
РЪКОВОДСТВО НА МРЕЖОВИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛ

Multi Protocol On board Мултифункционални сървър за печат

Моля прочетете това ръководство преди да започнете 
да работите с устройството в мрежа. Можете да 
разпечатате или прегледате това ръководство от 
компакт-диска по всяко време, моля пазете 
компакт-диска на достъпно място за бърз и лесен 
достъп по всяко време.

Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) ще 
ви снабди с всичко необходимо за печат. Свалете 
последните драйвери и полезни програми за вашето 
устройство, четете FAQs и съветите за отстраняване 
на неизправности.
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Дефиниции на предупрежденията и бележките
Ние използваме следната икона в Ръководството на потребителя:

Търговски марки
Brother и логото на Brother са регистрирани търговски марки и BRAdmin Professional е търговска марка 
на Brother Industries, Ltd.

UNIX е регистрирана търговска марка на The Open Group.

Apple и Macintosh са регистрирани търговски марки на Apple Computer, Inc.

Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

Всички термини, марки и имена на продукти, споменати в това Ръководство на потребителя, са 
търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Съставяне и публикуване
Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. на базата на най-
новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт може да бъдат променяни без 
предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се 
тук материали и не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително последващи), възникнали 
вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до 
печатни и други грешки, свързани с публикацията.

©2006 Brother Industries Ltd.

Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни 
съвети за това как съответната операция работи с други функции.
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ВАЖНА БЕЛЕЖКА:
За техническа и операционна помощ, трябва да се свържете с държавата, в която сте закупили 
устройството. Обажданията трябва да се правят в съответната държава.

Ако имате някакви коментари или предложения, моля пишете ни на:

Интернет адрес
Brother Global Web Site: http://www.brother.com

За FAQs (Често Задавани Въпроси), Поддръжка на продуктите, Актуализации на драйверите и 
Полезни програми: http://www.brother.com

В Европа Посетете http://www.brother.com за контактите на 
локалния представител на Brother.

В Европа European Technical Services
1 Tame Street
Audenshaw
Manchester, M34 5JE
UK

http://www.brother.com
http://www.brother.com
http://www.brother.com
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Обзор 1

1 Не е достъпно за DCP модели.

Функции на мрежата 1

Вашето Brother устройство притежава следните основни мрежови функции.

Разпечатване в мрежа

Сканиране в мрежа

Компютър-ФАКС в мрежа (Не е достъпен за DCP модели)

PhotoCapture Center™ в мрежа

Увод 1

Операцион
ни системи

10/100 
BASE-TX 
Wired 
Ethernet 
(TCP/IP)

Разпечат
ване

Сканиране Компютър-ФАКС 
изпращане* 1

Компютър-ФАКС 
получаване* 1

Photo 
Capture 
Center™

Отдалечено 
Конфигуриране* 1

Статус 
монитор

Windows® 
98/98SE/Me/
2000/XP/XP 
Professional 
x64 Edition

r r r r r r r r

Mac OS® X 
10.2.4 или 
по-висока

r r r r r r r
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2
Настройка на IP адрес и Subnet mask 2

Използване на програмата BRAdmin Professional и TCP/IP протокол за 
конфигуриране на мрежовия принтер (за Windows®) 2

Как се конфигурира устройството с помощта на BRAdmin Professional 2

a Стартирайте BRAdmin Professional (от Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition), 
щраквайки Старт/Програми/Brother Administrator Utilities (Помощна програма за 
Администратора на Brother)/Brother BRAdmin Professional Utilities (Помощна програма Brother 
BRAdmin Professional)/BRAdmin Profecional.

b Изберете TCP/IP в лявата рамка на главния прозорец на BRAdmin.

c Изберете Search Active Devices (Търси Активни Устройства) от менюто Devices (Устройства). 
BRAdmin Professional автоматично ще потърси нови устройства.
 

d Кликнете два пъти върху новото устройство.

e Въведете IP Address (IP Адрес), Subnet Mask и Gateway (ако е необходимо) на вашия сървър 
разпечатване.

f Натиснете OK.

g С правилно програмиран IP адрес, ще видите Brother сървъра в списъка с устройства.

Конфигуриране на мрежовия принтер 2



Конфигуриране на мрежовия принтер
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2

Промяна на настройките на сървъра 2

Използване на Отдалечено Конфигуриране за да промените настройките 
на сървъра
(MFC модели само) 2

Отдалечено Конфигуриране за Windows®
2

Програмата Отдалечено Конфигуриране ви дава възможност да конфигурирате настройките на 
мрежата от програмата Windows®. Когато влезнете в тази програма, настройките на вашето 
устройство ще бъдат свалени автоматично на вашия компютър и ще се покажат на екрана. Ако 
променяте настройките, можете да ги свалите директно на устройството.

a Щракнете бутон Старт, Всички програми, Brother, MFC-XXXX, Отдалечено Конфигуриране 
(където XXXX е името на вашия модел).

b Въведете парола, ако е поставена. (За MFC-5460CN и MFC-5860CN, фабричната парола е 
“access”.)

c Щракнете TCP/IP или Различни настр.

d Сега можете да променяте настройките на сървъра за разпечатване.
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LAN меню 3

Секцията Контролен панел LAN меню може да се използва за конфигуриране на настройките на 
мрежата.

Натиснете Menu (Меню), след това натиснете a или b за да изберете LAN или натиснете 
Menu (Меню), 5 (За моделите с едноцветен дисплей) и след това продължете към менюто, което 
искате да конфигурирате. 

Моля отбележете, че устройството е снабдено с BRAdmin Professional Windows® софтуер, BRAdmin 
Light Macintosh® софтуер и RemoteSetup, което също може да се използва за конфигуриране на 
настройките на мрежата.

TCP/IP 3

Това меню има девет секции: BOOT Method, IP адрес, Събнет маска, Гейтуей, Име на разклон, 
Конфиг. WIN, WINS сървър, DNS сървър и APIPA.

Инсталиране на контролния панел 3



Инсталиране на контролния панел
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3

IP адрес 3

(За модели с Едноцветен Дисплей) 3

a Натиснете Menu (Меню), 5, 1, 2.

b Изберете 1 за промяна. Въведете IP адреса.

c Натиснете OK.

d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

(За модели с Цветен дисплей) 3

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете LAN.
Натиснете OK.

c Натиснете a или b, за да изберете TCP/IP.
Натиснете OK.

d Натиснете a или b, за да изберете IP Address (IP адрес).
Натиснете OK.

e Натиснете a или b, за да изберете Change (Промени).
Натиснете OK.

f Въведете IP адреса.
Натиснете OK.

Забележка
За DCP модели, натиснете a или многократно b за да въведете първото трицифрено число на IP 
адреса. Натиснете c за да въведете второто трицифрено число. Повторете тази стъпка докато 
въведете и четвъртото трицифрено число на IP адреса. Натиснете OK.

 

g Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).



Инсталиране на контролния панел
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3

Subnet Mask 3

(За модели с Едноцветен Дисплей) 3

a Натиснете Menu (Меню), 5, 1, 3.

b Изберете 1 за промяна. Въведете адреса на Subnet mask.

c Натиснете OK.

d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

(За модели с Цветен дисплей) 3

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете LAN.
Натиснете OK.

c Натиснете a или b, за да изберете TCP/IP.
Натиснете OK.

d Натиснете a или b, за да изберете Subnet Mask (Събнет маска).
Натиснете OK.

e Натиснете a или b, за да изберете Change (Промени).
Натиснете OK.

f Въведете адреса на Subnet mask.
Натиснете OK.

Забележка
За DCP модели, натиснете a или многократно b за да въведете първото трицифрено число на 
Subnet Mask адреса. Натиснете c за да въведете второто трицифрено число. Повторете тази 
стъпка докато въведете и четвъртото трицифрено число на Subnet Mask адреса. Натиснете OK.

 

g Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).



Инсталиране на контролния панел

7

3

Gateway 3

(За модели с Едноцветен Дисплей) 3

a Натиснете Menu (Меню), 5, 1, 4.

b Изберете 1 за промяна. Въведете адреса на Gateway.

c Натиснете OK.

d Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

(За модели с Цветен дисплей) 3

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете LAN.
Натиснете OK.

c Натиснете a или b, за да изберете TCP/IP.
Натиснете OK.

d Натиснете a или b, за да изберете Gateway (Гейтуей).
Натиснете OK.

e Натиснете a или b, за да изберете Change (Промени).
Натиснете OK.

f Въведете адреса на Gateway.
Натиснете OK.

Забележка
За DCP модели, натиснете a или многократно b за да въведете първото трицифрено число на 
Gateway адреса. Натиснете c за да въведете второто трицифрено число. Повторете тази стъпка 
докато въведете и четвъртото трицифрено число на Gateway адреса. Натиснете OK.

 

g Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).
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Разпечатване на конфигурациите на мрежата 3

Забележка
Възлово име: Възловото име се появява в Конфигурацията на мрежата. Фабричното възлово име 
е “BRN_xxxxxx” (“където xxxxxx” са последните шест цифри на Ethernet адреса).

 

Конфигурацията на мрежата разпечатва рапорт изброяващ всички текущи конфигурации на мрежата 
включително и настройките на сървъра за разпечатване.

(За модели с Едноцветен Дисплей) 3

a Натиснете Menu (Меню), 6, 6.

b Натиснете Mono Start (Старт Чepнo-Бялo) или Colour Start (Старт Цветно).

c Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

(За модели с Цветен дисплей) 3

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете Print Reports (Печатай доклад).
Натиснете OK.

c Натиснете a или b, за да изберете Network Config (Мрежова конфиг).
Натиснете OK.

d Натиснете Mono Start (Старт Чepнo-Бялo) или Colour Start (Старт Цветно).



Инсталиране на контролния панел

9

3

Възстановяване на фабричните настройки на мрежата 3

Ако желаете да нулирате сървъра за разпечатване към фабричните му настройки (нулирайки цялата 
информация като парола и IP адрес) моля следвайте тези стъпки:

Забележка
Тази функция възстановява всички настройки на мрежата към фабричните.

 

(За модели с Едноцветен Дисплей) 3

a Уверете се, че устройството не работи и след това извадете всички кабели от устройството 
(освен захранващия).

b Натиснете Menu (Меню), 5, 0.

c Натиснете 1 за да изберете 1.Ресет.

d Натиснете 1 за да изберете 1.Да.

e Устройството ще се рестартира. Сега можете да свържете отново мрежовия кабел и да 
конфигурирате настройките на мрежата за да съответстват на вашата мрежа.

(За модели с Цветен дисплей) 3

a Натиснете Menu (Меню).

b Натиснете a или b, за да изберете LAN.
Натиснете OK.

c Натиснете a или b, за да изберете Factory Reset (Фабрични наст.).
Натиснете OK.

d Натиснете 1 за Factory Reset (Фабрични наст.).

e Натиснете 1 за да рестартирате.

Забележка
За DCP модели натиснете + за Фабрично нулиране и след това натиснете + за рестартиране.

 

f Устройството ще се рестартира. Сега можете да свържете отново мрежовия кабел и да 
конфигурирате настройките на мрежата за да съответстват на вашата мрежа.
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За потребители на Windows® 98/Me/2000/XP 4

Потребителите на Windows® 98/Me/2000/XP могат да изпращат задачи за разпечатване използвайки 
Brother Peer-to-Peer Print софтуер, който ще намерите на компакт диска приложен заедно с 
устройството.

Ако вече сте инсталирали принтер драйвера, отидете на Принтер драйвера вече е 
инсталиран на стр. 11.

Конфигуриране на стандартен TCP/IP порт 4

Принтер драйвера все още не е инсталиран 4

a Стартирайте инсталационната програма от компакт диска съгласно Ръководството за бързо 
инсталиране.

b Изберете името на модела и езика ви (ако е необходимо) и щракнете 
Инсталиране др. драйвери/приложения.

c Натиснете Драивер за принтер (само).

d Щракнете Напред като отговор на Поздравителното съобщение. Следвайте инструкциите на 
екрана.

e Изберете Стандартна инсталация и щракнете Напред.

f Изберете Peer-to-Peer мрежов принтер и натиснете Напред.

g Следвайте инструкциите на екрана и щракнете OK.

Забележка
Свържете се с администратора ако не сте сигурни за местоположението и името на принтера в 
мрежа.

 

h Продължете в Инструктиращата програма щраквайки Край когато свърши.

Разпечатване в мрежа от Windows® 
basic TCP/IP Peer-to-Peer разпечатване 4
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Принтер драйвера вече е инсталиран 4

Ако вече сте инсталирали принтер драйвера и искате да го конфигурирате за разпечатване в мрежа, 
следвайте стъпките:

(За потребители на Windows® 2000/XP) 4

a От прозореца Принтери и факсове изберете принтер драйвера, който желаете да 
конфигурирате.

b Щракнете Файл и после Свойства.

c Щракнете Портове и Добавяне на портове.

d Изберете порта, който желаете да използвате. Обикновено това ще е Стандартен TCP/IP порт. 
След това щракнете бутон Нов порт....

e Ще стартира Съветникът за инсталиране на стандартен TCP/IP порт. 

f Затворете диалоговия прозорец Добавяне на портове и Свойства.

(За потребители на Windows® 98/Me) 4

a От прозореца Принтери изберете принтер драйвера, който желаете да конфигурирате.

b Щракнете Файл и после Свойства.

c Щракнете Подробности и Добавяне на портове.

d В Добавяне на портове диалоговия прозорец, изберете Други и след това 
Brother LPR Port (Brother LPR порт).

e Щракнете OK и въведете името на порта.

Забележка
Фабричното име на порта е BLP1. Ако вече сте използвали това име, ще видите съобщение за 
грешка.

 

f Свойства на порта диалогов прозорец се появява.

g Въведете IP адреса на устройството, на което искате да разпечатате и щракнете OK.
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Основни проблеми 5

Компакт- диска е поставен, но не стартира автоматично 5

Ако компютърът ви не поддържа Автоматично стартиране, то менюто няма да стартира след 
поставяне на компакт-диска. В такъв случай, стартирайте setup.exe от основната директория на 
компакт- диска.

Как да нулирам Brother сървъра за разпечатване на фабричните му настройки 5

Можете да нулирате сървъра за разпечатване към фабричните му настройки (нулирайки цялата 
информация като парола и IP адрес). Вижте Възстановяване на фабричните настройки на 
мрежата на стр. 9.

Проблеми с инсталацията на софтуера за разпечатване в 
мрежа 5

Brother сървъра не може да се намери по време на инсталацията на софтуера за разпечатване 
в мрежа и от принтер драйвера на устройството във Windows®. 
Brother сървъра не може да се намери с помощта на Simple Network Configuration capabilities 
на Mac OS® X. 5

Преди да инсталирате софтуера за разпечатване в мрежа или принтер драйвера се уверете, дали сте 
въвели IP адреса на Brother сървъра съгласно Глава 2 или Глава 3 от Ръководството на потребителя. 
Проверете следното:

a Уверете се, дали устройството е включено в контакта, работи и е готово за разпечатване.

b Проверете дали дисплеят показва LAN активен в продължение на 2 секунди след като бъде 
свързано в мрежа.

c Разпечатайте Конфигурацията на мрежата и проверете дали настройки като на IP адреса се 
отнасят за вашата мрежа. Проблемът може да е в резултат на неправилно въведен или копиран 
IP адрес. Проверете дали IP адресът е въведен правилно в сървъра. И се уверете, че няма други 
мрежови възли със същия IP адрес. За информация как да разпечатате Конфигурацията на 
мрежата, вижте Разпечатване на конфигурациите на мрежата на стр. 8.

d Проверете, дали сървъра за разпечатване е в мрежата ви, като направите следното:

За Windows®

Опитайте се да пингнете сървъра за разпечатване от оперативната система на хоста с 
командата:

ping ipaddress

Където ipaddress е IP адреса на сървъра (отбележете, че в някои случай може да отнеме до 
две минути на сървъра да зареди IP адреса си след като е настроен). 

Отстраняване на неизправности 5
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5

e Ако сте опитали от 1 до 4 и все още не работи, то нулирайте сървъра към фабричните му 
настройки и опитайте да го инсталирате отначало. За информация как да нулирате сървъра, 
вижте Възстановяване на фабричните настройки на мрежата на стр. 9.

f Проверете следното.

За Windows®

Ако инсталацията се провали, то може би Firewall-а на компютъра ви блокира необходимата 
връзка с устройството. В такъв случай, ще трябва да деактивирате Firewall-а на компютъра ви 
и да инсталирате отново драйверите.

• За потребители на Windows® XP SP2 и XP Professional x64 Edition

1 Щракнете бутон Старт, Настройки и след това Контролен панел.

2 Щракнете два пъти Windows Firewall (Защитна стена на Windows).

3 Щракнете Общи. Уверете се, че е избран Изключено (не се препоръчва).

4 Натиснете OK.

• Потребители на Windows® XP SP1

1 Локализирайте клавиша “Windows” на клавиатурата. Това са клавишите с лого на 
Windows върху тях.

2 Натиснете клавиш “Windows” плюс клавиш “E” за да отворите 
My Computer (Моят компютър).

3 В ляво, щракнете с десния клавиш на мишката Моите места в мрежата, щракнете 
Свойства, след това пак щракнете с десния клавиш на мишката Мрежови връзки и 
щракнете Свойства.

4 Щракнете Advanced (Разширени). Под Internet Connection Firewall (Защитна стена на 
връзката с интернет) се уверете, дали кутийката до Protect my computer... 
(Защита на компютъра ми...) е отмаркирана. Ако кутийката е маркирана, то отстранете 
маркировката. След това щракнете OK.

5 След като изключите Firewall-а, то се опитайте да инсталирате отново софтуерния 
пакет на Brother. За инструкции как да инсталирате от компакт-диска, използвайте 
Ръководството за бързо инсталиране, което е приложено с устройството.
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5

6 Ако инсталацията приключи успешно, това значи, че Firewall-а на компютъра ви е 
отхвърлял необходимата връзка. В такъв случай, ще трябва да деактивирате Firewall-
а на компютъра ви и да инсталирате отново мрежовите драйвери. 

Забележка
След като инсталирате софтуерния пакет на Brother, включете отново Firewall-а. За инструкции как 
да включите отново Firewall-а се обърнете към Ръководството на’ потребителя или се свържете с 
производителя на Firewall-ния софтуер.

 

g Нулирайте настройките на сървъра за разпечатване на фабричните настройки и опитайте отново. 
За информация как да нулирате сървъра, вижте Възстановяване на фабричните настройки на 
мрежата на стр. 9.
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5

Проблеми с разпечатването 5

Задачата за разпечатване не е изпълнена 5

Проверете статуса и конфигурацията на сървъра за разпечатване. Проверете следното:

a Уверете се, дали устройството е включено в контакта, работи и е готово за разпечатване. 
Разпечатайте Конфигурацията на мрежата и проверете дали настройки като на IP адреса се 
отнасят за вашата мрежа. За информация как да разпечатате Конфигурацията на мрежата, вижте 
Разпечатване на конфигурациите на мрежата на стр. 8.

b Проблемът може да е в резултат на неправилно въведен или копиран IP адрес. Проверете дали 
IP адресът е въведен правилно в сървъра. И се уверете, че няма други мрежови възли със същия 
IP адрес.

c Проверете, дали сървъра за разпечатване е в мрежата ви, като направите следното:

За Windows®

Опитайте се да пингнете сървъра за разпечатване от оперативната система на хоста с 
командата:

ping ipaddress

Където ipaddress е IP адреса на сървъра (отбележете, че в някои случай може да отнеме до 
две минути на сървъра да зареди IP адреса си след като е настроен). 

d Ако сте опитали от 1 до 4 и все още не работи, то нулирайте сървъра към фабричните му 
настройки и опитайте да го инсталирате отначало. За информация как да нулирате сървъра, 
вижте Възстановяване на фабричните настройки на мрежата на стр. 9.
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5

Проблеми със Сканиране и Компютър-ФАКС 5

Настройката на Firewall на компютъра ви може да отхвърля необходимите връзки на мрежата. 
Следвайте инструкциите по-долу за да изключите Firewall-а. Ако използвате личен Firewall софтуер, 
вижте Ръководството на потребителя за вашия софтуер или се свържете с производителя му.

Потребители на Windows® XP SP2

a Щракнете бутон Старт, Контролен панел и след това Защитна стена на Windows. Уверете 
се, дали е включен Защитна стена на Windows в табулацията Общи.

b Щракнете табулацията Разширени и след това бутона Настройки в Настройките на 
мрежовата връзка.

c Щракнете бутон Добавяне и в полето Описание на услугага въведете произволно име. В 
полето Име на IP адрес въведете "localhost". За сканиране в мрежа в полетата за вътрешен и 
външен номер на порт въведете "54925". Изберете UDP и щракнете OK. Повторете тази стъпка 
като добавите 54926 за Компютър-Факс получаване в мрежа и порт 137 за Windows®.

d Уверете се, дали новите настройки са добавени и маркирани и после щракнете OK.
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A
Инсталация с помощта на Последователно или 
Споделено разпечатване в мрежа (само принтер драйвер)A

Забележка
• Трябва да конфигурирате IP адреса на устройството ви преди да продължите в тази глава. Ако сте 
конфигурирали IP адреса, вижте Конфигуриране на мрежовия принтер на стр. 2.

• Проверете дали хост компютъра и сървъра за разпечатване са на един и същ subnet или дали 
рутера е правилно конфигуриран да пропуска данни между двете устройства. 

• Ако ползвате софтуер личен Firewall (например Internet Connection Firewall, наличен в Windows® 
XP), деактивирайте го преди инсталацията. След като се уверите, че може да разпечатвате, 
активирайте отново личния Firewall.

 

a Стартирайте инсталационната програма от компакт диска съгласно Ръководството за бързо 
инсталиране.

b Изберете името на модела и езика ви (ако е необходимо) и щракнете 
Инсталиране др. драйвери/приложения.

c Натиснете Драивер за принтер (само).

d Щракнете Напред като отговор на Поздравителното съобщение. Следвайте инструкциите на 
екрана.

e Изберете Стандартна инсталация и щракнете Напред.

f Изберете Споделен в мрежата принтер и натиснете Напред.

g Изберете последователността на’ принтера и след това щракнете OK.

Забележка
Свържете се с администратора ако не сте сигурни за местоположението и името на принтера в 
мрежа.

 

h Натиснете Край.

Допълнение А A
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Мултифункционални сървър спецификации A

Наименование на модела NC-130h
Поддръжка на 
операционната система

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP, Windows® XP Professional x64 Edition 
Mac OS® X 10.2.4 или по-висока

Поддръжка на протоколи TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS,  
WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, 
FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP

Тип мрежа 10/100BASE-TX Ethernet network
Разпечатване в мрежа Windows® 98/98SE/Me Peer-to-Peer разпечатване 

Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition TCP/IP разпечатване 
Macintosh® разпечатване (Mac OS® X 10.2.4 или по-висока поддържаща TCP/IP)

Компютър-ФАКС в мрежа Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition 
Mac OS® X 10.2.4 или по-висока (само Изпращане)

Сканиране в мрежа Windows® 98/98SE/Me/2000/XP 
Mac OS® X 10.2.4 или по-висока

PhotoCapture Center™ в 
мрежа

Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/XP Professional x64 Edition 
Mac OS® X 10.2.4 или по-висока

Компютърни изисквания 
(за драйвери, BRAdmin 
Professional, Peer-to-Peer 
софтуер и т.н.)

Минимална 
скорост на 
процесора

Intel® Pentium® II или еквивалент за Windows® 
98/98SE/Me/2000 Professional/XP

AMD Opteron™, AMD Athlon™ 64, Intel® Xeon™ с intel® 
EM64T, Intel® Pentium® 4 с intel® EM64T за Windows® XP 
Professional x64 Edition

Минимален RAM 32MB за Windows® 98/98SE/Me 
64MB за Windows® 2000 Professional 
128MB за Windows® XP 
256MB за Windows® XP Professional x64 Edition

Препоръчителен 
RAM

64MB за Windows® 98/98SE/Me 
128MB за Windows® 2000 Professional 
256MB за Windows® XP 
512MB за Windows® XP Professional x64 Edition

Macintosh® връзка Компютър Ethernet ready Power Macintosh®

Минимална 
скорост на 
процесора

Всички базови модели имат минимални изисквания

Минимален RAM 128MB за Mac OS® X 10.2.4 или по-висока
Препоръчителен 
RAM

160MB за Mac OS® X 10.2.4 или по-висока
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Мениджмънт програми Помощна 
програма 
BRAdmin 
Professional

Windows® 98/98SE/Me, Windows® 2000/XP/XP Professional 
x64 Edition

BRAdmin Light Mac OS® X 10.2.4 или по-висока
Web BRAdmin Windows® 2000 Professional/Server/Advanced Server, 

Windows® XP Professional
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Таблица с функции и Фабрични настройки A

(За модели с Едноцветен Дисплей) A

1 При връзка с мрежата, ако BOOT Method на устройството е Авто, то устройството ще се опита автоматично да настрои IP адреса и 
Subnet Mask от първоначалния сървър като DHCP или BOOTP. Ако не може да бъде намерен първоначален сървър то ще бъде 
локализиран APIPA IP адрес като 169.254.[001-254].[000-255]. Ако BOOT Method на устройството е настроено на Статично, то ще 
трябва ръчно да въведете IP адреса от контролния панел на устройството.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Опции
5.LAN 1.Настр. TCP/IP 1. BOOT Method Авто/Статично/RARP/BOOTP/DHCP

2.IP адрес [169].[254].[001-254].[000-255] 1

3.Събнет маска [255].[255].[000].[000]1

4.Гейтуей [000].[000].[000].[000]
5.Име на разклон BRN_XXXXXX= (последните 6 цифри на Ethernet 

адреса)

(до 15 символа)
6.Конфиг. WIN Авто/Статично
7.WINS сървър (Първо)

[000].[000].[000].[000]
(Второ)

[000].[000].[000].[000]
8.DNS сървър (Първо)

[000].[000].[000].[000]
(Второ)

[000].[000].[000].[000]
9.APIPA Включване/Изключване

2.Различни 
настр

1.Етернет Авто/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD

0.Фабрични 
наст.
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(За модели с Цветен дисплей) A

1 При връзка с мрежата, ако BOOT Method на устройството е Авто, то устройството ще се опита автоматично да настрои IP адреса и 
Subnet Mask от първоначалния сървър като DHCP или BOOTP. Ако не може да бъде намерен първоначален сървър то ще бъде 
локализиран APIPA IP адрес като 169.254.[001-254].[000-255]. Ако BOOT Method на устройството е настроено на Статично, то ще 
трябва ръчно да въведете IP адреса от контролния панел на устройството.

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Опции
LAN TCP/IP BOOT Method Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP

IP Address [169].[254].[001-254].[000-255]1

Subnet Mask [255].[255].[000].[000]1

Gateway [000].[000].[000].[000]
Node Name BRN_XXXXXX= (последните 6 цифри на Ethernet 

адреса)

(до 15 символа)
WINS Config Auto/Static
WINS Server (Primary)

[000].[000].[000].[000]
(Secondary)

[000].[000].[000].[000]
DNS Server (Primary)

[000].[000].[000].[000]
(Secondary)

[000].[000].[000].[000]
APIPA On/Off

Setup Misc. Ethernet Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD
Factory Reset
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