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A Brother készülék használata előtt

• Vonatkozó modellek

• Megjegyzések meghatározása

• Védjegyek

• Fontos megjegyzés

Vonatkozó modellek
Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:
1,8 hüvelykes, érintőképernyős LCD-kijelzővel rendelkező nyomtatómodellek: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/
HL-L6400DW/HL-L6400DWT
DCP és MFC modellek:DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

  Kapcsolódó tájékoztatás
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Megjegyzések meghatározása
A Használati útmutatóban következetesen az alábbi szimbólumokat és egyezményes jeleket használjuk:

FONTOS A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon
megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.

A Tanács ikonok hasznos segítségeket és kiegészítő információkat adnak.
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Védjegyek
A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Flickr a Yahoo! Inc. bejegyzett védjegye.
A Google Drive és a Picasa Web Albums a Google Inc. védjegye. A védjegyek használata a Google engedélyek
hatálya alá tartozik.
Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegye, és használata licenc alapján
történik.
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, az Internet Explorer, a OneNote és a OneDrive a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A Macintosh és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira
vonatkozó szoftver licencszerződéssel.
Bármilyen más vállalattól származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó
dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
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Fontos megjegyzés
• További információkért és a többi kézikönyv letöltéséhez látogasson el a modell Kézikönyvek oldalára a

Brother Solutions Center webhelyen (support.brother.com).
• Nem minden modell érhető el minden országban.

• A Windows® XP ebben a dokumentumban a Windows® XP Professional, a Windows® XP Professional x64
Edition és a Windows® XP Home Edition operációs rendszereket jelenti.

• Ebben a kézikönyvben a(z) MFC-L6900DW LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
©2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.
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A Brother Web Connect használata előtt

• Mi az a Brother Web Connect?

• Elérhető szolgáltatások

• A Brother Web Connect használatának feltételei

• A Brother Web Connect beállítása
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Mi az a Brother Web Connect?
Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és
nézhetnek meg a webhelyeken. Az Ön Brother készüléke a képek szkennelésére és azoknak az alábbi
szolgáltatásokba történő feltöltésére, valamint az ezen szolgáltatásokba már feltöltött képek letöltésére és
nyomtatására is képes.

1. Nyomtatás
2. Szkennelés
3. Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok
4. Webszolgáltatás

  Kapcsolódó tájékoztatás
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Elérhető szolgáltatások
A Brother Web Connect segítségével férhet hozzá a különböző szolgáltatásokhoz a Brother készülékről:

A nyomtatómodellek csak a Google Drive™, a Dropbox, a OneDrive® és a Box támogatják.

Picasa Web Albums™

Egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más
felhasználókkal.
URL: picasaweb.google.com

Google Drive™

Online dokumentumkezelő, -szerkesztő, -megosztó és fájlszinkronizáló szolgáltatás.
URL: drive.google.com

Flickr®

Egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más
felhasználókkal.
URL: www.flickr.com

Facebook
Közösségi hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi például képek feltöltését és megosztását másokkal.
URL: www.facebook.com

Evernote®

Egy online fájltároló és fájlkezelő szolgáltatás.
URL: www.evernote.com

Dropbox
Egy online fájlkezelő, fájlmegosztó és -szinkronizáló szolgáltatás.
URL: www.dropbox.com

OneDrive®

Egy online fájltároló, fájlmegosztó és -kezelő szolgáltatás.
URL: onedrive.live.com

Box
Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.
URL: www.box.com

OneNote®

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.
URL: www.onenote.com

Brother CreativeCenter
Olyan webhely, amely különböző, a Brother készülékeken kinyomtatható sablonokat, például
üdvözlőkártyákat, brosúrákat és naptárakat kínál (csak bizonyos országokban érhető el).
www.brother.com/creativecenter

A szolgáltatásokra vonatkozó további részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.
A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen fájltípusokat lehet az egyes Brother Web Connect
szolgáltatásokban használni:

A nyomtatómodellek nem támogatják a szkennelési funkciót.
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Elérhető
szolgáltatáso

k

Picasa Web
Albums™

Flickr®

Facebook

Google Drive™

Evernote®

Dropbox
OneDrive®

Box

OneNote® Brother CreativeCenter

Képek
letöltése és
nyomtatása

JPEG JPEG/PDF/DOC/
DOCX/XLS/

XLSX/PPT/PPTX

- (Csak nyomtatás)

Beolvasott
képek
feltöltése

JPEG JPEG/PDF 1/DOCX/
XLSX/PPTX/

TIFF/XPS

JPEG/PDF 1/DOCX/
XLSX/PPTX/TIFF/XPS

-

Fax
továbbítása az
online
szolgáltatások
hoz
(csak
bizonyos
modellekhez
érhető el)

JPEG JPEG/PDF/TIFF JPEG/PDF/TIFF -

1 A beolvasott képek feltöltéséhez a PDF magában foglalja a kereshető PDF-et, az aláírt PDF-et, a biztonságos PDF-et, a PDF/A-t és a
magas tömörítésű PDF-et.

(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)
A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok
nem töltődnek le.

  Kapcsolódó tájékoztatás
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A Brother Web Connect használatának feltételei

• Fiók a szolgáltatónál

• Internetkapcsolat

• A Brother szoftver telepítése

• A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a Brother készülék kezelőpanelén

• A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával
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feltételei > Fiók a szolgáltatónál

Fiók a szolgáltatónál
A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal használni kívánt online szolgáltatásban. Ha
még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre
egy fiókot.
A Brother CreativeCenter használatához nem szükséges létrehoznia fiókot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother Web Connect használatának feltételei 

6



 Kezdőlap > A Brother Web Connect használata előtt > A Brother Web Connect használatának
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Internetkapcsolat
A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely
internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is.
A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is konfigurálni kell a proxykiszolgáló
használatára. Ha nem biztos benne, milyen hálózati konfigurációt használ, kérdezze meg a hálózati
rendszergazdától.

A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó felhasználói
számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.

  Kapcsolódó tájékoztatás
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Brother szoftver telepítése

A Brother szoftver telepítése
A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely rendelkezik
internetkapcsolattal, és telepítve van rá a Brother készülék szoftvere.

Windows® esetén:
A Brother szoftver telepítéséhez és a készülék vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton történő nyomtatáshoz
való konfigurálásához tekintse meg a Brother készülékhez kapott uu Gyors telepítési útmutató.
Macintosh esetén:
A Brother szoftver telepítéséhez keresse fel az adott modell Letöltések oldalát a Brother Solutions Center
support.brother.com címen elérhető weboldalán.

  Kapcsolódó tájékoztatás
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proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a Brother készülék kezelőpanelén

A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a Brother készülék
kezelőpanelén

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni:
• Proxykiszolgáló címe
• Port száma
• Felhasználónév
• Jelszó
>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Nyomja meg a [Beállítások] > [Hálózat] > [Webes kapcs. beáll.] > [Proxy beáll.] >
[Proxy kapcsolat] > [Be] gombot.

2. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.

3. Nyomja meg a  gombot.

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Nyomja meg a [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Webes kapcsolat
beállításai] > [Proxy beáll.] > [Proxy kapcsolat] > [Be] lehetőséget.

2. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló adatait.

3. Nyomja meg a(z)  gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás
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proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával

A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő
használatával

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni web
alapú kezelés használatával:
• Proxykiszolgáló címe
• Port száma
• Felhasználónév
• Jelszó

• Windows® rendszeren a Microsoft® Internet Explorer® 8.0/10.0/11.0 böngészőt, Macintosh rendszeren
a Safari 8.0 böngészőt ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a
JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek
kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-

címe).
Például:
http://192.168.1.2

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg
a  gombot.

4. Kattintson a Network (Hálózat) fülre.
5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv Protocol (Protokoll) gombjára.
6. Győződjön meg róla, hogy a Proxy jelölőnégyzet be van jelölve, majd kattintson a következőre: Submit

(Küldés).
7. A Proxy mezőben kattintson a(z) Advanced settings (Speciális beállítások) lehetőségre.
8. Adja meg a proxykiszolgáló adatait.
9. Kattintson a Submit (Küldés) gombra.

  Kapcsolódó tájékoztatás
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A Brother Web Connect beállítása

• A Brother Web Connect telepítésének áttekintése

• Hozzon létre fiókot minden használni kívánt szolgáltatáshoz

• Brother Web Connect hozzáférés igénylése

• Fiók regisztrálása a Brother készüléken

• Fiók törlése a Brother készülékről

• A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz
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Connect telepítésének áttekintése

A Brother Web Connect telepítésének áttekintése
Adja meg a Brother Web Connect beállításait a következő lépések végrehajtásával (a Brother CreativeCenter
használatához ezek a lépések nem szükségesek):

1. lépés: Hozzon létre fiókot a használni kívánt szolgáltatáshoz.
Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor
nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

1. Felhasználói regisztráció
2. Webszolgáltatás
3. Fiók beszerzése

2. lépés: Igényeljen hozzáférést a Brother Web Connect alkalmazáshoz.
Indítsa el a Brother Web Connect alkalmazást egy számítógépről és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

1. A fiókadatok megadása
2. A Brother Web Connect alkalmazás oldala
3. Ideiglenes azonosító beszerzése

3. lépés: Regisztrálja a fiókadatokat a készülékén, hogy elérhesse a használni kívánt szolgáltatást.
Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás engedélyezéséhez a készüléken. Adja meg a fiók nevét,
ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

1. Ideiglenes azonosító megadása
2. Webszolgáltatás

A Brother készülék most már használhatja a szolgáltatást.

  Kapcsolódó tájékoztatás
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Hozzon létre fiókot minden használni kívánt szolgáltatáshoz
Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy
fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a
szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja
egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz,
nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.
Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.
Ha létrehozott egy fiókot a használni kívánt online szolgáltatáshoz, akkor igényeljen Brother Web Connect-
hozzáférést.

Ha a szolgáltatást vendégként fogja használni, akkor nem kell fiókot létrehoznia. Vendégként csak bizonyos
szolgáltatások használata engedélyezett. Ha a használni kívánt szolgáltatásnak nincs vendég-
felhasználóknak szánt verziója, akkor létre kell hoznia egy fiókot.

  Kapcsolódó tájékoztatás
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Brother Web Connect hozzáférés igénylése
Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell
egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amelyiken telepítve van a Brother szoftver.
1. A Brother Web Connect alkalmazás webhelyének megnyitása:

Opció Leírás

Windows® XP

Windows Vista®

Windows® 7

Kattintson a (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre, majd
kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
Kattintson a bal oldali navigációs sáv További lehetőségek gombjára, majd kattintson a
Brother Web Connect gombra.

Windows® 8 Kattintson a  (Brother Utilities) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és
válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs
sáv További lehetőségek gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.

Windows® 8.1 Vigye a mutatót a Start képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha
érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a Start képernyő aljától kiindulva az
Alkalmazások képernyő megjelenítéséhez).

Kattintson a  (Brother Utilities) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és
válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs
sáv További lehetőségek gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.

Macintosh A Go (Mehet) sávon kattintson a Finder (Kereső), Applications (Programok) >
Brother > Utilities (Segédprogramok) > Brother Web Connect elemre.

A webhelyet közvetlenül is elérheti:
Írja be a bwc.brother.com címet a böngésző címsorába.

Megjelenik a Brother Web Connect oldal.

Amikor először indítja el a Brother Web Connectet, akkor ki kell választania az országot, a nyelvet és a
modellnevet, majd kattintson a Tovább gombra a következő lépésre való ugráshoz, és válassza ki a kívánt
szolgáltatást.
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2. Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrán bemutatott képernyőtől.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést.

Ennek végeztével megjelenik az ideiglenes azonosítója.
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4. Jegyezze meg az ideiglenes azonosítót, mert szüksége lesz rá, amikor regisztrálja a fiókokat a készülékén.
Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.

5. Zárja be a böngészőt.

Most, hogy rendelkezik Brother Web Connect hozzáférési azonosítóval, regisztrálnia kell az azonosítót a
készülékén. Ezután hozzá tud majd férni a készülékről a kívánt webes szolgáltatásokhoz.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother Web Connect beállítása
• Fiók regisztrálása a Brother készüléken 
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 Kezdőlap > A Brother Web Connect használata előtt > A Brother Web Connect beállítása > Fiók
regisztrálása a Brother készüléken

Fiók regisztrálása a Brother készüléken
Meg kell adnia a Brother Web Connect fiók adatait, és konfigurálnia kell a készüléket, hogy az képes legyen a
Brother Web Connect használatával elérni a kívánt szolgáltatást.

• Ha fiókot szeretne regisztrálni a készülékén, Brother Web Connect hozzáférést kell igényelnie.
• Fiók regisztrálása előtt ellenőrizze, hogy helyes dátum és idő van-e beállítva a készülék kezelőpanelén.
>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Nyomja meg a [Funkciók] > [Web] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

2. Ha megjelenik a licencszerződéssel kapcsolatos információ, akkor válassza ki a kívánt elemet, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.

3. Nyomja meg a a vagy b gombot annak a szolgáltatásnévnek a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni
kíván, majd nyomja meg azt.

4. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a [Regisztrálás/Törlés] gombot.
6. Nyomja meg a [Fiók regisztrálása] gombot.

Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor
kapott ideiglenes azonosítóját.

7. Nyomja meg az [OK] gombot.
8. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés
igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes
ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

9. Nyomja meg az [OK] gombot.
10. Írja be a fióknevet az LCD-kijelzőn.
11. Tegye az alábbiak valamelyikét:

• Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhoz, nyomja meg a(z) [Igen] gombot. (A PIN-kód
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg
az [OK] gombot.

• Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a [Nem] gombot.
12. Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.
13. Tegye az alábbiak valamelyikét:

• Nyomja meg a(z) [Igen] gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
• Nyomja meg a [Nem] gombot, ha módosítani kívánja a megadott adatokat.

14. Nyomja meg az [OK] gombot.

15. Nyomja meg a  gombot.

A regisztráció befejeződött, és a készülék hozzáfér a szolgáltatáshoz.
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DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Web] lehetőség megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a(z) [Web] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Ha megjelenik a licencszerződéssel kapcsolatos információ, akkor válassza ki a kívánt elemet, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot annak a szolgáltatásnak a
megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.

5. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
6. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a(z) [Regisztráció/fiók törlése] gombot.
8. Nyomja meg a(z) [Fiók regisztrálása] gombot.

Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor
kapott ideiglenes azonosítóját.

9. Nyomja meg az [OK] gombot.
10. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD kijelzőn.
11. Nyomja meg az [OK] gombot.

Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés
igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes
ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhoz, amit majd az LCD kijelzőn is
látni fog.

12. Nyomja meg az [OK] gombot.
13. Írja be a nevet az LCD kijelzőn.
14. Nyomja meg az [OK] gombot.
15. Tegye az alábbiak valamelyikét:

• Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhoz, nyomja meg a(z) [Igen] gombot. (A PIN-kód
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg
az [OK] gombot.

• Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a [Nem] gombot.
16. Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.
17. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
18. Nyomja meg az [OK] gombot.

19. Nyomja meg a(z)  gombot.

A regisztráció befejeződött, és a készülék hozzáfér a szolgáltatáshoz.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother Web Connect beállítása
• Brother Web Connect hozzáférés igénylése 
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 Kezdőlap > A Brother Web Connect használata előtt > A Brother Web Connect beállítása > Fiók törlése a
Brother készülékről

Fiók törlése a Brother készülékről
>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Nyomja meg a [Funkciók] > [Web] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

2. Nyomja meg a(z) a vagy b gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyen a törölni kívánt fiók
található, majd nyomja meg azt.

3. Nyomja meg a [Regisztrálás/Törlés] gombot.
4. Nyomja meg a a vagy b gombot a [Fiók törlése] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az

[Fiók törlése] gombot.
5. Nyomja meg a a vagy b gombot a törölni kívánt fiók megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Szükség

esetén egyszerre több fiókot is törölhet.
A kiválasztott fióko(ka)t pipa jelöli.

6. Nyomja meg az [OK] gombot.
A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.

7. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a törléshez.
8. Nyomja meg az [OK] gombot.

9. Nyomja meg a  gombot.

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Web] lehetőség megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a(z) [Web] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot annak a szolgáltatásnak a
megjelenítéséhez, amelyiknél a törölni kívánt fiók található.

4. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
5. Nyomja meg a(z) [Regisztráció/fiók törlése] gombot.
6. Nyomja meg a(z) [Fiók törlése] gombot.
7. Nyomja meg a a vagy b gombot a törölni kívánt fiók megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Szükség

esetén egyszerre több fiókot is törölhet.
A kiválasztott fióko(ka)t pipa jelöli.

8. Nyomja meg az [OK] gombot.
A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
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9. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a törléshez.
10. Nyomja meg az [OK] gombot.

11. Nyomja meg a(z)  gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother Web Connect beállítása 
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 Kezdőlap > A Brother Web Connect használata előtt > A Brother Web Connect beállítása > A Brother Web
Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz

A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter
szolgáltatáshoz

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

A Brother Web Connect úgy van beállítva, hogy automatikusan együttműködjék a Brother CreativeCenter
szolgáltatással. A www.brother.com/creativecenter weboldalon elérhető naptárak, névjegykártyák, poszterek és
üdvözlőkártyák létrehozásához nem szükséges konfiguráció.

A Brother CreativeCenter egyes országokban nem elérhető.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother Web Connect beállítása 
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 Kezdőlap > Szkennelés és feltöltés

Szkennelés és feltöltés

• Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével
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 Kezdőlap > Szkennelés és feltöltés > Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect
segítségével

Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect
segítségével

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

A beolvasott fényképeket és dokumentumokat számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltöltheti egy
webszolgáltatásra.

• JPEG-, kereshető PDF- és Microsoft® Office-fájlok beolvasásakor és feltöltésekor a monokróm beolvasás
nem használható.

• JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.
• A feltöltött képek egy From_BrotherDevice nevű albumba kerülnek.
A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az
adott szolgáltatás weboldalát.
Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web
Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a szkennelt adatokat.

1. Tӧltse be a dokumentumot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Web] lehetőség megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a [Web] gombot.

• A [Szkennel] > [a Webhez] lehetőséget is megnyomhatja.
• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az

információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot annak a szolgáltatásnak a
megjelenítéséhez, amelyiknél a fiók található, ahová fel kíván tölteni. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

5. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a a vagy b gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd
nyomja meg azt.

6. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK]
gombot.

7. Nyomja meg a(z) [Feltölt szkennerről] gombot.
8. Ha a rendszer a dokumentum fájlformátumának a megadását kéri, válassza ki a szkennelt dokumentum

fájlformátumát.
9. Amikor a Szkennelési beállítások képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:

• Ha a beolvasási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
• Válassza ki a kívánt beolvasási beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció Leírás

Szkennelés típusa A dokumentum beolvasási típusának kiválasztása.

Felbontás A dokumentum beolvasási felbontásának kiválasztása.

Dokumentumméret A dokumentum beolvasási méretének kiválasztása.

Kétold. szken A 2 oldalas beolvasási mód kiválasztása.
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10. Ha az LCD kijelző a(z) [Címkeválasztás] elvégzését kéri, nyomja meg a kívánt címkét, majd nyomja meg
az [OK] gombot.

11. Nyomja meg az [OK] gombot.
A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezdi a feltӧltést.Ha a készülék szkennerüvegét használja, az
LCD kijelzőn megjelenő utasításokat kӧvetve végezheti el a szkennelési feladatot.

12. Nyomja meg a(z)  gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• Szkennelés és feltöltés 
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 Kezdőlap > Letöltés és nyomtatás

Letöltés és nyomtatás

• Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével
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 Kezdőlap > Letöltés és nyomtatás > Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect
segítségével

Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect
segítségével

A fiókjába feltöltött dokumentumokat közvetlenül letöltheti és kinyomtathatja a készüléken. Más felhasználók
saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait a készülékre letöltheti és kinyomtathatja, amennyiben
rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában. Egyes szolgáltatások
megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekintsék a nyilvános dokumentumokat. Ha
vendégfelhasználóként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, a tulajdonos nyilvános dokumentumait megtekintheti,
tehát azokat, melyek megtekintése nincs korlátozva.
Más felhasználók dokumentumainak letöltéséhez hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie a megfelelő albumok
vagy dokumentumok megtekintésére.
Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web
Connect használatát, akkor nem tud adatokat letölteni.
A Secure Function Lock lapfelhasználási korlátozás funkció a Web Connect szolgáltatást használó nyomtatási
feladatra is vonatkozik.

(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)
A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok
nem töltődnek le.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• Letöltés és nyomtatás

• Letöltés és nyomtatás a Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox,
OneDrive® és Box használatával

• Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása 
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 Kezdőlap > Letöltés és nyomtatás > Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect
segítségével > Letöltés és nyomtatás a Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®,
Dropbox, OneDrive® és Box használatával

Letöltés és nyomtatás a Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook,
Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® és Box használatával

A nyomtatómodellek csak a Google Drive™, a Dropbox, a OneDrive® és a Box támogatják.

>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Nyomja meg a [Funkciók] > [Web] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

2. Nyomja meg a(z) a vagy b gombot annak a szolgáltatásnévnek a megjelenítéséhez, ahol a letölteni és
kinyomtatni kívánt dokumentum található, majd nyomja meg azt.

3. A szolgáltatásba való bejelentkezéshez nyomja meg a(z) a vagy b gombot a fiók nevének megjelenítéséhez,
majd nyomja meg azt.

4. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

• A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fiókjának a nevét egy listából kell kiválasztania.

5. Nyomja meg a a vagy b gombot a kívánt album megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett
dokumentumok esetében válassza a(z) [Szort.-lan fájlok] lehetőséget a dokumentumok
kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak
elmentve.

6. Nyomja meg a a vagy b gombot a nyomtatni kívánt dokumentum fájlnevének megjelenítéséhez, majd nyomja
meg azt. Erősítse meg a dokumentumot az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot. Válassza ki a
többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).

7. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
8. Az LCD-kijelzőn megjelenik a Nyomtatási beállítás képernyő. Tegye az alábbiak valamelyikét:

• Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
• Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció Leírás

Papírméret Válassza ki a papírméretet.

Papír típus Adja meg a papírtípust.

9. Nyomja meg az [OK] gombot.
A készülék elkezdi a fájlok letöltését és nyomtatását.

10. Nyomja meg a  gombot.
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DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Web] lehetőség megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a(z) [Web] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot annak a szolgáltatásnak a
megjelenítéséhez, amelyiknél a letölteni és nyomtatni kívánt dokumentum található. Nyomja meg a
szolgáltatás nevét.

4. A szolgáltatásba való bejelentkezéshez lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a a vagy b gombot a
fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a
négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.

• Ha vendégfelhasználóként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen lefelé vagy nyomja meg a(z) b
gombot a(z) [Szolgáltatás használata vendégként] megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az [OK] gombot. Írja be
annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a dokumentumait le szeretné tölteni, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

• A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fióknevet egy listából kell kiválasztania.

5. Nyomja meg a(z) [Letölt nyomtatásra] gombot.
6. Lapozzon fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a a vagy b gombot a kívánt album

megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet. Nem minden szolgáltatásnál kell a
dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a(z)
[Rendezetlen fotók megjelenítése] vagy a(z) [Rendezetlen fájlok megjelenítése]
lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok
nem albumokba vannak mentve.

• A Picasa Web Albums™, Flickr® és Facebook szolgáltatásokból való letöltéshez válassza ki a letölteni
kívánt albumot.

• Az album a képek gyűjteménye. A ténylegesen használt kifejezés szolgáltatóként változhat. Evernote®

használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.

7. Lapozzon fel vagy le, vagy nyomja meg a d vagy c gombot a nyomtatni kívánt dokumentum indexképének
megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Erősítse meg a dokumentumot az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg
az [OK] gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).

8. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
9. Az LCD-kijelzőn megjelenik a Nyomtatási beállítás képernyő. Tegye az alábbiak valamelyikét:

• Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
• Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció Leírás

Papírméret Válassza ki a papírméretet.

Papír típus Adja meg a papírtípust.

10. Nyomja meg az [OK] gombot.
A készülék elkezdi a fájlok letӧltését és nyomtatását.

11. Nyomja meg a(z)  gombot.
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  Kapcsolódó tájékoztatás

• Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével 
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 Kezdőlap > Letöltés és nyomtatás > Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect
segítségével > Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása

Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

A Brother CreativeCenter egyes országokban nem érhető el.

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Alkalmazások] lehetőség
megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Nyomja meg a ["Creative Center" sablonok nyomtat] gombot.
4. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a a vagy b gombot a kívánt kategória

megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Válassza ki ismét a kívánt kategóriát.
6. Válassza ki a kívánt fájlt. Adja meg, hogy hány másolatot kíván nyomtatni, majd nyomja meg az [OK]

gombot. Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatni kívánt fájlt ki nem választotta.
7. Miután kijelӧlte az ӧsszes nyomtatni kívánt fájlt, nyomja meg az [OK] gombot.

Ha a javasolt nyomtatási beállításokra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa
el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg
a(z) [Igen] gombot.

8. Az LCD-kijelzőn megjelenik a Nyomtatási beállítás képernyő. Tegye az alábbiak valamelyikét:
• Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
• Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció Leírás

Papírméret Válassza ki a papírméretet.

Papír típus Adja meg a papírtípust.

9. Nyomja meg az [OK] gombot.
A készülék elkezdi a fájlok letӧltését és nyomtatását.

10. Nyomja meg a(z)  gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével 
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 Kezdőlap > Fax továbbítása

Fax továbbítása

• Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre

• A Fax továbbítása funkció bekapcsolása

• A Fax továbbítása funkció kikapcsolása
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 Kezdőlap > Fax továbbítása > Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre

Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre

Kapcsolódó modellek: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A Fax továbbítása felhőbe vagy Fax továbbítása e-mail címre funkció használatával automatikusan továbbíthatja
bejövő faxait fiókjába/fiókjaiba az elérhető online szolgáltatásokon keresztül.

1

1. Webes szolgáltatások

  Kapcsolódó tájékoztatás

• Fax továbbítása 
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 Kezdőlap > Fax továbbítása > A Fax továbbítása funkció bekapcsolása

A Fax továbbítása funkció bekapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

A Fax továbbítása felhőbe vagy Fax továbbítása e-mail címre funkciót bekapcsolva bejövő faxai automatikusan
továbbításra kerülnek a kiválasztott online szolgáltatásnál elérhető fiókjába.

• Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web
Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a beolvasott adatokat.

• Ez a funkció csak monokróm faxok esetében érhető el.
• Ha bekapcsolja a Fax továbbítása felhőbe funkciót, akkor a következő funkciók nem használhatók:

- [Fax küldés]
- [Fax tárolása]
- [PC fax fogadás]

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Alkalmazások] lehetőség
megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a(z) d vagy c gombot a(z) [Faxtovábbítás felhőbe/e-
mailbe] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.[Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe]

Ha megjelenik a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg az [Be] gombot.
5. Nyomja meg a [Továbbítás felhőbe] vagy a [Továbbítás e-mailbe] gombot.
6. Ha a [Továbbítás felhőbe] lehetőséget választotta, akkor lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja

meg a d vagy c gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a a vagy b gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd

nyomja meg azt.
8. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK]

gombot.
9. Amikor a Feltöltési beállítások képernyő megjelenik az LCD-kijelzőn, tegye a következők egyikét:

• Ha a feltöltési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az [OK] gombot.
• Válassza ki a módosítani kívánt feltöltési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció Leírás

Fájl Típus Válasszon ki egy fájltípust a dokumentumhoz.

Háttér.nyomt Ha a Be érték került kiválasztásra, a készülék kinyomtatja a faxot.

10. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

11. Nyomja meg az [OK] gombot.
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  Kapcsolódó tájékoztatás

• Fax továbbítása 
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 Kezdőlap > Fax továbbítása > A Fax továbbítása funkció kikapcsolása

A Fax továbbítása funkció kikapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Kapcsolja ki a Fax továbbítása felhőbe funkciót, ha nem kívánja bejövő faxait automatikusan továbbítani egyik
online szolgáltatásnál meglévő fiókjába sem.

• Ha még vannak fogadott faxok a készülék memóriájában, akkor nem tudja kikapcsolni a Fax továbbítása
felhőbe funkciót.

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Alkalmazások] lehetőség
megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a(z) d vagy c gombot a(z) [Faxtovábbítás felhőbe/e-
mailbe] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.[Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe]

Ha megjelenik a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg az [Ki] gombot.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• Fax továbbítása 
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 Kezdőlap > Bekeretezés, beolvasás, másolás vagy kivágás

Bekeretezés, beolvasás, másolás vagy kivágás

• Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása
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 Kezdőlap > Bekeretezés, beolvasás, másolás vagy kivágás > Dokumentumok egyes részeinek
bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása
vagy kivágása

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenneli a dokumentumot, akkor a
bekeretezett részek rögzítésre kerülnek és többféle módon lehet majd őket képként feldolgozni.

Bekeretezés és szkennelés
Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beolvassa a dokumentumot, akkor a
bekeretezett részek különálló JPEG-fájlként lesznek rögzítve és mentve egy felhőszolgáltatásba.

1. Webszolgáltatás

Bekeretezett terület másolása (csak bizonyos modelleken érhető el)
Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenneli a dokumentumot, akkor a
bekeretezett részek beolvasásra, újra elrendezésre, majd összevontan nyomtatásra kerülnek.

Bekeretezett terület kivágása (csak bizonyos modelleken érhető el)
Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenneli a dokumentumot, akkor a
bekeretezett részek kivágásra, a maradék információk pedig nyomtatásra kerülnek.

Bekeretezés

Helyes bekeretezési stílus Helytelen bekeretezési stílus
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• 1,0–10,0 mm hegyvastagságú, azaz a nagyon vékony és a nagyon vastag tartományba eső piros tollat
vagy filctollat használhat.

• A vastag vonallal bekeretezett területek könnyebben felismerhetőek. Azonban ne használjon a
megadottnál vastagabb hegyű tollat vagy filctollat sem.

• A piros keretnek folytonosnak kell lennie és egynél többször nem keresztezheti egymást a vonal.
• A bekeretezett terület hossza és szélessége legalább 1 cm legyen.
• Ha a papír háttere sötét színű, lehetséges, hogy a bekeretezett területet nehezebb felismerni.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• Bekeretezés, beolvasás, másolás vagy kivágás
• Dokumentum bekeretezése és szkennelése a felhőbe
• Bekeretezett szakasz másolása
• Bekeretezett szakasz kivágása 
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 Kezdőlap > Bekeretezés, beolvasás, másolás vagy kivágás > Dokumentumok egyes részeinek
bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása > Dokumentum bekeretezése és szkennelése a felhőbe

Dokumentum bekeretezése és szkennelése a felhőbe

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

A piros tollal bekeretezett részeket a rendszer különálló JPEG-fájlként emeli ki és menti a felhőalapú
szolgáltatásokba.

1. Keretezze be a dokumentum szkennelni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Tӧltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Alkalmazások] lehetőség

megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot a(z) [Körvonal&Szken]
megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

• Ha megjelenik a(z) [Körvonal&Szken] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja
meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen]
gombot.

6. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez,
majd nyomja meg azt.

7. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a a vagy b gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd
nyomja meg azt.
• Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az

[OK] gombot.
• Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.

8. Nyomja meg az [OK] gombot.
A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezdi a feltӧltést.Ha a készülék szkennerüvegét használja, az
LCD kijelzőn megjelenő utasításokat kӧvetve végezheti el a szkennelési feladatot.

9. Amint a készülék befejezte a kép feltöltését, nyomja meg az [OK] gombot.

10. Nyomja meg a(z)  gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása 
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 Kezdőlap > Bekeretezés, beolvasás, másolás vagy kivágás > Dokumentumok egyes részeinek
bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása > Bekeretezett szakasz másolása

Bekeretezett szakasz másolása

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Egy piros vonallal keretezze be a dokumentum részeit, majd a végleges szkennelt dokumentumon kizárólag
ezeknek a részeknek a megjelenítéséhez használja a Bekeretezés és másolás funkciót.

1. Keretezze be a dokumentum másolni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Tӧltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Alkalmazások] lehetőség

megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot a(z) [Körvonal&Másolás]
megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

6. Nyomja meg a(z) [Körvonal másol.] gombot.
7. Ha megjelenik a [Körvonal másol.] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az

[OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
8. Megjelenik a Beállítások másolása képernyő. Ha szükséges, módosítsa a beállításokat. Nyomja meg az

[OK] gombot.
9. Nyomja meg az [OK] gombot.

A készülék megkezdi a beolvasást. Ha a készülék szkennerüvegét használja, az LCD-kijelzőn megjelenő
utasításokat követve végezheti el a nyomtatási feladatot.

10. Amint a készülék befejezte a nyomtatást, nyomja meg az [OK] gombot.

11. Nyomja meg a(z)  gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása 
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 Kezdőlap > Bekeretezés, beolvasás, másolás vagy kivágás > Dokumentumok egyes részeinek
bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása > Bekeretezett szakasz kivágása

Bekeretezett szakasz kivágása

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Egy piros vonallal keretezze be a dokumentum részeit, majd ezeknek a részeknek a végleges szkennelt
dokumentumról való törléséhez használja a Bekeretezés és kivágás funkciót.

1. Keretezze be a dokumentum kivágni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Tӧltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Alkalmazások] lehetőség

megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot a(z) [Körvonal&Másolás]
megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

6. Nyomja meg a(z) [Körvonal kivág] gombot.
7. Ha megjelenik a [Körvonal kivág] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az

[OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
8. Megjelenik a Beállítások másolása képernyő. Ha szükséges, módosítsa a beállításokat. Nyomja meg az

[OK] gombot.
9. Nyomja meg az [OK] gombot.

A készülék megkezdi a beolvasást. Ha a készülék szkennerüvegét használja, az LCD-kijelzőn megjelenő
utasításokat követve végezheti el a nyomtatási feladatot.

10. Amint a készülék befejezte a nyomtatást, nyomja meg az [OK] gombot.

11. Nyomja meg a(z)  gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása 
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 Kezdőlap > JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés

JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés

• A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése
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 Kezdőlap > JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés > A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés
áttekintése

A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Ezt a funkciót használhatja a jegyzetlapok és az azokat tartó mappák nyomtatására, valamint a jegyzetlapok
egyes oldalainak JPEG-fájlként történő mentésére.
A kinyomtatott jegyzetlapokat félbe vagy négyrét hajthatja és tarthatja őket a mappákban. Miután befejezte az
írást a vonalas vagy kockás jegyzetlapokra, szkennelje a lapokat, és mentse a jegyzeteit egy
felhőszolgáltatásba.

JegyzetNyomtatás
Válassza a ki a nyomtatandó jegyzetlap- vagy jegyzetmappastílust.

1. Brother felhő

JegyzetSzkennelés
Ha már írt a jegyzetlapra, olvassa be azt az összes jegyzetszakasz JPEG-fájlként történő mentéséhez. Ha a 2-,
4-, vagy 8 az 1-ben stílust használja, minden jegyzetlap külön JPEG fájlként kerül mentésre.

1. Webszolgáltatás

A JegyzetSzkennelés funkció sikeres használatához a Brother jegyzetlap sablonjait kell használnia.

Jegyzetlapsablonok:

1 az 1-ben, Jegyzet stílus 2 az 1-ben, Kipontozott
stílus

4 az 1-ben, Jegyzet stílus 8 az 1-ben, Négyzethálós
stílus
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Jegyzetmappasablonok:

A jegyzetlapok és jegyzetmappák használata

1. Nyomtassa ki a sablont, és hajtsa meg a pontvonal mentén.
2. Írja le a jegyzeteit.
3. Ha szükséges, ragassza le az oldalait, és készítsen lefűzési lyukakat.
4. Tárolja a jegyzeteit az egyedi mappában későbbi használat céljából.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés
• Jegyzetlap- és mappasablonok nyomtatása
• Jegyzetlap szkennelése a felhőbe 
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 Kezdőlap > JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés > A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés
áttekintése > Jegyzetlap- és mappasablonok nyomtatása

Jegyzetlap- és mappasablonok nyomtatása

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Alkalmazások] lehetőség
megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot a [JegyzetSzkennelés]
megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

4. Nyomja meg a(z) [Jegyzet és mappa nyomtatása sablon] gombot.

Ha megjelenik a [Jegyzet&Mappa ny] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg
az [OK] gombot. Ha szeretné, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen, nyomja meg a(z)
[Igen] gombot.

5. Nyomja meg a(z) [Jegyzet formátum] vagy a(z) [Jegyzet mappa] gombot.
6. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot a kívánt kategória és fájl

megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Adja meg, hogy hány másolatot kíván nyomtatni, majd nyomja meg az [OK] gombot.

• A mappa nyomtatása után hajtsa meg a papírt a pontozott vonal mentén, és rögzítse a behajtott
részeket ragasztószalaggal vagy egyéb ragasztóval. Egy háromlyukas lyukasztóval alkalmassá teheti a
mappát az iratrendezőben való használatra.

8. Nyomja meg az [OK] gombot.
9. Nyomja meg az [OK] gombot.

A készülék elkezdi a nyomtatást.
10. Ha kész, nyomja meg az [OK] gombot.

11. Nyomja meg a(z)  gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése 
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 Kezdőlap > JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés > A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés
áttekintése > Jegyzetlap szkennelése a felhőbe

Jegyzetlap szkennelése a felhőbe

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

A rendszer a jegyzetlap minden oldalát külön JPEG-fájlként menti.

1. Tӧltse be a dokumentumot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az [Alkalmazások] lehetőség

megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot. Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja
meg a(z) [Igen] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot a [JegyzetSzkennelés]
megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

5. Nyomja meg a(z) [Jegyzetek szken] gombot.
6. Ha megjelenik a [Jegyzetek szken] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az

[OK] gombot.Ha újra szeretné megjeleníteni ezt az információt, nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
7. Nyomja meg a(z) [Igen] vagy a [Nem] gombot.
8. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez,

majd nyomja meg azt.
9. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a a vagy b gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd

nyomja meg azt.
10. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK]

gombot.
11. Nyomja meg az [OK] gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezdi a feltӧltést.
Ha a készülék szkennerüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat kӧvetve végezheti el a
szkennelési feladatot.

12. Amint a készülék befejezte a kép feltöltését, nyomja meg az [OK] gombot.

13. Nyomja meg a(z)  gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése 

46



 Kezdőlap > A Web Connect parancsikonok beállításai

A Web Connect parancsikonok beállításai

• Web Connect parancsikonok hozzáadása

• Alkalmazás parancsikonok hozzáadása

• A Web Connect parancsikonok módosítása

• Web Connect parancsikonnevek szerkesztése

• Web Connect parancsikonok törlése

• Web Connect parancsikon használata
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 Kezdőlap > A Web Connect parancsikonok beállításai > Web Connect parancsikonok hozzáadása

Web Connect parancsikonok hozzáadása

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

A testreszabott beállításokat a készülékén Web Connect parancsikonok formájában mentheti el.

1. Nyomja meg a(z) [Par.ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] kӧzӧtt.

3. Nyomja meg a(z)  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.

4. Nyomja meg a(z) [Web] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az elérhető szolgáltatások
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.

6. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a a vagy b gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd
nyomja meg azt.

7. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK]
gombot.

8. Válassza ki a kívánt funkciót.

A beállítható funkciók a választott szolgáltatástól függenek.

9. Tekintse át a parancsikonhoz kiválasztott beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.
10. Adjon meg egy nevet a parancsikonhoz az LCD kijelzőn. Nyomja meg az [OK] gombot.
11. Nyomja meg az [OK] gombot a parancsikon mentéséhez.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A Web Connect parancsikonok beállításai 
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 Kezdőlap > A Web Connect parancsikonok beállításai > Alkalmazás parancsikonok hozzáadása

Alkalmazás parancsikonok hozzáadása

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

A testreszabott beállításokat a készüléken alkalmazási parancsikonok formájában is mentheti.

1. Nyomja meg a(z) [Par.ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] kӧzӧtt.

3. Nyomja meg a(z)  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a a vagy b gombot az [Alkalmazások] megjelenítéséhez,
majd nyomja meg azt.

• Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az
információt, és nyomja meg az [OK] gombot.

• Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek
meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el a megjelenő információkat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
• Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az elérhető

alkalmazások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt alkalmazásokat.

A beállítható alkalmazások a választott szolgáltatástól függenek.

• Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a d vagy c gombot az elérhető szolgáltatások
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
- Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a a vagy b gombot a fiók nevének megjelenítéséhez,

majd nyomja meg azt.
- Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az

[OK] gombot.
6. Tekintse át a parancsikonhoz kiválasztott beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. Adjon meg egy nevet a parancsikonhoz az LCD kijelzőn. Nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg az [OK] gombot a parancsikon mentéséhez.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A Web Connect parancsikonok beállításai 
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 Kezdőlap > A Web Connect parancsikonok beállításai > A Web Connect parancsikonok módosítása

A Web Connect parancsikonok módosítása

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

A Web Connect parancsikonok beállításai nem lehet módosítani. Inkább törölje a parancsikont, és hozzon létre
egy újat a kívánt beállításokkal.

  Kapcsolódó tájékoztatás

• A Web Connect parancsikonok beállításai 

50



 Kezdőlap > A Web Connect parancsikonok beállításai > Web Connect parancsikonnevek szerkesztése

Web Connect parancsikonnevek szerkesztése

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Nyomja meg a(z) [Par.ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] kӧzӧtt a kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont.

Megnyomhatja a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Parancsikon beáll.] lehetőséget is,
majd az [1]–[8] fülekkel megjelenítheti a kívánt parancsikont.

4. Nyomja meg a [Átnevezés] gombot.

5. Tartsa nyomva a(z)  gombot az aktuális név törléséhez, majd írjon be egy új nevet az LCD-kijelző
használatával.

6. Nyomja meg az [OK] gombot.

  Kapcsolódó tájékoztatás
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 Kezdőlap > A Web Connect parancsikonok beállításai > Web Connect parancsikonok törlése

Web Connect parancsikonok törlése

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Nyomja meg a(z) [Par.ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] kӧzӧtt a kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont.

Megnyomhatja a [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Parancsikon beáll.] lehetőséget is,
majd az [1]–[8] fülekkel megjelenítheti a kívánt parancsikont.

4. A parancsikon törléséhez nyomja meg a(z) [Töröl] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot a jóváhagyáshoz.
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 Kezdőlap > A Web Connect parancsikonok beállításai > Web Connect parancsikon használata

Web Connect parancsikon használata

Kapcsolódó modellek: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Nyomja meg a(z) [Par.ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [8] kӧzӧtt a kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a parancsikont.
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Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz

• A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek
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 Kezdőlap > Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz > A Brother Web Connect funkció
használatakor megjelenő hibaüzenetek

A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek
Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi
táblázatban olvashatja.
A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat átnézése után további segítségre van szükségre, a
Brother Solutions Center a legfrissebb hibakeresési tanácsokkal további támogatást nyújt.
Keresse fel a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető webhelyét.

Csatlakozási hiba

Hibaüzenetek Ok Intézkedés
Kapcsolódási hiba 02
Hálózati kapcsolat
létrehozása sikertelen.
Ellenőrizze a hálózati
kapcsolatot.

A készülék nem csatlakozik a
hálózathoz.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
hálózati kapcsolat.

• Ha a Web gombot közvetlenül a
készülék bekapcsolása után
nyomták meg, akkor lehet, hogy a
hálózati kapcsolat még nem jött
létre. Várjon, és próbálja meg újra.

Kapcsolódási hiba 03
Kapcsolódás a szerverhez
sikertelen. Ellenőrizze a
hálózati beállításokat.

• A hálózat vagy a kiszolgáló
beállításai nem megfelelőek.

• Probléma van a hálózattal vagy a
kiszolgálóval.

• Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a
hálózati beállítások, vagy várjon,
és próbálja meg újra.

• Ha a Web gombot közvetlenül a
készülék bekapcsolása után
nyomták meg, akkor lehet, hogy a
hálózati kapcsolat még nem jött
létre. Várjon, és próbálja meg újra.

Kapcsolód. hiba 07
Kapcsolódás a szer- verhez
sikertelen. Hibás dátum és
idő.

A dátum és az idő beállítása nem
megfelelő.

Állítsa be a helyes dátumot és időt.
Vegye figyelembe, hogy ha a
készülék hálózati tápkábele nincs
csatlakoztatva, a dátum- és
időbeállítás visszaállhat a gyári
alapbeállításra.

Hitelesítési hiba

Hibaüzenetek Ok Intézkedés
Hitelesítési hiba 01
Nem megfelelő PIN kód.
Megfelelően gépelje be a PIN
kódot.

A fiók eléréséhez megadott PIN-kód
helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű
szám, amelyet a készüléken adott
meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.

Írja be a helyes PIN-kódot.

Hitelesítési hiba 02
Hibás vagy lejárt azonosító.
Vagy ez az ideiglenes
azonosító már használatban
van. Írja be helyesen vagy
kérjen újra ideiglenes
azonosítót. Az ideiglenes
azonosító a kibocsátást
követően 24 óráig érvényes.

A megadott ideiglenes azonosító nem
megfelelő.

Írja be a helyes ideiglenes azonosítót.

A megadott ideiglenes azonosító
lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24
óráig érvényes.

Igényeljen újra Brother Web Connect
(webes csatlakozás) hozzáférést és
szerezzen egy ideiglenes azonosítót,
majd az új ideiglenes azonosítóval
regisztrálja a fiókot a készüléken.

Hitelesítési hiba 03
A kijelző neve már
regisztrálva van. Adjon meg
egy másik kijelző nevet.

A kijelzőhöz megadott név már
regisztrálva van a szolgáltatás egy
másik felhasználójához.

Adjon meg egy másik kijelzőnevet.
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Kiszolgálóhiba

Hibaüzenetek Ok Intézkedés
Szerver hiba 01
Hitelesítés érvénytelen.
Kérjen ideiglenes azonosítót
és regisztrálja újra a
fiókot.

A készüléknek a szolgáltatás
eléréséhez szükséges hitelesítési
információja lejárt vagy érvénytelen.

Igényeljen újra Brother Web Connect
hozzáférést, és szerezzen egy
ideiglenes azonosítót, majd az új
ideiglenes azonosítóval regisztrálja a
fiókot a készüléken.

Szerver hiba 03
Feltöltés sikertelen. Nem
támogatott fájl vagy hibás
adat. Ellenőrizze a fájlt.

Probléma léphetett fel annál a fájlnál,
amit most próbál feltölteni, úgymint:
• A fájl képpontszáma, mérete stb.

meghaladja a szolgáltatás ezekre
megszabott határértékeit.

• A fájltípus nem támogatott.
• A fájl hibás.

A fájl nem használható:
• Nézze meg a szolgáltatás méretre

és formátumra vonatkozó
korlátozásait.

• Mentse el a fájlt egy másik
formátumban.

• Ha lehetséges, szerezze be a fájl
egy új, hibamentes verzióját.

Szerver hiba 13
A szolgáltatás ideiglenesen
nem érhető el. Próbálja meg
később.

Probléma lépett fel a szolgáltatással
és jelenleg nem lehet használni.

Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra
ezt az üzenetet kapja, próbálja meg
elérni a szolgáltatást egy
számítógépről, hogy ellenőrizze
annak elérhetőségét.

Parancsikonhiba

Hibaüzenetek Ok Intézkedés
Parancsikon hiba 02
A fiók érvénytelen. Kérjük,
regisztráljon újra fiókot és
parancsikont, miután törölte
ezt a parancsikont.

A parancsikon nem használható, mert
a fiókot törölték a parancsikon
regisztrálása után.

Törölje a parancsikont, majd
regisztrálja ismét a fiókot és a
parancsikont.

  Kapcsolódó tájékoztatás
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