó készülék vagy felhasználó felé. 
A címzettnek támogatnia kell az MDN mező használatát ahhoz, hogy értesítési jelentést tudjon küldeni, 
ellenkező esetben a rendszer a kérést figyelmen kívül hagyja.

• A készülék nem alkalmaz e-mail üzenet fogadására, ezért ha a felhasználó alkalmazni kívánja az átvitel 
igazolása funkciót, akkor egy másik címre át kell irányítania a visszaküldött értesítést. Konfigurálható az 
Email cím úgy, hogy az megfeleljen annak az e-mail címnek, amelyen fogadni kívánja az értesítéseket.
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Áttekintés 6

A Brother készülék napjaink legmodernebb hálózatbiztonsági és titkosítási protokolljai közül többet is tartalmaz. 
Ezek a hálózati szolgáltatások integrálhatók az átfogó helyi hálózatbiztonsági tervbe, elősegítve az adatok 
védelmét és megelőzve a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést. Ez a fejezet írja le ezek konfigurálását.
Az alábbi biztonsági szolgáltatások konfigurálhatók: 

Biztonságos e-mail küldés (lásd Biztonságos e-mail küldés (csak ADS-1500W/ADS-1600W), 50. oldal)
Több tanúsítvány kezelése (lásd Több tanúsítvány kezelése (csak ADS-1500W/ADS-1600W), 52. oldal)

MEGJEGYZÉS
Javasolt az FTP és a TFTP protokoll letiltása. A készülékelérés ezeken keresztül nem biztonságos. 
Az FTP letiltása esetén azonban nem működik az FTP-re szkennelés funkció. (A protokollbeállítások 
módjának további ismertetése: A készülék beállításainak konfigurálása Webalapú felügyelet 
(webböngésző) alatt, 39. oldal.)

 

Biztonsági jellemzők 6
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Biztonságos e-mail küldés (csak ADS-1500W/ADS-1600W) 6

Konfiguráció Webalapú felügyelet (webböngésző) használatakor 6

A Webalapú felügyelet képernyőn konfigurálható biztonságos, felhasználói hitelesítéses e-mail küldés, 
valamint SSL/TLS rendszerű e-mail küldés és fogadás. 

1 Indítsa el a webböngészőt.

2 Írja be a böngészőbe a „http://készülék IP-címe/” címet (ahol a „készülék IP-címe” szöveg helyére 
a készülék IP-címét kell beírni).

Például:
http://192.168.1.2/

3 Alapértelmezésben nem kell jelszót megadni. Ha Ön beállított egy jelszót, akkor azt írja be, majd kattintson 
a  gombra.

4 Kattintson a Network (Hálózat) elemre.

5 Kattintson a Protocol (Protokoll) elemre.

6 Kattintson az Advanced Setting (Speciális beállítások) elemre a POP3/SMTP alatt, és ellenőrizze, 
hogy a POP3/SMTP beállítása Enabled (Engedélyezve) legyen.

7 A POP3/SMTP beállítások ezen az oldalon konfigurálhatók.

MEGJEGYZÉS
• További tájékoztatást a Webalapú felügyelet alatti súgó szövege tartalmaz. 
• Az e-mail beállítások konfigurálás utáni helyessége próba e-mail küldésével is ellenőrizhető.
• Nem ismert POP3/SMTP kiszolgálóbeállítások esetén a helyi rendszergazdától vagy az internetszolgáltatótól 

(ISP) szerezhetők be az adatok.
 

8 A konfigurálás végeztével nyomja meg a Submit (Küldés) gombot. Ekkor megjelenik a Test E-mail 
Send Configuration (Próba e-mail küldés konfigurálása) párbeszédpanel.

9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az aktuális beállítások kipróbálásához.

E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel 6

A készülék felhasználói hitelesítést igénylő e-mail kiszolgálón keresztüli e-mail küldéskor lehetővé teszi POP 
az SMTP előtt és SMTP-AUTH módszerek használatát. Ezekkel a módszerekkel a jogosulatlan felhasználók 
kizárhatók az e-mail kiszolgáló eléréséből. Ezek a beállítások Webalapú felügyelet és BRAdmin Professional 3 
segítségével konfigurálhatók. Használhatók POP az SMTP előtt és SMTP-AUTH e-mail értesítési módszerek, 
e-mail jelentések és e-mail kiszolgálóra szkennelés funkció.
E-mail kiszolgáló beállításai
Az SMTP hitelesítési módszer beállításait és az e-mail kiszolgálón alkalmazott beállításokat egymásnak 
megfelelően kell konfigurálni. A kiszolgáló konfigurációját a helyi hálózati rendszergazdától, illetve 
internetszolgáltatójától (ISP) tudhatja meg. 
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Az SMTP kiszolgálóhitelesítéshez be kell jelölni az SMTP-AUTH jelölőnégyzetet az SMTP Server 
Authentication Method (SMTP kiszolgálóhitelesítési módszer) alatt.
SMTP beállítások

Az SMTP portszám a Webalapú felügyelet alatt módosítható. Ez akkor lehet hasznos, ha a helyi 
internetszolgáltató (ISP) „Outbound Port 25 Blocking (OP25B)” kimenetiport-blokkolást alkalmaz.
Az SMTP-portszám konkrét – az ISP által az SMTP kiszolgálóhoz használt – értékre módosításával 
(például 587 számú port), a felhasználó képessé válik e-mail küldésre az SMTP kiszolgálón.
Ha az POP az SMTP előtt és az SMTP-AUTH hitelesítés egyaránt alkalmazható, akkor ajánlott az 
SMTP-AUTH használata.
POP az SMTP előtt SMTP kiszolgálóhitelesítési eljárás választásakor a felhasználónak konfigurálnia kell 
a POP3 beállításokat. Szükség esetén az APOP módszer is alkalmazható.

Biztonságos e-mail küldés SSL/TLS alkalmazásával 6

A készülék támogatja az SSL/TLS biztonságos kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztüli e-mail 
küldési módszert. SSL/TLS kommunikációjú e-mail kiszolgálón keresztüli e-mail küldéshez a felhasználónak 
előbb megfelelően konfigurálnia kell az SSL/TLS feletti SMTP vagy a SSL/TLS feletti POP3 beállításokat.
Kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése

Az SSL vagy TLS SMTP over SSL/TLS (SSL/TLS feletti SMTP) vagy POP3 over SSL/TLS (SSL/TLS 
feletti POP3) alatti kiválasztásakor a Verify Server Certificate (Kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése) 
jelölőnégyzetet a rendszer automatikusan bejelöli, és a kiszolgálótanúsítványt ellenőrzése megtörténik.
• A kiszolgálótanúsítvány-ellenőrzés előtt importálni kell a CA által kibocsátott, a kiszolgálótanúsítvány 

aláírásához használt CA-tanúsítványt. A CA-tanúsítvány szükségességéről a helyi hálózati 
rendszergazdánál vagy internetszolgáltatójánál (ISP) érdeklődhet. Tanúsítványimportálás: 
CA-tanúsítvány importálása és exportálása, 52. oldal.

• Ha nincs szüksége a kiszolgálótanúsítván ellenőrzésére, akkor törölje a Verify Server Certificate 
(Kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése) jelölőnégyzet kijelölését.

Portszám
SSL vagy TLS kiválasztásakor az SMTP Port (SMTP port) vagy POP3 Port (POP3 port) értékét a rendszer 
a protokollnak megfelelően változtatja. Ha manuálisan kívánja módosítani a portszámot, akkor írja be a 
kívánt értéket az SMTP over SSL/TLS (SSL/TLS feletti SMTP) vagy POP3 over SSL/TLS (SSL/TLS feletti 
POP3) kiválasztása után.
A POP3/SMTP kommunikációs módszert az e-mail kiszolgálóval egyezően kell beállítani. Az e-mail kiszolgáló 
beállításának részleteiről a helyi hálózati rendszergazdánál vagy internetszolgáltatójánál (ISP) érdeklődhet.
A legtöbb esetben a biztonságos webmail szolgáltatáshoz az alábbi beállítások szükségesek:
(SMTP)
SMTP Port (SMTP port): 587
SMTP Server Authentication Method (SMTP kiszolgálóhitelesítési eljárás): SMTP-AUTH
SMTP over SSL/TLS (SSL/TLS feletti SMTP): TLS
(POP3)
POP3 Port (POP3 port): 995
POP3 over SSL/TLS (SSL/TLS feletti POP3): SSL
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Több tanúsítvány kezelése (csak ADS-1500W/ADS-1600W) 6

A több tanúsítvány kezelése szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó a Webalapú felügyelet segítségével 
kezelhesse a készüléken telepített egyes tanúsítványokat. Navigáljon a Webalapú felügyelet CA Certificate 
(CA-tanúsítvány) képernyőjére, ahol a tanúsítványok tartalma megtekinthető, a tanúsítványok törölhetők, 
illetve exportálhatók.
Akár három CA-tanúsítvány is tárolható SSL feletti SMTP, illetve SSL feletti POP3 használatához.
Ajánlott a megengedett számúnál egyel kevesebb tanúsítványt tárolni, és egy üres helyet fenntartani arra az 
esetre, ha a tanúsítvány lejár. Tanúsítvány lejártakor a importálható az új tanúsítvány a fenntartott helyre, 
majd a lejárt tanúsítvány törölhető. Így elkerülhetők a konfigurációs hibák.

MEGJEGYZÉS
SSL használatakor mint SMTP kommunikáció nem kell tanúsítványt választani. A szükséges tanúsítványt 
a rendszer automatikusan kiválasztja.

 

CA-tanúsítvány importálása és exportálása 6

A CA-tanúsítványok a készüléken importálással és exportálással tárolhatók.

CA-tanúsítvány importálása 6

1 Indítsa el a webböngészőt.

2 Írja be a böngészőbe a „http://készülék IP-címe/” címet (ahol a „készülék IP-címe” szöveg helyére 
a készülék IP-címét kell beírni).

Például:
http://192.168.1.2/

3 Kattintson előbb a Network (Hálózat) lapra, majd a Security (Biztonság) elemre.

4 Kattintson a CA Certificate (CA-tanúsítvány) elemre.

5 Kattintson az Import CA Certificate (CA-tanúsítvány importálása) elemre, majd válasszon egy tanúsítványt.

6 Kattintson a Submit (Küldés) gombra.

CA-tanúsítvány exportálása 6

1 Indítsa el a webböngészőt.

2 Írja be a böngészőbe a „http://készülék IP-címe/” címet (ahol a „készülék IP-címe” szöveg helyére 
a készülék IP-címét kell beírni).

Például:
http://192.168.1.2/
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3 Kattintson előbb a Network (Hálózat) lapra, majd a Security (Biztonság) elemre.

4 Kattintson a CA Certificate (CA-tanúsítvány) elemre.

5 Válassza ki az exportálni kívánt tanúsítványt, majd kattintson az Export (Exportálás) elemre.

6 Kattintson a Submit (Küldés) gombra.
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Áttekintés 7

Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló tipikus hálózati problémák megoldását.
A Brother készülék többi kézikönyvének letöltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center központot 
a http://solutions.brother.com/ e-mail címen, és kattintson a Kézikönyvek elemre a kívánt modellnek 
megfelelő oldalon.

A probléma azonosítása 7

A fejezet elolvasása előtt győződjön meg róla, hogy a következő elemek konfigurálva lettek.

A megoldáshoz lépjen tovább a megfelelő oldalra: 7

Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózati beállítás konfigurációját., 55. oldal
A Brother készülék nem található a hálózaton a MFL-Pro Suite telepítése során., 56. oldal
A Brother készülék nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül. A Brother készülék nem látszódik 
a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem., 57. oldal
Biztonsági szoftvert használok., 59. oldal
Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek., 60. oldal

Hibaelhárítás 7

Először ellenőrizze a következőt:

A hálózati adapter megfelelően csatlakozik, és a Brother készülék be van kapcsolva.
A hozzáférési pont, router vagy hub be van kapcsolva, és csatlakozás (link) gombja villog.
A készülékről minden védőcsomagolás el lett távolítva.
Az elülső fedél, az elválasztó párna fedele és a papírfelszedő henger fedele teljesen lecsukott helyzetben van.

http://solutions.brother.com/
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Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózati beállítás konfigurációját. 7

Kérdés Interfész Megoldás
A készülék nem csatlakozott 
sikeresen a hálózathoz 
vezeték nélküli beállításkor?

vezeték 
nélküli

Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja ismét be. Ezután 
próbálkozzék ismét a vezeték nélküli beállítások konfigurálásával.

A biztonsági beállítások 
(SSID/hálózati kulcs) 
megfelelőek?

vezeték 
nélküli

Ellenőrizze a biztonsági beállításokat.

Az alapértelmezett biztonsági beállítások tartalmazhatják a gyártó nevét 
vagy a WLAN hozzáférési pont/router típusát.

A biztonsági beállításokkal kapcsolatban lásd a WLAN hozzáférési 
pont/router használati utasításait.

Kérdezze meg a WLAN hozzáférési pont (router) gyártóját, 
az internetszolgáltatót vagy a helyi hálózati rendszergazdát.

MAC-cím szűrést használ? vezeték 
nélküli

Ellenőrizze, hogy a Brother készülék MAC-címét a szűrő engedélyezi-e.

(ADS-1000W/1100W) 
A készülék MAC-címe (ethernet-címe) megtalálható a webalapú 
készülékkezelés Network (Hálózat) lapjának Network Status (Hálózati 
státusz) eleme alatt. (Lásd A készülék beállításainak konfigurálása 
Webalapú felügyelet (webböngésző) alatt, 39. oldal.)

(ADS-1500W/1600W) 
A MAC-cím megtalálható a Brother készülék vezérlőpultja segítségével.

Az helyi WLAN hozzáférési 
pont (router) rejtett 
üzemmódban van 
(nem sugározza az 
SSID azonosítót)?

vezeték 
nélküli

Írja be manuálisan a megfelelő SSID nevet.

Ellenőrizze a WLAN hozzáférési pont (router) használati útmutatójában 
leírt módon az SSID nevet vagy a hálózati kulcsot, és konfigurálja újra 
a vezeték nélküli hálózati beállításokat. (Bővebben lásd: Ha a készülék 
nem sugározza az SSID azonosítót, 13. oldal.)

Ellenőriztem és 
végrehajtottam a fenti 
lépéseket, de még mindig 
nem tudom befejezni a 
vezeték nélküli konfigurációt. 
Tudok még valamit tenni?

vezeték 
nélküli

A hálózati kapcsolatot helyreállító eszköz használata. (Lásd A Brother 
készülék nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül. A Brother 
készülék nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem., 57. 
oldal.)
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A Brother készülék nem található a hálózaton a MFL-Pro Suite telepítése során. 7

Kérdés Interfész Megoldás
Csatlakozik a számítógép 
a hálózathoz?

vezeték 
nélküli

Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakozik-e a hálózathoz, pl. egy LAN 
környezet vagy internetszolgáltatás. A felmerült hálózati probléma 
megoldásáért forduljon a helyi hálózati rendszergazdához.

Csatlakozik a készülék 
a hálózathoz, és rendelkezik 
érvényes IP-címmel?

vezeték 
nélküli

(ADS-1000W/ADS-1100W) 
Ha nem gyullad ki a vezérlőpult WiFi visszajelzője , akkor a LED-ek jelzik 
a hibaállapotot. Jegyezze fel ezt a hibaállapotot, a Használati útmutató 
dokumentumban tanulmányozza a Státusz LED jelzések fejezetet, majd 
javítsa ki a hibát.

(ADS-1500W/ADS-1600W) 
Ellenőrizze, hogy az Állapot a WLAN állapot alatt nem Kapcs. 
sikertelen állapotot jelez-e. (Lásd A WLAN állapotellenőrzésének 
módja, 10. oldal.) 
Ha az LCD üzenete Kapcs. sikertelen, akkor kérdezze meg a hálózati 
rendszergazdát, hogy az alkalmazott IP-cím érvényes-e.

Biztonsági szoftvert 
használ?

vezeték 
nélküli

A telepítő párbeszédpanelében ismét keresse meg a Brother készüléket.

Ha az MFL-Pro Suite csomag telepítésekor megjelenik a biztonsági 
szoftver figyelmeztető üzenete, akkor engedélyezze a hozzáférést.

A biztonsági szoftver használatának további részletei Biztonsági 
szoftvert használok., 59. oldal.

Mobil Wi-Fi routert használ? vezeték 
nélküli

Lehet, hogy be van kapcsolva az adott mobile Wi-Fi router adatvédelmi 
leválasztása. Gondoskodjon róla, hogy az adatvédelmi leválasztás legyen 
kikapcsolt állapotú.

A Brother készülék túl 
messze helyezkedik el 
a WLAN hozzáférési pont 
(router) helyétől?

vezeték 
nélküli

Helyezze a Brother készüléket a WLAN hozzáférési pont (router) helyétől 
számított 1 méteren belülre a vezeték nélküli hálózati beállítások 
konfigurációja során.

A készülék és a WLAN 
hozzáférési pont (router) 
között akadályozza valami a 
rálátást (pl. fal vagy bútor)?

vezeték 
nélküli

Helyezze a Brother készüléket egy akadály nélküli rálátással rendelkező 
területre, vagy hozza közelebb a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez).

A Brother készülék vagy 
WLAN hozzáférési pont 
(router) közelében vezeték 
nélküli hálózati kapcsolattal 
rendelkező számítógép, 
Bluetooth eszköz, 
mikrohullámú sütő vagy 
digitális vezeték nélküli 
telefon helyezkedik el?

vezeték 
nélküli

Távolítsa el ezeket az eszközöket a Brother készülék, illetve WLAN 
hozzáférési pont (router) közeléből.
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A Brother készülék nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül. 
A Brother készülék nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem. 7

Kérdés Interfész Megoldás
Biztonsági szoftvert 
használ?

vezeték 
nélküli

(Lásd Biztonsági szoftvert használok., 59. oldal.)

A Brother készülékhez 
szabad IP-cím van 
hozzárendelve?

vezeték 
nélküli

Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk beállítását.

Ellenőrizze, hogy a számítógép, valamint a Brother készülék IP-címe és 
alhálózati maszkja megfelelő, és hogy ugyanazon a hálózaton találhatók-e. 
Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzéséről érdeklődjön a helyi hálózati 
rendszergazdánál.

(Windows®) 
Ellenőrizze az IP-címet és az alhálózati maszkot a hálózati kapcsolatot 
helyreállító eszközzel.

Javítsa ki a Brother készülék hálózati beállításait a hálózati kapcsolatot 
helyreállító eszközzel. Ez az eszköz a készülékhez rendeli a megfelelő 
IP-címet és alhálózati maszkot.

Ha a hálózati kapcsolatot helyreállító eszközt kívánja használni, tudja 
meg a hálózati rendszergazdától a szükséges adatokat, majd kövesse 
az alábbi lépéseket:

MEGJEGYZÉS
• (Windows® XP) 

Rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie.

• Gondoskodjon róla, hogy a Brother készülék be legyen kapcsolva, 
és a számítógéppel megegyező hálózatra csatlakozzon.
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A Brother készülékhez 
szabad IP-cím van 
hozzárendelve?

(Folytatás)

1 Helyezze be a mellékelt DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba. 
Ha megjelenik a DVD-ROM felső menüje, akkor zárja be azt. 

2 (Windows® XP) 
Kattintson a Start gombra, Programok, Kellékek, Windows Intéző, 
majd a Saját gép elemre.

(Windows Vista®/Windows® 7) 
Kattintson a gombra, majd a Számítógép  elemre.

(Windows® 8) 
Kattintson a tálca  (Intéző) ikonjára, majd lépjen a Számítógép  elemre.

3 Kattintson duplán a DVD-meghajtó elemre, ott az eszközök és a 
NetTool mappára, majd a BrotherNetTool.exe elemre a program 
futtatásához.

MEGJEGYZÉS
A Felhasználói fiókok felügyelete képernyő megjelenésekor 

(Windows Vista®) kattintson a Folytatás (Engedélyezés) elemre. 
(Windows® 7/Windows® 8) kattintson az Igen elemre.
 

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a hálózati kapcsolatot helyreállító eszköz használata után sem sikerült 
az IP-cím és az alhálózati maszk hozzárendelése, akkor forduljon a helyi 
rendszergazdához.

Vezeték nélküli módszerrel 
csatlakoztatja a Brother 
készüléket a hálózatra?

vezeték 
nélküli

(ADS-1000W/ADS-1100W) 
Ha nem gyullad ki a vezérlőpult WiFi visszajelzője , akkor a LED-ek 
jelzik a hibaállapotot. Jegyezze fel ezt a hibaállapotot, a Használati 
útmutató dokumentumban tanulmányozza a Státusz LED jelzések 
fejezetet, majd javítsa ki a hibát.

(ADS-1500W/ADS-1600W) 
Ellenőrizze az Állapot jelzését a WLAN állapot alatt. (Lásd A WLAN 
állapotellenőrzésének módja, 10. oldal.) Ha az LCD üzenete Kapcs. 
sikertelen, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az 
alkalmazott IP-cím érvényes-e.

(Lásd A Brother készülék nem található a hálózaton a MFL-Pro Suite 
telepítése során., 56. oldal.)

Ellenőriztem és beállítottam 
minden fenti beállítást, de a 
Brother készülék mégsem 
szkennel. Tudok még 
valamit tenni?

vezeték 
nélküli

Távolítsa el az MFL-Pro Suite alkalmazást, majd telepítse fel ismét. 

Kérdés Interfész Megoldás
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Biztonsági szoftvert használok. 7

Kérdés Interfész Megoldás
Az MFL-Pro Suite 
telepítésekor, az alkalmazás 
indítási folyamatakor, illetve 
a szkennelési szolgáltatás 
használatakor a biztonsági 
riasztás párbeszédpanelén 
az elfogadást választotta?

vezeték 
nélküli

Ha nem fogadta el a biztonsági figyelmeztetés párbeszédablakban felajánlott 
lehetőséget, elképzelhető, hogy a biztonsági szoftver tűzfal funkciója 
blokkolja a hozzáférést. Előfordulhat, hogy egyes biztonsági szoftverek 
biztonsági párbeszédpanel nélkül is blokkolják a hozzáférést. A hozzáférés 
engedélyezését a biztonsági szoftver használati útmutatója, illetve a gyártója 
ismerteti.

Meg szeretném tudni 
a biztonsági szoftver 
beállításaihoz szükséges 
portszámot. 

vezeték 
nélküli

A Brother hálózati szolgáltatások a következő számú portokat használják:

Hálózati szkennelés i 54925 számú port / UDP protokoll

Hálózati szkennelés, Távolsági setup (Távbeállítás) 1 i 161 és 137 
számú port / UDP protokoll

BRAdmin Light 1 i 161 számú port / UDP protokoll
1 Csak Windows®.

A port megnyitását a biztonsági szoftver használati útmutatója, illetve 
gyártója ismerteti. 
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Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek. 7

Kérdés Interfész Megoldás
Be van kapcsolva a Brother 
készülék, a hozzáférési 
pont (router) vagy hub?

vezeték 
nélküli

Ellenőrizze, hogy végrehajtotta-e a következő fejezetben leírt utasításokat: 
Először ellenőrizze a következőt:, 54. oldal.
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Hol találhatók a Brother 
készülék hálózati beállításai, 
mint pl. az IP-cím?

vezeték 
nélküli

(ADS-1000W/ADS-1100W)

1 Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.

Windows®

1 Kattintson a tálca  (ControlCenter4) ikonjára, majd válassza 
a Megnyitás elemet.
Ekkor megjelenik a ControlCenter4 ablak.

2 Kattintson a Berendezés beállításai lapra (az alábbi példában 
a ControlCenter4 szerepel Otthoni mód üzemmódban).
 

Macintosh

1 Kattintson a rögzített  (ControlCenter2) ikonra.
Ekkor megjelenik a ControlCenter2 ablak.

2 Kattintson a DEVICE SETTINGS (Berendezés beállításai) lapra.
 

2 Kattintson a Szkennelés a hálózatra beállítások (Scan to Net 
Settings) gombra Ekkor megnyílik a Webalapú felügyelet ablak.

3 Válassza a Network (Hálózat) lapot. A képernyőn megjelennek 
a hálózati beállítások.

(ADS-1500W/ADS-1600W)

A készülék vezérlőpultjáról ellenőrizze a Hálózat beállításait.

Kérdés Interfész Megoldás
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Hogyan ellenőrizhető 
a Brother készülék 
kapcsolatának állapota?

vezeték 
nélküli

(ADS-1000W/ADS-1100W) 
Ha nem gyullad ki a vezérlőpult WiFi visszajelzője , akkor a LED-ek jelzik 
a hibaállapotot. Jegyezze fel ezt a hibaállapotot, a Használati útmutató 
dokumentumban tanulmányozza a Státusz LED jelzések fejezetet, 
majd javítsa ki a hibát.

(ADS-1500W/ADS-1600W) 
Ellenőrizze, hogy az Állapot a WLAN állapot alatt nem Kapcs. 
sikertelen állapotot jelez-e. (Lásd A WLAN állapotellenőrzésének 
módja, 10. oldal.) Ha az LCD üzenete Kapcs. sikertelen, akkor 
kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az alkalmazott IP-cím 
érvényes-e.

Lehet a számítógépről ún. 
„ping” jelet küldeni a Brother 
készülékre?

vezeték 
nélküli

A számítógépről a Brother készülékre úgy küldhető „ping”, ha megadja az 
IP-címet, illetve a csomópont nevét a Windows® parancssorban: 
ping <ipcím> vagy <сsomópontnév>.

Sikeres i A Brother készülék megfelelően működik, és a számítógéppel 
megegyező hálózathoz kapcsolódik.

Sikertelen i A Brother készülék nem a számítógéppel megegyező 
hálózathoz kapcsolódik.

(Windows®) 
Kérdezze meg a rendszergazdát, majd a hálózati kapcsolatot helyreállító 
eszközzel automatikusan javítsa meg az IP-címet és az alhálózati maszkot. 
A hálózati kapcsolatot helyreállító eszköz részletes ismertetése: A Brother 
készülékhez szabad IP-cím van hozzárendelve? itt: A Brother készülék 
nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül. A Brother készülék 
nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem., 57. oldal.

(Macintosh) 
Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk beállításai megfelelők-e. 
Lásd Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk beállítását itt: A Brother 
készülék nem képes szkennelést végezni hálózaton keresztül. A Brother 
készülék nem látszódik a hálózaton, még a sikeres telepítés után sem., 
57. oldal.

A Brother készülék 
csatlakozik a vezeték 
nélküli hálózatra?

vezeték 
nélküli

(ADS-1000W/ADS-1100W) 
Ha nem gyullad ki a vezérlőpult WiFi visszajelzője , akkor a LED-ek jelzik 
a hibaállapotot. Jegyezze fel ezt a hibaállapotot, a Használati útmutató 
dokumentumban tanulmányozza a Státusz LED jelzések fejezetet, majd 
javítsa ki a hibát.

(ADS-1500W/ADS-1600W) 
Ellenőrizze az Állapot jelzését a WLAN állapot alatt. (Lásd A WLAN 
állapotellenőrzésének módja, 10. oldal.) Ha az LCD üzenete Kapcs. 
sikertelen, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az 
alkalmazott IP-cím érvényes-e.

Az összes fenti ellenőrzést 
és eljárást elvégeztem, 
mégsem oldódtak meg 
a problémáim. Tudok még 
valamit tenni?

vezeték 
nélküli

Tanulmányozza a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót 
az SSID és a hálózati kulcs megtalálásához és helyes beállításához. 
Az SSID és a hálózati kulcs további ismertetése: A biztonsági beállítások 
(SSID/hálózati kulcs) megfelelőek? itt: Nem tudom befejezni a vezeték 
nélküli hálózati beállítás konfigurációját., 55. oldal.

Kérdés Interfész Megoldás
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Beállítási típusok 8

Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre. Ha további hálózati beállításokat kíván konfigurálni.
Szkennelési webszolgáltatások (Windows Vista®, Windows® 7 and Windows® 8)
Vertical Pairing (Windows® 7 és Windows® 8)

MEGJEGYZÉS
Gondoskodjon róla, hogy a gazdaszámítógép és a készülék egyazon alhálózatra csatlakozzon, valamint 
hogy a router konfigurációja a két eszköz közötti adatcseréhez megfelelően legyen beállítva.

 

A webszolgáltatásokon keresztüli szkenneléshez 
szükséges illesztőprogramok telepítése 
(Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8) 8

A webszolgáltatások funkcióval felügyelhetők a hálózaton található készülékek. Ez az illesztőprogramok 
telepítését is leegyszerűsíti. A webszolgáltatásokon keresztüli szkenneléshez szükséges illesztőprogramok 
telepítése történhet a számítógépen található szkenner ikonra jobb gombbal kattintva, és a számítógépen a 
webszolgáltatások port (WSD port) automatikusan létrejön. (A webszolgáltatásokon keresztüli szkennelést a 
Használati útmutató ismerteti részletesen.)

MEGJEGYZÉS
Ennek konfigurálása előtt be kell állítani a számítógép IP-címét.

 

1 (Windows Vista®)
Kattintson a  (Start) > Hálózat elemre.
(Windows® 7)
Kattintson a  (Start) > Vezérlőpult > Hálózatok és Internet > Hálózati számítógépek és eszközök 
megtekintése elemre.
(Windows® 8)
Mozgassa az egérmutatók a képernyő jobb alsó sarkába. A menüsáv megjelenésekor kattintson 
a Beállítások > Gépház > Eszközök > Eszköz hozzáadása elemre.

2 A készülék webszolgáltatási neve megjelenik a szkenner ikonnal együtt. Kattintson jobb gombbal 
a telepíteni kívánt készülékre.

MEGJEGYZÉS
A Brother készülék webszolgáltatási neve a modell nevéből és MAC-címéből (Ethernet-címből) áll össze 
(pl. Brother ADS-XXXXX (modell neve) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-cím/ethernetcím)).

 

3 (Windows Vista®/Windows® 7)
Kattintson a készülék legördülő menüjének Telepítés elemére.
(Windows® 8)
Válassza ki a telepíteni kívánt készüléket.

További hálózati beállítások 
(Windows® esetén) 8
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Hálózati szkennelés infrastruktúra módú telepítése 
Vertical Pairing (Windows® 7 és Windows® 8) 8

A Windows® Vertical Pairing olyan technológia, amellyel elvégezhető a Vertical Pairing támogató vezeték 
nélküli készülékek infrastruktúrahálózati csatlakoztatása a WPS PIN-módszerével és a webszolgáltatások 
funkcióval. Az Eszköz hozzáadása képernyőn a szkenner ikonjára kattintva lehetővé válik a szkenner 
illesztőprogramjának telepítése is.
Infrastruktúra módban ezzel a funkcióval a felhasználó csatlakoztathatja készülékét a vezeték nélküli hálózathoz, 
majd telepítheti a szkenner illesztőprogramját. Kövesse az alábbi lépéseket:

MEGJEGYZÉS
• Ha a készüléken kikapcsolta a webszolgáltatások funkciót, azt vissza kell kapcsolnia. Brother készülékek 

esetén a webszolgáltatások funkció alapértelmezésben bekapcsolt állapotú. A webszolgáltatások beállításai 
a Webalapú felügyelet (webböngésző) vagy a BRAdmin Professional 3 használatával módosíthatók.

• A WLAN Hozzáférési ponton (routeren) legyen feltüntetve a Windows® 7 vagy Windows® 8 kompatibilitást 
jelző logó. A logóval kapcsolatos kérdéseivel forduljon a hozzáférési pont (router) gyártójához.

• A számítógépen mindenképpen legyen feltüntetve a Windows® 7 vagy Windows® 8 kompatibilitást jelző 
logó. A logóval kapcsolatos kérdéseivel forduljon a számítógép gyártójához.

• Ha a vezeték nélküli hálózatot egy külső vezeték nélküli NIC (hálózatillesztő) kártyával konfigurálja, 
a vezeték nélküli NIC kártya mindenképpen tartalmazza a Windows® 7 vagy Windows® 8 kompatibilitást 
jelző logót. További tájékoztatást a NIC kártya gyártójától kérhet.

• Ha egy Windows® 7 vagy Windows® 8 operációs rendszerrel működő számítógépet kíván regisztráló 
eszközként alkalmazni, akkor azt a gépet előzőleg regisztrálni kell a helyi hálózatban. Tanulmányozza 
a WLAN hozzáférési ponthoz (routerhez) kapott útmutatót.

 

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Állítsa a készüléket WPS módra (lásd: A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-módszerének használata, 
22. oldal).

3 (Windows® 7)
Kattintson a  (Start) > Eszközök és nyomtatók > Eszköz hozzáadása elemre.
(Windows® 8)
Mozgassa az egérmutatók a képernyő jobb alsó sarkába. A menüsáv megjelenésekor kattintson a 
Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és Hang > Eszközök és nyomatók > Eszköz hozzáadása elemre.

4 Válassza ki a kívánt készüléket, majd adja meg készüléken megjelenő a PIN-kódot.

5 Válassza ki azt az infrastruktúrahálózatot, amelyhez csatlakozni kíván, majd kattintson a Tovább gombra.

6 Ha a készülék megjelent az Eszközök és nyomtatók párbeszédpanelen, akkor a vezeték nélküli 
konfigurálás és a szkenner illesztőprogramjának telepítése sikeresen befejeződött.
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Támogatott protokollok és biztonsági szolgáltatások A

Függelék A

Interfész Vezeték nélküli IEEE 802.11b/g/n
Hálózat (közös) Protokoll (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, 

DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port 9100, 
SMTP-kliens (csak ADS-1500W/ADS-1600W), FTP-kliens és -kiszolgáló, 
CIFS-kliens (csak ADS-1500W/ADS-1600W), SNMPv1/v2c, HTTP/
HTTPS-kiszolgáló, TFTP-kliens és -kiszolgáló, ICMP, webszolgáltatások 
(szkennelés), SNTP-kliens

Hálózat 
(biztonság)

Vezeték nélküli WEP 64/128 bites, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS 
(HTTPS)

E-mail (biztonság) 
(csak ADS-1500W/
ADS-1600W)

Vezeték nélküli APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP/POP)

Hálózat 
(vezeték nélküli)

Vezeték nélküli 
tanúsítvány

Wi-Fi tanúsítvány licence (WPA™/WPA2™ - személyes), Wi-Fi Protected 
Setup™ (WPS) azonosítójel licence, AOSS logó
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