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Definiţiile avertizărilor, atenţionărilor şi observaţiilor
În acest ghid al utilizatorului, este folosită următoarea pictogramă:

Mărci comerciale
Brother şi logo-ul Brother sunt mărci comerciale înregistrate, iar BRAdmin Professional este o marcă 
comercială a Brother Industries, Ltd.
UNIX este o marcă comercială înregistrată a The Open Group.

Linux® este marcă comercială înregistrată, aparţinând lui Linus Torvalds, în S.U.A. şi în alte ţări.
Macintosh şi Apple sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.
Windows Vista este fie marcă comercială înregistrată, fie marcă comercială a Microsoft Corporation în S.U.A. 
şi în alte ţări.
Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în 
alte ţări.
BROADCOM, SecureEasySetup şi logo-ul SecureEasySetup sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale Broadcom Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
AOSS este o marcă comercială a Buffalo Inc.
Wi-Fi, WPA şi WPA2 sunt mărci comerciale înregistrate, iar Wi-Fi Protected Setup este o marcă comercială 
a Wi-Fi Alliance.
Toţi ceilalţi termeni şi toate celelalte mărci şi nume de produse menţionate în acest ghid al utilizatorului sunt 
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Drepturi de autor şi licenţe
O parte din programul software încorporat în acest produs este software gSOAP.
Porţiunile create de gSOAP sunt protejate de drepturi de autor. Copyright (C) 2001 – 2004 Robert A. van 
Engelen, Genivia inc. 
Toate drepturile rezervate. 

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 Observaţiile vă informează asupra modului în care trebuie să reacţionaţi în 
anumite situaţii şi vă oferă indicaţii privind modul în care operaţiunea respectivă 
afectează alte funcţii.



ii

Notă referitoare la compilare şi publicare
Acest manual, care include cele mai recente descrieri şi specificaţii ale produselor, a fost compilat şi publicat 
sub supravegherea companiei Brother Industries Ltd.

Conţinutul acestui manual, precum şi specificaţiile acestui produs, pot fi modificate fără aviz prealabil.

Compania Brother îşi rezervă dreptul de a efectua modificări, fără aviz prealabil, ale specificaţiilor şi 
materialelor conţinute în acest document şi nu poate fi considerată răspunzătoare pentru niciun fel de pagube 
(inclusiv cele rezultate în mod direct) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, pagube ce includ, fără a 
se limita la, erorile tipografice şi alte erori aferente procesului de publicare.

©2008 Brother Industries, Ltd.

OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ
Acest produs este aprobat pentru utilizare numai în ţara de achiziţie. Nu folosiţi acest produs în afara ţării 
de achiziţie, întrucât pot fi încălcate reglementările privind telecomunicaţiile fără fir şi alimentarea cu curent 
electric din ţara respectivă.

În acest document, Windows® XP înseamnă Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 
Edition şi Windows® XP Home Edition.
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Numerele Brother

IMPORTANT

Pentru a primi asistenţă tehnică şi operaţională, trebuie să contactaţi distribuitorul din ţara în care aţi 
achiziţionat aparatul. Apelurile trebuie efectuate din ţara respectivă.

 

Pentru Serviciul clienţi

Amplasarea centrelor de service (S.U.A.)
Pentru a afla locaţia unui centru de service autorizat Brother, sunaţi la 1-877-BROTHER 
(1-877-276-8437).
Amplasarea centrelor de service (Canada)
Pentru a afla locaţia unui centru de service autorizat Brother, sunaţi la 1-877-BROTHER.

Dacă aveţi sugestii sau alte comentarii, scrieţi-ne la adresa:

Adresa Internet

Pagina web globală Brother: http://www.brother.com

Pentru răspunsuri la întrebări frecvente, informaţii despre asistenţa tehnică asociată produselor şi actualizări 
de drivere şi utilitare, vizitaţi: http://solutions.brother.com

În S.U.A. 1-877-BROTHER (1-877-276-8437)
1-901-379-1215 (FAX)

În Canada 1-877-BROTHER
514-685-4898 (FAX)

În Europa Vizitaţi http://www.brother.com pentru informaţiile de contact ale distribuitorului 
Brother local.

În S.U.A. Asistenţă clienţi

Brother International Corporation

100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater NJ 08807-0911

În Canada Brother International Corporation (Canada), Ltd.

- Marketing Dept.
1, rue Hôtel de Ville
Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6

În Europa European Product & Service Support

1 Tame Street
Audenshaw
Manchester, M34 5JE, UK

http://www.brother.com
http://www.brother.com
http://solutions.brother.com


iv

Comandarea accesoriilor şi consumabilelor 

În S.U.A.: 1-877-552-MALL (1-877-552-6255)

1-800-947-1445 (fax)
 

http://www.brothermall.com
 

În Canada: 1-877-BROTHER
 

http://www.brother.ca
 

http://www.brothermall.com
http://www.brother.ca
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Prezentare generală 1

Aparatul Brother poate fi partajat într-o reţea Ethernet cu fir 10/100 MB sau fără fir IEEE 802.11b/802.11g 
folosind serverul intern de imprimare în reţea. Serverul de imprimare acceptă diverse funcţii şi metode de 
conectare, în funcţie de sistemul de operare care rulează într-o reţea compatibilă cu TCP/IP. Printre aceste 
funcţii se numără imprimarea, scanarea, trimiterea de PC-FAX, primirea de PC-FAX, PhotoCapture 
Center™, Remote Setup (Setare la distanţă) şi Monitorul de stare. În tabelul următor sunt prezentate funcţiile 
şi conexiunile de reţea suportate de fiecare sistem de operare.

1 Nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN.
2 BRAdmin Professional şi Web BRAdmin pot fi descărcate de la adresa http://solutions.brother.com. 
3 Această funcţie nu este disponibilă pentru modelele DCP.

Pentru a utiliza aparatul Brother într-o reţea, trebuie să configuraţi serverul de imprimare şi calculatoarele pe 
care le folosiţi.

Introducere 1

Sisteme de operare Windows® 2000

Windows® XP 
Windows® XP 
Professional x64 
Edition

Windows Vista®

Mac OS® X 10.2.4 sau o 
versiune ulterioară

Reţea Ethernet cu fir 
10/100 BASE-TX (TCP/IP) r r

Reţea Ethernet fără fir 
IEEE 802.11b/g (TCP/IP) 1 r r

Imprimarea r r
BRAdmin Light r r

BRAdmin Professional 2 r

Web BRAdmin 2 r
Scanarea r r

Trimiterea de PC Fax 3 r r

Primirea de PC Fax 3 r
Remote Setup 
(Setare la distanţă) 3 r r

Monitorul de stare r r
Programul asistent pentru 
instalarea driverelor r

http://solutions.brother.com
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1
Pentru utilizatorii de reţea fără fir:

Pentru a obţine rezultate optime la imprimarea normală, de zi cu zi, a documentelor, amplasaţi aparatul 
Brother cât mai aproape de punctul de acces la reţea (sau de ruter), cu cât mai puţine elemente obstructive 
între aparat şi acesta. Obiectele mari şi pereţii dintre cele două dispozitive, precum şi interferenţele de la alte 
dispozitive electronice, pot afecta viteza de transfer de date pentru documentele dumneavoastră.

Datorită acestor factori, este posibil ca metoda de conectare fără fir să nu fie cea mai potrivită pentru toate 
tipurile de documente şi aplicaţii. Dacă imprimaţi fişiere mari, cum ar fi fotografii pe hârtie lucioasă sau 
documente cu multe pagini, care conţin atât text, cât şi elemente grafice de mari dimensiuni, este 
recomandabil să luaţi în considerare alegerea reţelei Ethernet cu fir pentru un transfer mai rapid al datelor 
sau USB pentru o rată maximă de transfer.

Funcţii în reţea 1

Aparatul dumneavoastră Brother are următoarele funcţii de bază în reţea.

Imprimarea în reţea 1

Serverul de imprimare furnizează servicii de imprimare pentru Windows® 2000/XP/XP Professional x64 
Edition şi Windows Vista® care suportă protocoalele TCP/IP şi pentru Macintosh® care suportă TCP/IP 
(Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară).

Scanarea în reţea 1

Puteţi scana documente în reţea către calculatorul dvs. (Consultaţi secţiunea Scanarea în reţea din Ghidul 
Utilizatorului de Software.)

PC-FAX în reţea (nu este disponibil pentru modelele DCP) 1

Puteţi trimite direct un fişier PC ca PC-FAX în reţea. (Pentru o descriere completă, consultaţi Software-ul 
Brother PC-FAX pentru Windows® şi Trimiterea unui fax pentru Macintosh® în Ghidul Utilizatorului de 
Software.) Utilizatorii de Windows® pot folosi, de asemenea, funcţia de primire PC-FAX. (Consultaţi Primirea 
PC-FAX din Ghidul Utilizatorului de Software.)

PhotoCapture Center™ în reţea 1

Puteţi vizualiza, prelua şi salva date de pe un suport de memorie USB Flash sau de pe un card de memorie 
introdus în aparatul Brother. Programul software este instalat automat atunci când selectaţi conexiunea în 
reţea în timpul instalării programului software. Pentru Windows®, selectaţi fila PHOTOCAPTURE (CAPTARE 
FOTO) din ControlCenter3. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Centrul de control 3 din Ghidul 
utilizatorului de software. Pentru Macintosh®, lansaţi orice browser web în care funcţia FTP este disponibilă 
şi introduceţi FTP://xxx.xxx.xxx.xxx (unde xxx.xxx.xxx.xxx este adresa IP a aparatului Brother). Pentru mai 
multe informaţii, consultaţi Setare de la distanţă şi PhotoCapture Center din Ghidul utilizatorului de software.
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Utilitare de administrare 1

BRAdmin Light 1

BRAdmin Light este un utilitar pentru configurarea iniţială a dispozitivelor Brother conectate în reţea. Acest 
utilitar poate căuta produse Brother în reţea, poate vizualiza starea acestora şi poate configura setările 
elementare de reţea, precum adresa IP. Utilitarul BRAdmin Light este disponibil pentru calculatoare pe care 
rulează Windows® 2000/XP, Windows Vista® şi Mac OS® X 10.2.4 (sau o versiune ulterioară). Pentru a 
instala BRAdmin Light pe un sistem Windows®, consultaţi Ghidul de instalare rapidă furnizat împreună cu 
aparatul. Pentru utilizatorii de Macintosh®: BRAdmin Light va fi instalat automat la instalarea driverului de 
imprimantă. Dacă aţi instalat deja driverul de imprimantă, nu trebuie să îl instalaţi din nou.
Pentru mai multe informaţii despre BRAdmin Light, vizitaţi http://solutions.brother.com.

BRAdmin Professional (pentru Windows®) 1

BRAdmin Professional este un utilitar ce oferă opţiuni mai avansate de administrare a dispozitivelor Brother 
conectate în reţea. Acest utilitar poate căuta produse Brother în reţea, poate vizualiza starea acestora şi 
poate configura setările de reţea de pe un calculator care rulează un sistem de operare Windows®. BRAdmin 
Professional are funcţii suplimentare faţă de BRAdmin Light.
Pentru mai multe informaţii şi pentru a descărca programul, vizitaţi http://solutions.brother.com.

Web BRAdmin (pentru Windows®) 1

Web BRAdmin este un utilitar pentru administrarea dispozitivelor Brother conectate în reţele LAN şi WAN. Acest 
utilitar poate căuta produse Brother în reţea, poate vizualiza starea acestora şi poate configura setările de reţea. 
Spre deosebire de BRAdmin Professional, care este conceput numai pentru Windows®, Web BRAdmin este 
un utilitar bazat pe server care poate fi accesat de la orice calculator client cu un browser web care acceptă JRE 
(Java Runtime Environment). Instalând utilitarul server Web BRAdmin pe un calculator pe care rulează IIS 1, vă 
puteţi conecta la serverul Web BRAdmin, care apoi realizează comunicarea cu dispozitivul respectiv.
Pentru mai multe informaţii şi pentru a descărca programul, vizitaţi http://solutions.brother.com.
1 Internet Information Server 4.0 sau Internet Information Service 5.0/5.1/6.0/7.0

Remote Setup (Setare la distanţă) (nu este disponibil pentru modelele DCP) 1

Programul Remote Setup (Setare la distanţă) vă permite să configuraţi setările de reţea de pe un calculator 
Windows® sau Macintosh® (Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară). (Consultaţi secţiunea Setare de la 
distanţă din Ghidul Utilizatorului de Software.)

Serverul de fax prin Internet/scanare către e-mail 
(MFC-6490CW: standard, MFC-5890CN: poate fi descărcat) 1

Aparatului Brother i se poate atribui o adresă de e-mail care vă permite să trimiteţi, să primiţi sau să 
redirecţionaţi documente într-o reţea locală (LAN) sau, prin Internet, la calculatoare sau la alte aparate fax 
conectate la Internet. Înainte de a utiliza această funcţie, trebuie să configuraţi setările necesare ale 
aparatului cu ajutorul panoului de control al acestuia. Pentru detalii, consultaţi Serviciul de fax prin Internet şi 
scanarea către e-mail (pentru MFC-6490CW) la pagina 125.

Pentru MFC-5890CN 1

Pentru a utiliza această funcţie, descărcaţi programul software necesar de pe site-ul nostru web, Brother 
Solutions Center. (http://solutions.brother.com) 

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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Tipuri de conexiuni în reţea 1

Exemplu de conexiune în reţea cu fir 1

Imprimarea Peer-to-Peer cu ajutorul protocolului TCP/IP 1

Într-un mediu Peer-to-Peer, fiecare calculator trimite şi primeşte date direct către/de la fiecare dispozitiv. Nu 
există un server central care să controleze accesul la fişiere sau partajarea imprimantei.
 

1 Switch sau ruter
2 Imprimantă de reţea (aparatul dumneavoastră)

Într-o reţea mai mică formată din 2 sau 3 calculatoare, recomandăm metoda de imprimare Peer-to-Peer, 
deoarece este mai uşor de configurat decât metoda de imprimare partajată în reţea. 
(Consultaţi Imprimarea partajată în reţea la pagina 5.)

Fiecare calculator trebuie să utilizeze protocolul TCP/IP.

Aparatul Brother trebuie să aibă o configurare corespunzătoare a adresei IP.

Dacă utilizaţi un ruter, adresa pentru poarta de acces (gateway) trebuie configurată atât pentru 
calculatoare, cât şi pentru aparatul Brother.

Windows
®

Windows
®

Windows
®

TCP/IP TCP/IP

2

1
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Imprimarea partajată în reţea 1

Într-un mediu de lucru partajat în reţea, fiecare calculator trimite date prin intermediul unui calculator controlat 
la nivel central. Acest tip de calculator este denumit frecvent „server” sau „server de imprimare”. Funcţia sa 
este aceea de a controla imprimarea tuturor lucrărilor de imprimare.
 

1 Calculator-client
2 Cunoscut şi sub numele de „server” sau „server de imprimare”
3 TCP/IP sau USB (după caz)
4 Imprimantă de reţea (aparatul dumneavoastră)

Într-o reţea mai mare, recomandăm un mediu de imprimare partajat în reţea.

„Serverul” sau „serverul de imprimare” trebuie să utilizeze protocolul de imprimare TCP/IP.

Aparatul Brother trebuie să aibă o configurare corespunzătoare a adresei IP, cu excepţia cazului în care 
aparatul este conectat la server prin intermediul interfeţei USB.
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Exemple de conexiune în reţea fără fir 1

Conectat la un calculator cu punct de acces în reţea (mod Infrastructură) 1

Acest tip de reţea este constituit în jurul unui punct central de acces. De asemenea, punctul de acces poate 
acţiona ca punte sau poartă de acces spre o reţea cu fir. Când aparatul Brother fără fir (aparatul 
dumneavoastră) face parte din această reţea, el recepţionează toate lucrările de imprimare prin intermediul 
unui punct de acces.
 

1 Punct de acces
2 Imprimantă de reţea fără fir (aparatul dumneavoastră)
3 Calculator cu interfaţă fără fir conectat la punctul de acces
4 Calculator cu fir, fără interfaţă fără fir, conectat la punctul de acces cu cablul Ethernet

Conectat la un calculator cu interfaţă fără fir fără punct de acces în reţea (modul Ad-hoc) 1

Acest tip de reţea nu dispune de un punct central de acces. Fiecare client fără fir comunică direct cu ceilalţi. 
Când aparatul Brother fără fir (aparatul dumneavoastră) face parte din această reţea, el recepţionează toate 
lucrările de imprimare direct de la calculatorul care trimite datele de imprimare.
 

1 Imprimantă de reţea fără fir (aparatul dumneavoastră)
2 Calculator cu interfaţă fără fir

2

1

4

3

1

2

2
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1
Protocoale 1

Protocoale şi funcţii TCP/IP 1

Protocoalele sunt seturi de reguli standardizate pentru transmiterea de date într-o reţea. Protocoalele le 
permit utilizatorilor să obţină acces la resursele conectate în reţea.

Serverul de imprimare utilizat pentru acest produs Brother suportă protocoalele TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol).

TCP/IP este cel mai întâlnit set de protocoale utilizat pentru comunicaţii, precum cele prin Internet şi e-mail. 
Acest protocol poate fi utilizat în aproape toate sistemele de operare, precum Windows®, Mac OS® X şi 
Linux®. Pentru acest produs Brother sunt disponibile următoarele protocoale TCP/IP:

DHCP/BOOTP/RARP 1

Adresa IP poate fi configurată automat cu ajutorul protocoalelor DHCP/BOOTP/RARP.

Notă
Pentru a utiliza protocoalele DHCP/BOOTP/RARP, contactaţi administratorul de reţea.

 

APIPA 1

Dacă nu atribuiţi manual (utilizând panoul de control al aparatului sau programul software BRAdmin) sau 
automat (utilizând un server DHCP/BOOTP/RARP) o adresă IP, protocolul Automatic Private IP Addressing 
(APIPA) va atribui automat o adresă IP din intervalul 169.254.1.0 – 169.254.254.255.

Client DNS 1

Serverul de imprimare Brother acceptă funcţia client DNS (Domain Name System). Această funcţie permite 
serverului de imprimare să comunice cu alte dispozitive utilizând numele său DNS.

LPR/LPD 1

Protocoale de imprimare utilizate frecvent într-o reţea TCP/IP.

Client SMTP (pentru MFC-6490CW) 1

Clientul Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) este utilizat pentru trimiterea de e-mailuri prin Internet sau 
intranet.

Port9100 1

Alt protocol de imprimare utilizat frecvent într-o reţea TCP/IP.

mDNS 1

mDNS permite serverului de imprimare Brother să se configureze automat pentru a funcţiona într-un sistem 
configurat pentru reţea simplă Mac OS® X. (Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară)
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TELNET 1

Serverul de imprimare Brother include suport pentru serverul TELNET în vederea configurării cu ajutorul liniei 
de comandă.

SNMP 1

Protocolul Simple Network Management Protocol (SNMP) este utilizat pentru administrarea dispozitivelor 
conectate în reţea, inclusiv a calculatoarelor, ruterelor şi a aparatelor Brother capabile de funcţionare în reţea.

Web Services (Servicii web) 1

Protocolul Web Services (Servicii web) permite utilizatorilor de Windows Vista® să instaleze driverul de 
imprimantă Brother făcând clic dreapta pe pictograma aparatului din directorul Network (Reţea). 
(Consultaţi Instalarea când se utilizează Web Services (Servicii web) (pentru utilizatorii de Windows Vista®) 
la pagina 151.) De asemenea, protocolul Web Services (Servicii web) vă permite să verificaţi de la calculator 
starea curentă a aparatului.

Client FTP (pentru MFC-5890CN şi MFC-6490CW) 1

Protocolul FTP (File Transfer Protocol) permite aparatului Brother să scaneze documente alb-negru sau color 
direct către un server FTP, fie că acesta este local, aflat în reţeaua dvs., sau pe Internet.

IPv6 (pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW) 1

Aparatul Brother este compatibil cu IPv6, protocolul Internet din generaţia următoare. Pentru mai multe 
informaţii despre protocolul IPv6, vizitaţi http://solutions.brother.com.

Alt protocol 1

LLTD 1

Protocolul LLTD (Link Layer Topology Discovery) vă permite să localizaţi cu uşurinţă aparatul Brother în 
Network Map (harta de reţea) din Windows Vista®. Aparatul dumneavoastră Brother va fi prezentat cu o 
pictogramă specifică şi cu numele de nod. Setarea implicită pentru acest protocol este Off (Oprit).

Puteţi activa protocolul LLTD folosind utilitarul BRAdmin Professional. Accesaţi pagina de descărcare pentru 
modelul dumneavoastră la adresa http://solutions.brother.com pentru a descărca BRAdmin Professional.

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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2

2
Prezentare generală 2

Înainte de a utiliza aparatul Brother într-un mediu de reţea, trebuie să instalaţi programul software Brother şi 
să configuraţi setările corespunzătoare de reţea TCP/IP pe aparat. În acest capitol, veţi afla etapele de bază 
ce trebuie parcurse pentru a imprima în reţea cu ajutorul protocolului TCP/IP.

Vă recomandăm să utilizaţi aplicaţia de instalare Brother de pe CD-ROM-ul Brother pentru a instala 
programul software Brother. Această aplicaţie vă va îndruma pe parcursul procesului de instalare a 
programului software şi a reţelei. Urmaţi instrucţiunile din Ghidul de instalare rapidă furnizat.

Notă
Dacă nu doriţi sau nu puteţi să utilizaţi aplicaţia de instalare automată sau vreun instrument software 
Brother, puteţi utiliza panoul de control al aparatului pentru a modifica setările de reţea. Pentru mai multe 
informaţii, consultaţi Configurarea panoului de control la pagina 78.

 

Adrese IP, măşti de subreţea şi porţi de acces 
(adrese gateway) 2

Pentru utiliza aparatul într-un mediu de reţea TCP/IP, trebuie să configuraţi adresa IP şi masca de subreţea. 
Adresa IP atribuită serverului de imprimare trebuie să fie în reţeaua logică în care se află şi calculatoarele-
gazdă. În caz contrar, trebuie să configuraţi corespunzător masca de subreţea şi adresa pentru poarta de 
acces (gateway).

Adresa IP 2

O adresă IP este o serie de numere prin care se identifică fiecare dispozitiv conectat la o reţea. O adresă IP 
constă în patru numere separate prin puncte. Fiecare număr este cuprins între 0 şi 255.

Exemplu: într-o reţea mică, în mod obişnuit, se schimbă numerele finale.

• 192.168.1.1

• 192.168.1.2

• 192.168.1.3

Configurarea aparatului pentru o reţea cu 
cablu Ethernet 2
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2

Modul de atribuire a adresei IP către serverul de imprimare: 2

Dacă aveţi un server DHCP/BOOTP/RARP în reţea (de obicei, o reţea UNIX®/Linux®, Windows® 2000/XP 
sau Windows Vista®), serverul de imprimare va obţine automat adresa IP de la server.

Notă
Pentru reţele mai mici, serverul DHCP poate fi ruterul.

 

Pentru mai multe informaţii despre DHCP, BOOTP şi RARP, consultaţi Utilizarea DHCP pentru configurarea 
adresei IP la pagina 145, Utilizarea BOOTP pentru configurarea adresei IP la pagina 146 şi Utilizarea RARP 
pentru configurarea adresei IP la pagina 147.

Dacă nu aveţi un server DHCP/BOOTP/RARP, protocolul Automatic Private IP Addressing (APIPA) va atribui 
automat o adresă IP din intervalul 169.254.1.0 – 169.254.254.255. Pentru mai multe informaţii despre 
APIPA, consultaţi Utilizarea APIPA pentru configurarea adresei IP la pagina 147.

Dacă protocolul APIPA este dezactivat, adresa IP implicită a unui server de imprimare Brother este 
192.0.0.192. Cu toate acestea, puteţi schimba cu uşurinţă acest număr de adresă IP pentru a corespunde 
detaliilor de adresă IP ale reţelei. Pentru informaţii despre schimbarea adresei IP, consultaţi Setarea adresei 
IP şi a măştii de subreţea la pagina 12.

Masca de subreţea 2

Măştile de subreţea restricţionează comunicarea în reţea.

Exemplu: Calculatorul 1 şi calculatorul 2 pot comunica

• Calculator 1

Adresă IP: 192.168.1.2

Mască de subreţea: 255.255.255.0

• Calculator 2

Adresă IP: 192.168.1.3

Mască de subreţea: 255.255.255.0

Notă
0 indică faptul că nu există nicio limitare de comunicaţie în această parte a adresei.

 

În exemplul de mai sus, putem stabili comunicaţii cu orice dispozitiv a cărui adresă IP începe cu 
192.168.1.X.

Poarta de acces (gateway) (şi ruterul) 2

O poartă de acces (gateway) este un punct din reţea care serveşte ca intrare către altă reţea şi trimite datele 
transmise prin reţea la o destinaţie precisă. Ruterul ştie unde să direcţioneze datele care ajung la poarta de 
acces (gateway). Dacă destinaţia se află într-o reţea externă, ruterul transmite datele la reţeaua externă. 
Dacă reţeaua dumneavoastră realizează comunicaţii cu alte reţele, poate fi necesar să configuraţi adresa IP 
pentru poarta de acces (adresa gateway). Dacă nu cunoaşteţi adresa IP pentru poarta de acces, contractaţi 
administratorul de reţea.
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Diagramă pas cu pas 2

a Configuraţi setările TCP/IP. 

b Modificaţi setările serverului de imprimare.

Configuraţi adresa IP

Configuraţi masca de subreţea

Configuraţi poarta de acces (adresa gateway)

i
i
i

Consultaţi pagina 12

Consultaţi pagina 12 

Consultaţi pagina 12

Folosirea utilitarului BRAdmin Light

Folosirea utilitarului BRAdmin Professional

Folosirea panoului de control

Folosirea aplicaţiei Remote Setup (Setare la distanţă)

Folosirea altor metode

i
i
i
i
i

Consultaţi pagina 15

Consultaţi pagina 16

Consultaţi pagina 78

Consultaţi pagina 17

Consultaţi pagina 145
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Setarea adresei IP şi a măştii de subreţea 2

Folosirea utilitarului BRAdmin Light pentru configurarea aparatului ca 
imprimantă de reţea 2

BRAdmin Light 2

Utilitarul BRAdmin Light este conceput pentru configurarea iniţială a dispozitivelor Brother conectate în reţea. 
De asemenea, acesta poate căuta produse Brother într-un mediu TCP/IP, poate vizualiza starea acestora şi 
poate configura setările elementare de reţea, precum adresa IP. Utilitarul BRAdmin Light este disponibil 
pentru Windows® 2000/XP, Windows Vista® şi Mac OS® X 10.2.4 sau versiuni ulterioare.

Configurarea aparatului cu ajutorul utilitarului BRAdmin Light 2

Notă
• Utilizaţi versiunea utilitarului BRAdmin Light furnizată pe CD-ROM-ul produsului dumneavoastră Brother. 

De asemenea, puteţi descărca cea mai recentă versiune a utilitarului Brother BRAdmin Light de la adresa 
http://solutions.brother.com.

• Dacă aveţi nevoie de opţiuni mai avansate de administrare a imprimantei, utilizaţi cea mai recentă 
versiune a utilitarului Brother BRAdmin Professional, care poate fi descărcată de la adresa 
http://solutions.brother.com. Acest utilitar este disponibil numai pentru utilizatorii de Windows®.

• Dacă utilizaţi Windows® Firewall sau o funcţie de tip firewall a unor aplicaţii antispyware sau antivirus, 
dezactivaţi-le temporar. Când sunteţi sigur că puteţi imprima, configuraţi setările programului software 
urmând din nou aceleaşi instrucţiuni.

• Nume de nod: Numele de nod apare în fereastra curentă a utilitarului BRAdmin Light. Numele de nod 
implicit al serverului de imprimare care apare pe aparat este „BRNxxxxxxxxxxxx” („xxxxxxxxxxxx” este 
adresa Ethernet a aparatului.).

• Pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW, parola implicită este „access”.

Pentru alte modele, nicio parolă nu este necesară în mod implicit. Pentru a seta o parolă, faceţi dublu clic 
pe dispozitivul pentru care doriţi să setaţi o parolă. Faceţi clic pe fila Control şi apoi pe Change Password 
(Modificare parolă). Introduceţi noua parolă.

 

a Porniţi utilitarul BRAdmin Light.

Pentru Windows® 2000/XP şi Windows Vista®

Faceţi clic pe start / All Programs (Toate programele) 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
1 Programs (Programe) pentru utilizatorii de Windows® 2000

Pentru Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară

Faceţi dublu clic pe Macintosh HD (Startup Disk) (Disc de pornire) / Library (Bibliotecă) / Printers 
(Imprimante) / Brother / Utilities (Utilitare) / fişierul BRAdmin Light.jar.

b BRAdmin Light va căuta automat dispozitivele noi.

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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c Faceţi dublu clic pe dispozitivul neconfigurat.
Windows®
 

Macintosh®
 

Notă
• Dacă serverul de imprimare este setat la valorile implicite (dacă nu utilizaţi un server 

DHCP/BOOTP/RARP), dispozitivul va apărea ca Unconfigured (Neconfigurat) pe ecranul utilitarului 
BRAdmin Light.

• Puteţi găsi numele de nod şi adresa Ethernet imprimând Network Configurarion List (lista datelor de 
configurare a reţelei). (Consultaţi Imprimarea listei datelor de configurare a reţelei la pagina 112 pentru 
informaţii despre modul de imprimare a listei datelor de configurare a reţelei de pe serverul de imprimare.)
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d Alegeţi STATIC din lista Boot Method (Metoda de initializare). Introduceţi valorile pentru IP Address 
(Adresă IP), Subnet Mask (Masca de subretea) şi Gateway (Adresă gateway) (dacă este cazul) pentru 
serverul de imprimare.
Windows®
 

Macintosh®
 

e Faceţi clic pe OK.

f Dacă adresa IP este setată corect, serverul de imprimare Brother va fi afişat în lista de dispozitive.

Folosirea panoului de control pentru configurarea aparatului în vederea 
funcţionării în reţea 2

Puteţi configura aparatul pentru funcţionarea în reţea folosind meniul Reţea de pe panoul de control. 
(Consultaţi Configurarea panoului de control la pagina 78.)

Folosirea altor metode de configurare a aparatului în vederea funcţionării în 
reţea 2

Puteţi configura aparatul pentru funcţionarea într-o reţea folosind alte metode. (Consultaţi Alte modalităţi de 
configurare a adresei IP (pentru utilizatori avansaţi şi administratori) la pagina 145.)
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Modificarea setărilor serverului de imprimare 2

Notă
Pentru utilizatorii de reţele fără fir, trebuie să configuraţi setările fără fir (wireless) pentru a modifica setările 
serverului de imprimare. (Consultaţi Configurarea aparatului pentru o reţea fără fir (nu este disponibilă 
pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN) la pagina 18.)

 

Folosirea utilitarului BRAdmin Light pentru a modifica setările serverului de 
imprimare 2

a Porniţi utilitarul BRAdmin Light.

Pentru Windows® 2000/XP şi Windows Vista®

Faceţi clic pe start / All Programs (Toate programele) 1/ Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
1 Programs (Programe) pentru utilizatorii de Windows® 2000

Pentru Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară

Faceţi dublu clic pe Macintosh HD (Startup Disk) (Disc de pornire) / Library (Bibliotecă) / Printers 
(Imprimante) / Brother / Utilities (Utilitare) / fişierul BRAdmin Light.jar.

b Selectaţi serverul de imprimare ale cărui setări doriţi să le modificaţi.

c Selectaţi Network Configuration (Configurare reţea) din meniul Control.

d Introduceţi parola, dacă este cazul.

e Acum, puteţi modifica setările serverului de imprimare.

Notă
Dacă doriţi să modificaţi setări mai avansate, folosiţi utilitarul BRAdmin Professional, care poate fi 
descărcat de la adresa http://solutions.brother.com. Numai pentru Windows®.

 

http://solutions.brother.com
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Folosirea utilitarului BRAdmin Professional pentru modificarea setărilor fără fir 
(pentru Windows®) 2

Notă
• Folosiţi cea mai recentă versiune a utilitarului BRAdmin Professional, care poate fi descărcată de la 

adresa http://solutions.brother.com. Acest utilitar este disponibil numai pentru utilizatorii de Windows®.
• Dacă utilizaţi Windows® Firewall sau o funcţie de tip firewall a unor aplicaţii antispyware sau antivirus, 

dezactivaţi-le temporar. Când sunteţi sigur că puteţi imprima, configuraţi setările programului software 
urmând din nou aceleaşi instrucţiuni.

• Nume de nod: Numele de nod apare în fereastra curentă a utilitarului BRAdmin Professional. Numele de 
nod implicit este „BRNxxxxxxxxxxxx” sau „BRWxxxxxxxxxxxx” („xxxxxxxxxxxx” este adresa Ethernet).

 

a Porniţi utilitarul BRAdmin Professional (din Windows® 2000/XP sau Windows Vista®) făcând clic pe 
start / All Programs (Toate programele) 1 / Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin
Professional Utilities / BRAdmin Professional3.
 

1 Programs (Programe) pentru utilizatorii de Windows® 2000

b Selectaţi TCP/IP din cadrul din stânga al ferestrei principale BRAdmin.
c Selectaţi serverul de imprimare pe care doriţi să îl configuraţi din cadrul din dreapta al ferestrei principale 

BRAdmin.
d Selectaţi Configure Wireless Setting (Configurare setare fără fir) din meniul Control.
e Introduceţi parola, dacă este cazul.

Notă
Pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW, parola implicită este „access”.
Pentru alte modele, nicio parolă nu este necesară în mod implicit. Pentru a seta o parolă, faceţi dublu clic 
pe dispozitivul pentru care doriţi să setaţi o parolă. Faceţi clic pe fila Control şi apoi pe Change Password 
(Modificare parolă). Introduceţi noua parolă.

 

f Acum, puteţi modifica setările fără fir.

Notă
• Dacă serverul de imprimare este setat la valorile implicite din fabrică, fără a utiliza un server 

DHCP/BOOTP/RARP, dispozitivul va apărea ca APIPA pe ecranul utilitarului BRAdmin Professional.
• Puteţi găsi numele de nod şi adresa Ethernet (opţiunea IP Address [Adresă IP] de mai sus) imprimând 

lista datelor de configurare a reţelei. (Consultaţi Imprimarea listei datelor de configurare a reţelei 
la pagina 112 pentru informaţii despre modul de imprimare a listei datelor de configurare a reţelei de pe 
serverul de imprimare.)

 

http://solutions.brother.com
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Utilizarea aplicaţiei Remote Setup (Setare la distanţă) pentru a modifica setările 
serverului de imprimare (nu este disponibilă pentru modelele DCP) 2

Remote Setup pentru Windows®
2

Aplicaţia Remote Setup (Setare la distanţă) permite configurarea setărilor de reţea dintr-o aplicaţie 
Windows®. Atunci când accesaţi această aplicaţie, setările aparatului vor fi descărcate automat în calculator 
şi afişate pe ecran. După modificarea setărilor, acestea pot fi încărcate direct în aparat.

a Faceţi clic pe butonul start, All Programs (Toate programele) 1, Brother, MFC-XXXX LAN, apoi 
Remote Setup (Instalare de la Distanţă) (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).
1 Programs (Programe) pentru utilizatorii de Windows® 2000

b Introduceţi parola, dacă este cazul.

Notă
Pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW, parola implicită este „access”.

Pentru alte modele, nicio parolă nu este necesară în mod implicit.
 

c Faceţi clic pe TCP/IP (Wired) (Prin cablu) sau pe Setup Misc (Setare diverse).

d Acum, puteţi modifica setările serverului de imprimare.

Setare la distanţă pentru Macintosh®
2

Aplicaţia Remote Setup (Setare la distanţă) permite configurarea a numeroase setări MFC dintr-o aplicaţie 
Macintosh®. Atunci când accesaţi această aplicaţie, setările aparatului vor fi descărcate automat în calculatorul 
Macintosh® şi afişate pe ecran. După modificarea setărilor, acestea pot fi încărcate direct în aparat.

a Faceţi dublu clic pe pictograma Macintosh HD de pe desktop, Library (Bibliotecă), Printers 
(Imprimante), Brother şi apoi pe Utilities (Utilitare).

b Faceţi dublu clic pe pictograma Remote Setup (Setare la distanţă).

c Introduceţi parola, dacă este cazul.

Notă
Pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW, parola implicită este „access”.

Pentru alte modele, nicio parolă nu este necesară în mod implicit.
 

d Faceţi clic pe TCP/IP (Wired) (Prin cablu) sau pe Setup Misc (Setare diverse).

e Acum, puteţi modifica setările serverului de imprimare.

Folosirea panoului de control pentru a modifica setările serverului de imprimare2

Puteţi configura şi modifica setările serverului de imprimare folosind meniul Reţea de pe panoul de control. 
(Consultaţi Configurarea panoului de control la pagina 78.)
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Prezentare generală 3

Pentru a conecta aparatul la reţeaua dvs. fără fir, trebuie să urmaţi paşii din Ghidul de instalare rapidă. Vă 
recomandăm să utilizaţi Setup Wizard (Programul asistent pentru configurare) din meniul Reţea de pe 
panoul de control al aparatului. Folosind această metodă, veţi putea conecta cu uşurinţă aparatul la reţeaua 
fără fir. Urmaţi instrucţiunile din Ghidul de instalare rapidă furnizat.

Citiţi acest capitol pentru a afla mai multe detalii despre modul de configurare a setărilor reţelei fără fir. Pentru 
informaţii despre setările TCP/IP, consultaţi Setarea adresei IP şi a măştii de subreţea la pagina 12. Apoi, în 
Imprimarea în reţea din Windows® – operaţiuni de bază pentru imprimarea TCP/IP Peer-to-Peer 
la pagina 118 şi Imprimarea în reţea de pe un calculator Macintosh® la pagina 121, veţi afla modul de 
instalare a programului software de reţea şi a driverelor în sistemul de operare care rulează pe calculator.

Notă
• Pentru a obţine rezultate optime la imprimarea normală, de zi cu zi, a documentelor, amplasaţi aparatul 

Brother cât mai aproape de punctul de acces la reţea (sau de ruter), cu cât mai puţine elemente obstructive 
între aparat şi acesta. Obiectele mari şi pereţii dintre cele două dispozitive, precum şi interferenţele de la 
alte dispozitive electronice, pot afecta viteza de transfer de date pentru documentele dumneavoastră.

Datorită acestor factori, este posibil ca metoda de conectare fără fir să nu fie cea mai potrivită pentru toate 
tipurile de documente şi aplicaţii. Dacă imprimaţi fişiere mari, cum ar fi documentele cu multe pagini, care 
conţin atât text, cât şi elemente grafice de mari dimensiuni, este recomandabil să luaţi în considerare 
alegerea reţelei Ethernet cu fir pentru un transfer mai rapid al datelor sau USB pentru o rată maximă de 
transfer.

• Deşi aparatul Brother poate fi utilizat atât într-o reţea cu fir, cât şi într-o reţea fără fir, numai una dintre 
metodele de conectare poate fi folosită la un moment dat.

 

Configurarea aparatului pentru o reţea 
fără fir (nu este disponibilă pentru 
MFC-5490CN şi MFC-5890CN) 3
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Termeni şi concepte specifice reţelelor fără fir 3

Dacă doriţi să utilizaţi aparatul într-o reţea fără fir, trebuie să îl configuraţi astfel încât să corespundă setărilor 
reţelei fără fir existente. Această secţiune conţine unii dintre termenii şi conceptele principale legate de 
aceste setări, care pot fi utile la configurarea aparatului pentru o reţea fără fir.

SSID (Service Set Identifier) şi canale 3

Trebuie să configuraţi codul SSID şi un canal pentru a specifica reţeaua fără fir la care doriţi să vă conectaţi.

SSID

Fiecare reţea fără fir are propriul său nume de reţea şi este desemnată tehnic sub numele de SSID sau 
ESSID (Extended Service Set Identifier). SSID este o valoare formată din maximum 32 de byţi, atribuită 
punctului de acces. Dispozitivele de reţea fără fir pe care doriţi să le asociaţi reţelei fără fir trebuie să 
corespundă punctului de acces. Punctul de acces şi dispozitivele de reţea fără fir trimit regulat pachete 
fără fir (denumite beacon) care conţin informaţii SSID. Când dispozitivul de reţea fără fir primeşte un 
pachet beacon, puteţi identifica reţeaua fără fir care este suficient de apropiată pentru ca undele radio să 
ajungă la dispozitivul respectiv.

Canale

Reţelele fără fir folosesc canale. Fiecare canal fără fir se află pe o frecvenţă diferită. Există până la 14 canale 
diferite care se pot folosi la utilizarea unei reţele fără fir. Cu toate acestea, în multe ţări numărul de canale 
disponibile este restricţionat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Reţea Ethernet fără fir la pagina 153.

Autentificare şi criptare 3

Majoritatea reţelelor fără fir folosesc setări de securitate de diverse tipuri. Aceste setări de securitate definesc 
autentificarea (modul în care dispozitivul se identifică în reţea) şi criptarea (modul în care sunt criptate datele 
pe măsură ce sunt trimise în reţea). Dacă nu specificaţi corect aceste opţiuni atunci când configuraţi 
dispozitivul Brother fără fir, acesta nu se va putea conecta la reţeaua fără fir. În consecinţă, configurarea 
acestor opţiuni trebuie efectuată cu grijă. Consultaţi informaţiile de mai jos pentru a vedea metodele de 
autentificare şi criptare acceptate de dispozitivul dumneavoastră Brother fără fir.

Metode de autentificare 3

Aparatul Brother oferă suport pentru următoarele metode:

Sistem deschis

Dispozitivelor fără fir li se permite accesul în reţea fără autentificare.

Cheie partajată

O cheie secretă predeterminată este partajată de toate dispozitivele care vor accesa reţeaua fără fir.
Aparatul Brother fără fir foloseşte cheile WEP drept cheie predeterminată.

WPA-PSK/WPA2-PSK

Activează o cheie prepartajată pentru acces protejat Wi-Fi® (WPA-PSK/WPA2-PSK), care permite 
aparatului Brother fără fir să se asocieze cu punctele de acces folosind TKIP pentru WPA-PSK sau AES 
pentru WPA-PSK şi WPA2-PSK (WPA-Personal).
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Metode de criptare 3

Criptarea este utilizată pentru securizarea datelor trimise prin reţeaua fără fir. Aparatul Brother oferă suport 
pentru următoarele metode de criptare:

Niciuna

Nu se foloseşte nicio metodă de criptare.

WEP

Utilizând WEP (Wired Equivalent Privacy), datele sunt transmise şi recepţionate cu o cheie securizată.

TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) furnizează o cheie per pachet, combinând verificarea integrităţii 
mesajului şi un mecanism de regenerare a cheii.

AES

AES (Advanced Encryption Standard) este standardul de criptare puternică autorizat de Wi-Fi®.

Cheie de reţea 3

Fiecare metodă de securitate include anumite reguli:

Sistem deschis/Cheie partajată cu WEP

Această cheie este o valoare pe 64 sau 128 de biţi, care trebuie introdusă în format ASCII sau 
hexazecimal.

• ASCII pe 64 (40) biţi:

Foloseşte 5 caractere text, de exemplu „WSLAN” (ţine cont de majuscule şi minuscule).

• hexazecimal pe 64 (40) biţi:

Foloseşte 10 cifre de date hexazecimale, de exemplu „71f2234aba”.

• ASCII pe 128 (104) biţi:

Foloseşte 13 caractere text, de exemplu „Wirelesscomms” (ţine cont de majuscule şi minuscule).

• hexazecimal pe 128 (104) biţi:

Foloseşte 26 de cifre de date hexazecimale, de exemplu „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK şi TKIP sau AES

Foloseşte o cheie prepartajată (PSK) cu o lungime de minimum 8 şi maximum 63 de caractere.
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Diagramă pas cu pas pentru configurarea reţelei fără fir 3

Pentru modul Infrastructură 3

a Confirmaţi mediul de reţea. (Consultaţi pagina 23.)

b Confirmaţi metoda de configurare a reţelei fără fir. (Consultaţi pagina 24.)

c Configuraţi aparatul pentru o reţea fără fir. (Consultaţi pagina 27.)

 

Configurarea pentru reţeaua fără fir şi instalarea driverelor şi a programului software au fost 
finalizate.

Mod Infrastructură
Conectat la un calculator cu punct de acces sau

Mod Ad-hoc  Consultaţi pagina 22.

Conectat la un calculator cu interfaţă fără fir, 
fără punct de acces

 

Utilizarea 
programului 

Setup Wizard 
(Program 

asistent pentru 
configurare) din 
panoul de control 
(Recomandat)

Utilizarea 
meniului 

SES/WPS/AOSS 
de pe panoul de 

control

Utilizarea 
metodei PIN a 
Wi-Fi Protected 

Setup™

 Utilizarea aplicaţiei 
de instalare 
Brother 

   

  

Utilizarea 
temporară a unui 

cablu de reţea

Utilizarea meniului 
SES/WPS/AOSS 
de pe panoul de 

control
  

Consultaţi 
pagina 27.

Consultaţi 
pagina 31.

Consultaţi 
pagina 35.

Pentru Windows®

(Consultaţi 
pagina 39.)

Pentru 
Macintosh®

(Consultaţi 
pagina 59.)

Pentru Windows®

(Consultaţi 
pagina 46.)

Pentru 
Macintosh®

(Consultaţi 
pagina 66.)

     

Instalarea driverelor şi a programului software (Consultaţi Ghid de Instalare Rapidă.)
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Pentru modul Ad-hoc 3

a Confirmaţi mediul de reţea. (Consultaţi pagina 23.)

b Confirmaţi metoda de configurare a reţelei fără fir. (Consultaţi pagina 24.)

c Configuraţi aparatul pentru o reţea fără fir. (Consultaţi pagina 27.)

 

Configurarea pentru reţeaua fără fir şi instalarea driverelor şi a programului software au fost 
finalizate.

Mod Ad-hoc
Conectat la un calculator cu interfaţă fără fir, 
fără punct de acces

sau
Mod Infrastructură  Consultaţi pagina 21.

Conectat la un calculator cu punct de acces

 

Utilizarea programului Setup Wizard (Program 
asistent pentru configurare) din panoul de 

control (Recomandat)

 

Utilizarea aplicaţiei de 
instalare Brother 

  

Consultaţi pagina 27. Pentru Windows® (Consultaţi pagina 51.)
Pentru Macintosh® (Consultaţi pagina 70.)

  

Instalarea driverelor şi a programului software (Consultaţi Ghid de Instalare Rapidă.)
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Confirmaţi mediul de reţea 3

Conectat la un calculator cu punct de acces în reţea (mod Infrastructură) 3

 

1 Punct de acces
2 Imprimantă de reţea fără fir (aparatul dumneavoastră)
3 Calculator cu interfaţă fără fir conectat la punctul de acces
4 Calculator cu fir, fără interfaţă fără fir, conectat la punctul de acces cu un cablu Ethernet

Conectat la un calculator cu interfaţă fără fir, fără punct de acces în reţea 
(mod Ad-hoc) 3

Acest tip de reţea nu dispune de un punct central de acces. Fiecare client fără fir comunică direct cu ceilalţi. 
Când aparatul Brother fără fir (aparatul dumneavoastră) face parte din această reţea, el recepţionează toate 
lucrările de imprimare direct de la calculatorul care trimite datele de imprimare.
 

1 Imprimantă de reţea fără fir (aparatul dumneavoastră)
2 Calculator cu interfaţă fără fir

2

1

4

3

1

2

2
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Confirmaţi metoda de configurare a reţelei fără fir 3

Există patru metode de configurare a aparatului pentru o reţea fără fir: utilizarea panoului de control al 
aparatului (recomandat), utilizarea SES, WPS sau AOSS din meniul panoului de control, utilizarea metodei 
PIN a Wi-Fi Protected Setup™ sau utilizarea aplicaţiei de instalare Brother. Procesul de configurare va varia 
în funcţie de mediul de reţea.

Configurarea folosind programul Setup Wizard 
(Program asistent pentru configurare) de pe panoul de control al aparatului 
pentru a configura aparatul de reţea fără fir 3

Vă recomandăm să utilizaţi panoul de control al aparatului pentru a configura setările de reţea fără fir. 
Folosind funcţia Setare Wizard de pe panoul de control, veţi putea conecta cu uşurinţă aparatul Brother 
la reţeaua fără fir. Înainte de continua această instalare, trebuie să cunoaşteţi setările reţelei 
dumneavoastră fără fir. (Consultaţi Utilizarea programului Setup Wizard (Program asistent pentru 
configurare) din panoul de control la pagina 27.)

Configurarea folosind meniul SES/WPS/AOSS de pe panoul de control 
(numai modul Infrastructură) 3

Dacă punctul de acces fără fir (A) acceptă SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC 1) sau 
AOSS™, puteţi configura aparatul fără un calculator. (Consultaţi Utilizarea meniului SES/WPS/AOSS de pe 
panoul de control pentru a configura aparatul pentru o reţea fără fir la pagina 31.)
 

1 Push Button Configuration (Configuraţie de tip push button [apăsare de buton])

A
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Configurarea folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ 
(numai modul Infrastructură) 3

Dacă punctul de acces fără fir (A) acceptă Wi-Fi Protected Setup™, puteţi, de asemenea, efectua 
configurarea folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™. (Consultaţi Utilizarea metodei PIN a Wi-Fi 
Protected Setup™ la pagina 35.)

Conexiune când punctul de acces fără fir (ruterul) (A) are funcţia secundară de sistem de înregistrare 1.
 

Conexiune când un alt dispozitiv (C), precum un calculator, este folosit ca sistem de înregistrare 1.
 

1 Sistemul de înregistrare este un dispozitiv care administrează reţeaua locală (LAN) fără fir.

A

A

C
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Configurarea folosind aplicaţia de instalare Brother de pe CD-ROM pentru a 
configura aparatul în vederea funcţionării în reţeaua fără fir 3

De asemenea, puteţi utiliza aplicaţia de instalare Brother de pe CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul. Veţi 
fi îndrumat de instrucţiunile de pe ecran până când veţi putea utiliza aparatul Brother de reţea fără fir. Înainte 
de continua această instalare, trebuie să cunoaşteţi setările reţelei dumneavoastră fără fir. (Consultaţi 
Configurarea fără fir pentru Windows® folosind aplicaţia de instalare Brother (nu este disponibilă pentru 
MFC-5490CN şi MFC-5890CN) la pagina 39 sau Configurarea fără fir pentru Macintosh® cu ajutorul 
aplicaţiei de instalare Brother (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN) la pagina 59.)

Configurarea folosind temporar un cablu de reţea 3

Dacă există un hub Ethernet sau un ruter în aceeaşi reţea cu punctul de acces fără fir (A) al aparatului, puteţi 
conecta temporar hubul sau ruterul la aparatul Brother folosind un cablu Ethernet (B); aceasta este o 
modalitate simplă de configurare a aparatului. Apoi puteţi configura aparatul de la distanţă, de la un calculator 
din reţea.
 

B

A
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Configurarea aparatului pentru o reţea fără fir 3

IMPORTANT

• Dacă doriţi să conectaţi aparatul Brother la reţea, vă recomandăm să contactaţi administratorul de sistem 
înainte de instalare. Înainte de continua această instalare, trebuie să cunoaşteţi setările reţelei 
dumneavoastră fără fir.

• Dacă aţi configurat în prealabil setările fără fir ale aparatului, trebuie să reiniţializaţi setările de reţea LAN 
înainte de a putea reconfigura setările fără fir. Utilizaţi Menu (Meniu), a sau b pentru a selecta Reţea, 
Setari Init. şi selectaţi Da pentru a accepta modificarea. Pentru modelele cu ecran tactil, apăsaţi pe 
MENIU, Reţea, a sau b pentru a afişa Setari Init. apoi apăsaţi pe Setari Init. şi alegeţi Da 
pentru a accepta modificarea. Aparatul va reporni automat.

 

Utilizarea programului Setup Wizard (Program asistent pentru configurare) din 
panoul de control 3

Puteţi să configuraţi serverul de imprimare utilizând funcţia Setare Wizard. Aceasta se află în meniul 
Reţea de pe panoul de control al aparatului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi paşii de mai jos. 

a Notaţi setările reţelei fără fir ale punctului de acces sau ale ruterului fără fir.
SSID (Service Set ID sau nume de reţea)
Cheie WEP (dacă este utilizată)
Criptare WPA-PSK (TKIP sau AES)
Parolă WPA-PSK (dacă este utilizată)

b Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

c Apăsaţi Menu (Meniu).

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setare Wizard.
Apăsaţi OK.

g Aparatul va căuta reţeaua şi va afişa o listă a codurilor SSID disponibile. În mod normal, lista va include 
codul SSID notat anterior. Dacă aparatul găseşte mai multe reţele, utilizaţi tasta a sau b pentru a selecta 
reţeaua şi apoi apăsaţi OK. Treceţi la pasul k.
Dacă punctul de acces este setat pentru a nu transmite codul SSID, va trebui să adăugaţi manual acest 
cod. Treceţi la pasul h.

h Selectaţi <New SSID> folosind a sau b.
Apăsaţi OK. Treceţi la pasul i.
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i Introduceţi numele pentru SSID. (Pentru informaţii despre modul de introducere a textului, consultaţi 
Introducerea de text la pagina 160.)
Apăsaţi OK. Treceţi la pasul j.

j Folosind a sau b, selectaţi Infrastructura când vi se solicită acest lucru.
Apăsaţi OK. Treceţi la pasul k.
Dacă aţi selectat Ad-hoc, treceţi la pasul l.

k Selectaţi metoda de autentificare utilizând a sau b şi apoi apăsaţi OK.
Dacă aţi selectat Sistem Deschis, treceţi la pasul l.
Dacă aţi selectat Tasta Impartita, treceţi la pasul m.
Dacă aţi selectat WPA/WPA2-PSK, treceţi la pasul p.

l Selectaţi tipul de criptare Niciuna sau WEP utilizând a sau b şi apoi apăsaţi OK.
Dacă aţi selectat Niciuna, treceţi la pasul r.
Dacă aţi selectat WEP, treceţi la pasul m.

m Selectaţi opţiunea pentru cheie TAST1, TAST2, TAST3, TAST4 utilizând a sau b şi apoi apăsaţi OK.
Dacă aţi selectat cheia care afişează **********, treceţi la pasul n.
Dacă aţi selectat o cheie goală, treceţi la pasul o.

n Dacă doriţi să schimbaţi cheia selectată la pasul m, apăsaţi a sau b pentru a selecta Schimba. 
Apăsaţi OK. Treceţi la pasul o.
Dacă doriţi să menţineţi cheia selectată la pasul m, apăsaţi a sau b pentru a selecta Tine. Apăsaţi OK. 
Treceţi la pasul r.

o Introduceţi o nouă cheie WEP. Apăsaţi OK. Treceţi la pasul r. (Pentru informaţii despre modul de 
introducere a textului, consultaţi Introducerea de text la pagina 160.)

p Selectaţi tipul de criptare TKIP sau AES utilizând a sau b. Apăsaţi OK. Treceţi la pasul q.

q Introduceţi parola şi apăsaţi OK. Treceţi la pasul r. (Pentru informaţii despre modul de introducere a 
textului, consultaţi Introducerea de text la pagina 160.)

r Pentru a aplica setările, selectaţi Da. Pentru a anula, selectaţi Nu.
Dacă aţi selectat Da, treceţi la pasul s.
Dacă aţi selectat Nu, treceţi la pasul g.

s Aparatul începe să se conecteze la dispozitivul fără fir pe care l-aţi selectat.

t Dacă dispozitivul fără fir s-a conectat cu succes, pe afişaj va apărea Conectat timp de 60 de secunde; 
configurarea este finalizată.
În cazul în care conectarea a eşuat, pe afişaj va apărea Conexiune eşuată timp de 60 de secunde. 
(Consultaţi Depanarea reţelelor fără fir la pagina 144.)

u Apăsaţi OK.
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(Pentru Windows®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programului software necesare pentru a folosi dispozitivul, selectaţi Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) sau Initial Installation (Instalare iniţială) / Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) din meniul CD-ROM-ului.

(Pentru Macintosh®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programelor software necesare pentru utilizarea dispozitivului, selectaţi Start Here OSX 
(Pornire OSX) din meniul CD-ROM-ului.

Pentru modelele cu ecran tactil 3

a Notaţi setările reţelei fără fir ale punctului de acces sau ale ruterului fără fir.

SSID (Service Set ID sau nume de reţea)

Cheie WEP (dacă este utilizată)

Criptare WPA-PSK (TKIP sau AES)

Parolă WPA-PSK (dacă este utilizată)

b Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

c Apăsaţi MENIU.

d Apăsaţi Reţea.

e Apăsaţi WLAN.

f Apăsaţi Setare Wizard.

g Aparatul va căuta reţeaua şi va afişa o listă a codurilor SSID disponibile. În mod normal, lista va include 
codul SSID notat anterior. Dacă aparatul găseşte mai multe reţele, utilizaţi tasta a sau b pentru a selecta 
reţeaua dumneavoastră. Treceţi la pasul k.
Dacă punctul de acces este setat pentru a nu transmite codul SSID, va trebui să adăugaţi manual acest 
cod. Treceţi la pasul h.

h Selectaţi <New SSID> folosind a sau b. Treceţi la pasul i.

i Introduceţi numele pentru SSID. (Pentru informaţii despre modul de introducere a textului, consultaţi 
Introducerea de text la pagina 160.) Treceţi la pasul j.

j Când vi se cere, apăsaţi pe Infrastructura. Treceţi la pasul k.
Dacă aţi selectat Ad-hoc, treceţi la pasul l.

k Alegeţi şi apăsaţi pe butonul Authentication method (Metodă de autentificare).
Dacă aţi selectat Sistem Deschis, treceţi la pasul l.
Dacă aţi selectat Tasta Impartita, treceţi la pasul m.
Dacă aţi selectat WPA/WPA2-PSK, treceţi la pasul p.
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l Alegeţi şi apăsaţi pe butonul Encryption type (Tip criptare) Niciuna sau WEP.
Dacă aţi selectat Niciuna, treceţi la pasul r.
Dacă aţi selectat WEP, treceţi la pasul m.

m Selectaţi şi apăsaţi una din opţiunile disponibile pentru cheie TAST1:, TAST2:, TAST3:, TAST4:.
Dacă aţi selectat cheia care afişează **********, treceţi la pasul n.
Dacă aţi selectat o cheie goală, treceţi la pasul o.

n Dacă doriţi să modificaţi cheia aleasă în m, apăsaţi pe Schimba. Treceţi la pasul o.
Dacă doriţi să păstraţi cheia aleasă în m, apăsaţi pe Tine. Treceţi la pasul r.

o Introduceţi o nouă cheie WEP. Apăsaţi OK. Treceţi la pasul r. (Pentru informaţii despre modul de 
introducere a textului, consultaţi Introducerea de text la pagina 160.)

p Alegeţi şi apăsaţi pe butonul Encryption type (Tip criptare), TKIP sau AES. Treceţi la pasul q.

q Introduceţi parola şi apăsaţi OK. Treceţi la pasul r. (Pentru informaţii despre modul de introducere a 
textului, consultaţi Introducerea de text la pagina 160.)

r Pentru a aplica setările, apăsaţi pe Da. Pentru a anula, apăsaţi pe Nu.
Dacă aţi selectat Da, treceţi la pasul s.
Dacă aţi selectat Nu, treceţi la pasul g.

s Aparatul începe să se conecteze la dispozitivul fără fir pe care l-aţi selectat.

t Dacă dispozitivul fără fir s-a conectat cu succes, pe afişaj va apărea Conectat timp de 60 de secunde; 
configurarea este finalizată.
În cazul în care conectarea a eşuat, pe afişaj va apărea Conexiune eşuată timp de 60 de secunde. 
(Consultaţi Depanarea reţelelor fără fir la pagina 144.)

u Apăsaţi .

 

(Pentru Windows®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programului software necesare pentru a folosi dispozitivul, selectaţi Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) sau Initial Installation (Instalare iniţială) / Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) din meniul CD-ROM-ului.

(Pentru Macintosh®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programelor software necesare pentru utilizarea dispozitivului, selectaţi Start Here OSX 
(Pornire OSX) din meniul CD-ROM-ului.
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Utilizarea meniului SES/WPS/AOSS de pe panoul de control pentru a configura 
aparatul pentru o reţea fără fir 3

Dacă punctul de acces fără fir acceptă SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC 1) sau AOSS™ 
(metoda one-push), puteţi configura cu uşurinţă aparatul fără a folosi un calculator. Aparatul dumneavoastră 
Brother dispune de un meniu SES/WPS/AOSS pe panoul de control. Această funcţie detectează automat 
modul utilizat de punctul de acces, SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™. Apăsând un 
buton de pe ruterul LAN / punctul de acces fără fir, puteţi configura reţeaua fără fir şi setările de securitate. 
Consultaţi Ghidul utilizatorului pentru ruterul LAN / punctul de acces fără fir pentru a afla instrucţiuni despre 
accesarea modului one-push.
1 Push Button Configuration (Configuraţie de tip push button [apăsare de buton])

Notă
Pentru ruterele sau punctele de acces care acceptă SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau 
AOSS™, simbolurile corespunzătoare sunt afişate mai jos.

 

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Apăsaţi Menu (Meniu) de pe panoul de control al aparatului Brother.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta SES/WPS/AOSS.
Apăsaţi OK.
Această funcţie va detecta automat modul utilizat de punctul de acces (SecureEasySetup™, Wi-Fi 
Protected Setup™ sau AOSS™) pentru a configura aparatul.

Notă
Dacă punctul de acces fără fir acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (metoda PIN) şi doriţi să configuraţi 
aparatul folosind metoda PIN (Personal Identification Number – număr personal de identificare), consultaţi 
Utilizarea metodei PIN a Wi-Fi Protected Setup™ la pagina 35.

 

f Aparatul caută timp de 2 minute un punct de acces care acceptă SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™.

g Setaţi punctul de acces în modul SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™, în funcţie de 
modul acceptat de punctul de acces. Consultaţi manualul de instrucţiuni livrat împreună cu punctul de acces.
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h Dacă pe ecranul LCD se afişează Conectat, aparatul s-a conectat cu succes la ruter sau la punctul de 
acces. Acum puteţi folosi aparatul într-o reţea fără fir.
Dacă pe ecranul LCD se afişează Config. WLAN, Conectare SES (Conectare WPS sau 
Conectare AOSS), iar apoi Conexiune eşuată, aparatul nu s-a conectat cu succes la ruter sau la 
punctul de acces. Încercaţi să reluaţi procedura de la punctul e. Dacă se afişează din nou acelaşi mesaj, 
resetaţi aparatul la valorile implicite şi reîncercaţi. Pentru resetare, consultaţi Restaurarea setărilor de 
reţea la valorile implicite la pagina 111.
Dacă pe ecranul LCD se afişează Config. WLAN, apoi Conexiune eşuată sau Mod incorect, este 
detectată o suprapunere de sesiune (a se vedea tabelul de mai jos). Aparatul a detectat în reţea mai multe 
rutere sau puncte de acces care au activat modul SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau 
AOSS™. Asiguraţi-vă că numai un ruter sau punct de acces are activat modul SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ şi încercaţi să reluaţi procedura de la pasul e.

i Apăsaţi OK.

 

(Pentru Windows®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programului software necesare pentru a folosi dispozitivul, selectaţi Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) sau Initial Installation (Instalare iniţială) / Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) din meniul CD-ROM-ului.

(Pentru Macintosh®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programelor software necesare pentru utilizarea dispozitivului, selectaţi Start Here OSX 
(Pornire OSX) din meniul CD-ROM-ului.

 Mesajele de pe ecranul LCD folosind meniul SES/WPS/AOSS de pe panoul de control

Pe ecranul LCD se afişează Starea conexiunii Acţiune

Config. WLAN
Se caută sau se accesează punctul de 
acces şi se descarcă setările din punctul 
de acces.

—

Conectare SES

Conectare WPS

Conectare AOSS

Se conectează la punctul de acces. —

Conectat Conectarea a reuşit. —

Conexiune eşuată

Conectarea a eşuat. 
(Dacă acest mesaj apare după ce pe 
ecranul LCD se afişează 
Conectare SES, Conectare WPS sau 
Conectare AOSS.) 

1 Încercaţi să reluaţi procedura de la 
punctul e.

2 Dacă se afişează din nou acelaşi 
mesaj, resetaţi aparatul la valorile 
implicite şi reîncercaţi.

A fost detectată o suprapunere de 
sesiune.

Verificaţi dacă numai un ruter sau punct 
de acces are activat modul 
SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ 
şi încercaţi să reluaţi procedura de la 
pasul e.

Mod incorect
A fost detectată o suprapunere de 
sesiune.



Configurarea aparatului pentru o reţea fără fir (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN)

33

3

Pentru modelele cu ecran tactil 3

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Apăsaţi MENIU.

c Apăsaţi Reţea.

d Apăsaţi WLAN.

e Apăsaţi SES/WPS/AOSS.
Această funcţie va detecta automat modul utilizat de punctul de acces (SecureEasySetup™, Wi-Fi 
Protected Setup™ sau AOSS™) pentru a configura aparatul.

Notă
Dacă punctul de acces fără fir acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (metoda PIN) şi doriţi să configuraţi 
aparatul folosind metoda PIN (Personal Identification Number – număr personal de identificare), consultaţi 
Utilizarea metodei PIN a Wi-Fi Protected Setup™ la pagina 35.

 

f Aparatul caută timp de 2 minute un punct de acces care acceptă SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™.

g Setaţi punctul de acces în modul SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™, în funcţie 
de modul acceptat de punctul de acces. Consultaţi manualul de instrucţiuni livrat împreună cu punctul 
de acces.

h Dacă pe ecranul LCD se afişează Conectat, aparatul s-a conectat cu succes la ruter sau la punctul de 
acces. Acum puteţi folosi aparatul într-o reţea fără fir.
Dacă pe ecranul LCD se afişează Config. WLAN, Conectare SES (Conectare WPS sau 
Conectare AOSS), iar apoi Conexiune eşuată, aparatul nu s-a conectat cu succes la ruter sau la 
punctul de acces. Încercaţi să reluaţi procedura de la punctul e. Dacă se afişează din nou acelaşi mesaj, 
resetaţi aparatul la valorile implicite şi reîncercaţi. Pentru resetare, consultaţi Restaurarea setărilor de 
reţea la valorile implicite la pagina 111.
Dacă pe ecranul LCD se afişează Config. WLAN, apoi Conexiune eşuată sau Mod incorect, este 
detectată o suprapunere de sesiune (a se vedea tabelul de mai jos). Aparatul a detectat în reţea mai multe 
rutere sau puncte de acces care au activat modul SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau 
AOSS™. Asiguraţi-vă că numai un ruter sau punct de acces are activat modul SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ şi încercaţi să reluaţi procedura de la pasul e.
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i Apăsaţi .

 

(Pentru Windows®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programului software necesare pentru a folosi dispozitivul, selectaţi Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) sau Initial Installation (Instalare iniţială) / Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) din meniul CD-ROM-ului.

(Pentru Macintosh®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programelor software necesare pentru utilizarea dispozitivului, selectaţi Start Here OSX 
(Pornire OSX) din meniul CD-ROM-ului.

 Mesajele de pe ecranul LCD folosind meniul SES/WPS/AOSS de pe panoul de control

Pe ecranul LCD se afişează Starea conexiunii Acţiune

Config. WLAN
Se caută sau se accesează punctul de 
acces şi se descarcă setările din punctul 
de acces.

—

Conectare SES

Conectare WPS

Conectare AOSS

Se conectează la punctul de acces. —

Conectat Conectarea a reuşit. —

Conexiune eşuată

Conectarea a eşuat. 
(Dacă acest mesaj apare după ce pe 
ecranul LCD se afişează 
Conectare SES, Conectare WPS sau 
Conectare AOSS.) 

1 Încercaţi să reluaţi procedura de la 
punctul e.

2 Dacă se afişează din nou acelaşi 
mesaj, resetaţi aparatul la valorile 
implicite şi reîncercaţi.

A fost detectată o suprapunere de 
sesiune.

Verificaţi dacă numai un ruter sau punct 
de acces are activat modul 
SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ 
şi încercaţi să reluaţi procedura de la 
pasul e.

Mod incorect
A fost detectată o suprapunere de 
sesiune.
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Utilizarea metodei PIN a Wi-Fi Protected Setup™ 3

Dacă punctul de acces fără fir acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (metoda PIN), puteţi configura cu uşurinţă 
aparatul fără a folosi un calculator. Metoda PIN (Personal Identification Number – număr personal de 
identificare) este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance. Introducând un cod PIN 
creat de dispozitivul înregistrat (aparatul dumneavoastră) în sistemul de înregistrare (un dispozitiv care 
administrează reţeaua LAN fără fir), puteţi configura reţeaua fără fir şi setările de securitate. Consultaţi Ghidul 
utilizatorului pentru ruterul LAN / punctul de acces fără fir pentru a afla instrucţiuni despre modul de accesare 
a modului Wi-Fi Protected Setup™.

Notă
Pentru ruterele sau punctele de acces care acceptă Wi-Fi Protected Setup™, simbolul corespunzător este 
afişat mai jos.
 

 

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Apăsaţi Menu (Meniu) de pe panoul de control al aparatului Brother.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta WPS cu cod PIN.
Apăsaţi OK.

f Pe ecranul LCD va apărea un cod PIN din 8 cifre, iar aparatul va căuta timp de 5 minute un punct de acces.

g Cu ajutorul unui calculator din reţea, introduceţi „http://adresa IP a punctului de acces/” în browser. 
(Unde „adresa IP a punctului de acces” este adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare 1.) 
Accesaţi pagina de setare pentru WPS (Wi-Fi Protected Setup) şi introduceţi codul PIN afişat pe ecranul 
LCD la pasul f pentru sistemul de înregistrare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
1 Sistemul de înregistrare este, de obicei, punctul de acces sau ruterul.

Notă
Pagina de setare diferă în funcţie de marca punctului de acces sau a ruterului. Consultaţi manualul de 
instrucţiuni livrat împreună cu punctul de acces sau cu ruterul.

 

Dacă folosiţi un calculator care rulează Windows Vista® ca sistem de înregistrare, urmaţi instrucţiunile 
de mai jos.

Notă
Pentru a folosi un calculator care rulează Windows Vista® ca sistem de înregistrare, trebuie să îl 
înregistraţi în reţea în prealabil. Consultaţi manualul de instrucţiuni livrat împreună cu punctul de acces 
sau cu ruterul.
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1 Faceţi clic pe  şi apoi pe Network (Reţea).

2 Faceţi clic pe Add a wireless device (Adăugare dispozitiv fără fir).

3 Selectaţi aparatul dumneavoastră şi faceţi clic pe Next (Următorul).

4 Introduceţi codul PIN din pagina imprimată şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

5 Selectaţi reţeaua la care doriţi să vă conectaţi şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

6 Faceţi clic pe Close (Închidere).

h Dacă pe ecranul LCD se afişează Conectat, aparatul s-a conectat cu succes la ruter sau la punctul de 
acces. Acum puteţi folosi aparatul într-o reţea fără fir.
Dacă pe ecranul LCD se afişează Conexiune eşuată, aparatul nu s-a conectat cu succes la ruter sau 
la punctul de acces. Încercaţi să reluaţi procedura de la punctul e. Dacă se afişează din nou acelaşi 
mesaj, resetaţi aparatul la valorile implicite şi reîncercaţi. Pentru resetare, consultaţi Restaurarea 
setărilor de reţea la valorile implicite la pagina 111.

 

(Pentru Windows®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programului software necesare pentru a folosi dispozitivul, selectaţi Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) sau Initial Installation (Instalare iniţială) / Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) din meniul CD-ROM-ului.

(Pentru Macintosh®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programelor software necesare pentru utilizarea dispozitivului, selectaţi Start Here OSX 
(Pornire OSX) din meniul CD-ROM-ului.

Pentru modelele cu ecran tactil 3

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Apăsaţi MENIU.

c Apăsaţi Reţea.

d Apăsaţi WLAN.

e Apăsaţi a sau b pentru a afişa WPS cu cod PIN şi apoi apăsaţi WPS cu cod PIN.

f Pe ecranul LCD va apărea un cod PIN din 8 cifre, iar aparatul va căuta timp de 5 minute un punct de 
acces.



Configurarea aparatului pentru o reţea fără fir (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN)

37

3

g Cu ajutorul unui calculator din reţea, introduceţi „http://adresa IP a punctului de acces/” în browser. 
(Unde „adresa IP a punctului de acces” este adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare 1.) 
Accesaţi pagina de setare pentru WPS (Wi-Fi Protected Setup) şi introduceţi codul PIN afişat pe ecranul 
LCD la pasul f pentru sistemul de înregistrare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
1 Sistemul de înregistrare este, de obicei, punctul de acces sau ruterul.

Notă
Pagina de setare diferă în funcţie de marca punctului de acces sau a ruterului. Consultaţi manualul de 
instrucţiuni livrat împreună cu punctul de acces sau cu ruterul.

 

Dacă folosiţi un calculator care rulează Windows Vista® ca sistem de înregistrare, urmaţi instrucţiunile 
de mai jos.

Notă
Pentru a folosi un calculator care rulează Windows Vista® ca sistem de înregistrare, trebuie să îl 
înregistraţi în reţea în prealabil. Consultaţi manualul de instrucţiuni livrat împreună cu punctul de acces 
sau cu ruterul.

 

1 Faceţi clic pe  şi apoi pe Network (Reţea).

2 Faceţi clic pe Add a wireless device (Adăugare dispozitiv fără fir).

3 Selectaţi aparatul dumneavoastră şi faceţi clic pe Next (Următorul).

4 Introduceţi codul PIN din pagina imprimată şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

5 Selectaţi reţeaua la care doriţi să vă conectaţi şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

6 Faceţi clic pe Close (Închidere).

h Dacă pe ecranul LCD se afişează Conectat, aparatul s-a conectat cu succes la ruter sau la punctul de 
acces. Acum puteţi folosi aparatul într-o reţea fără fir. 
Dacă pe ecranul LCD se afişează Conexiune eşuată, aparatul nu s-a conectat cu succes la ruter sau 
la punctul de acces. Încercaţi să reluaţi procedura de la punctul e. Dacă se afişează din nou acelaşi 
mesaj, resetaţi aparatul la valorile implicite şi reîncercaţi. Pentru resetare, consultaţi Restaurarea 
setărilor de reţea la valorile implicite la pagina 111.

i Apăsaţi .

 

(Pentru Windows®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programului software necesare pentru a folosi dispozitivul, selectaţi Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) sau Initial Installation (Instalare iniţială) / Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) din meniul CD-ROM-ului.

(Pentru Macintosh®)
Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programelor software necesare pentru utilizarea dispozitivului, selectaţi Start Here OSX 
(Pornire OSX) din meniul CD-ROM-ului.
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Utilizarea aplicaţiei de instalare Brother de pe CD-ROM pentru a configura 
aparatul în vederea funcţionării în reţea fără fir 3

Pentru instalare, consultaţi Configurarea fără fir pentru Windows® folosind aplicaţia de instalare Brother (nu 
este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN) la pagina 39 şi Configurarea fără fir pentru 
Macintosh® cu ajutorul aplicaţiei de instalare Brother (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi 
MFC-5890CN) la pagina 59.



39
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4

IMPORTANT

• Respectând următoarele instrucţiuni, aparatul Brother va fi instalat într-un mediu de reţea cu ajutorul 
aplicaţiei de instalare Brother pentru Windows® care se află pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu aparatul.

• De asemenea, puteţi configura aparatul Brother cu ajutorul panoului de control al aparatului; aceasta este 
metoda recomandată. Pentru instrucţiuni, consultaţi Ghidul de instalare rapidă furnizat sau Configurarea 
aparatului pentru o reţea fără fir (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN) la pagina 18.

• Dacă doriţi să conectaţi aparatul Brother la reţea, vă recomandăm să contactaţi administratorul de sistem 
înainte de instalare. Înainte de continua această instalare, trebuie să cunoaşteţi setările reţelei 
dumneavoastră fără fir.

 

Configurarea în modul Infrastructură 4

Înainte de configurarea setărilor fără fir 4

IMPORTANT

• Dacă aţi configurat în prealabil setările fără fir ale aparatului, trebuie să reiniţializaţi setările de reţea LAN 
înainte de a putea reconfigura setările fără fir. Utilizaţi Menu (Meniu), a sau b pentru a selecta Reţea, 
apoi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setari Init., apoi apăsaţi OK. Selectaţi Da pentru 
a accepta modificarea. Pentru modelele cu ecran tactil, apăsaţi pe MENIU, Reţea, a sau b pentru a afişa 
Setari Init. apoi apăsaţi pe Setari Init. şi alegeţi Da pentru a accepta modificarea. Aparatul va 
reporni automat.

• Dacă utilizaţi Windows® Firewall sau o funcţie de tip firewall a unor aplicaţii antispyware sau antivirus, 
dezactivaţi-le temporar. Când sunteţi sigur că puteţi imprima, configuraţi setările programului software 
urmând din nou aceleaşi instrucţiuni.

• În timpul configurării, trebuie să folosiţi temporar un cablu Ethernet.

 

Configurarea fără fir pentru Windows® 
folosind aplicaţia de instalare Brother 
(nu este disponibilă pentru MFC-5490CN 
şi MFC-5890CN) 4
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Configurarea setărilor fără fir 4

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Porniţi calculatorul.

c Introduceţi CD-ROM-ul livrat în unitatea CD-ROM. Ecranul de deschidere va apărea automat. Dacă 
apare ecranul pentru numele modelului, selectaţi aparatul dumneavoastră. Dacă apare ecranul pentru 
limbă, selectaţi limba preferată.

d Va apărea meniul principal al CD-ROM-ului. Faceţi clic pe Initial Installation (Instalare iniţială) sau 
Advanced (Avansat).

Notă
• Dacă această fereastră nu apare, utilizaţi Windows® Explorer pentru a rula programul start.exe din 

directorul-rădăcină de pe CD-ROM-ul Brother.

• Ecranul aparatului poate varia în funcţie de regiune. 
 

e Faceţi clic pe Wireless LAN Setup Wizard (Manager de Instalare LAN Wireless).

  

  



Configurarea fără fir pentru Windows® folosind aplicaţia de instalare Brother (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN)

41

4

f Selectaţi Step by Step install (Recommended) (Instalare pas cu pas [Recomandată]) şi apoi faceţi clic 
pe Next (Următorul).
 

g Selectaţi With cable (Recommended) (Cu cablu [Recomandat]) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

h Citiţi Important Notice (Anunţ important). Bifaţi caseta după ce aţi confirmat activarea setării fără fir şi 
apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
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i Conectaţi dispozitivul Brother fără fir la punctul de acces utilizând un cablu de reţea şi faceţi clic pe 
butonul Next (Următorul). 
 

 

j Selectaţi aparatul pe care doriţi să îl configuraţi şi faceţi clic pe butonul Next (Următorul). Dacă lista este 
goală, verificaţi dacă punctul de acces şi aparatul sunt pornite şi apoi faceţi clic pe Refresh (Reactualizare).
 

Notă
Numele de nod implicit este „BRNxxxxxxxxxxxx”.
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k Programul va căuta reţelele fără fir (wireless) disponibile de la aparat. Selectaţi punctul de acces cu care 
doriţi să asociaţi aparatul şi apoi faceţi clic pe butonul Next (Următorul).
 

Notă
• „SETUP” este numele SSID implicit al aparatului. Nu selectaţi acest SSID.

• Dacă lista este goală, verificaţi dacă punctul de acces este alimentat cu energie şi transmite numele SSID, 
iar apoi verificaţi dacă aparatul şi punctul de acces se află în intervalul de comunicaţie fără fir. Apoi faceţi 
clic pe Refresh (Reactualizare).

• Dacă punctul de acces este setat să nu transmită SSID-ul, puteţi să îl adăugaţi manual făcând clic pe 
butonul Add (Adăugare). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce valoarea pentru Name 
(SSID) (Nume [SSID]).

 

 

l Dacă reţeaua nu este configurată pentru autentificare şi criptare, va apărea următorul ecran. Pentru a 
continua configurarea, faceţi clic pe OK şi treceţi la pasul n.
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m Dacă reţeaua este configurată pentru autentificare şi criptare, va apărea următorul ecran. La 
configurarea aparatului Brother fără fir, trebuie să configuraţi aparatul astfel încât acesta să corespundă 
setărilor de autentificare şi criptare ale reţelei fără fir existente. Selectaţi valorile pentru 
Authentication Method (Metodă de autentificare) şi Encryption Mode (Mod de criptare) din meniul 
derulant din fiecare casetă de setare. Apoi introduceţi valoarea pentru Network Key (Cheie reţea) şi 
faceţi clic pe Next (Următorul).
 

Notă
• Dacă doriţi să mai configuraţi şi alţi indecşi de chei WEP în afară de cheia WEP 1, faceţi clic pe Advanced 

(Avansat).
• Dacă nu cunoaşteţi setările de autentificare sau criptare ale reţelei, contactaţi administratorul de reţea.
• Dacă setările fără fir eşuează, în timpul instalării programului MFL-Pro Suite va apărea un mesaj de 

eroare şi instalarea va fi întreruptă. Dacă întâlniţi această eroare, treceţi la pasul a de la pagina 40 şi 
reconfiguraţi conexiunea fără fir.

• Dacă folosiţi WEP şi pe ecranul LCD s-a afişat „Conectat”, dar aparatul nu a fost identificat, asiguraţi-vă 
că aţi introdus corect cheia WEP. Cheia WEP ţine cont de majuscule şi minuscule.

 

n Faceţi clic pe butonul Next (Următorul). Setările vor fi trimise către aparat. Setările vor rămâne 
nemodificate dacă faceţi clic pe Cancel (Anulare).
 

Notă
• Dacă doriţi să introduceţi manual setările de adresă IP ale aparatului, faceţi clic pe Change IP Address 

(Schimbare adresă IP) şi introduceţi setările de adresă IP necesare pentru reţea.
• Setările panoului de control vor fi modificate automat la WLAN când setările fără fir sunt trimise către aparat.
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o Deconectaţi cablul de reţea dintre punctul de acces (hub sau ruter) şi aparat şi faceţi clic pe butonul Next 
(Următorul).
 

p Bifaţi caseta după ce aţi confirmat că aţi terminat definirea setărilor fără fir şi apoi faceţi clic pe Finish 
(Terminat).
 

 

Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programului software necesare pentru a folosi dispozitivul, selectaţi Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) sau Initial Installation (Instalare iniţială) / Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) din meniul CD-ROM-ului.
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Configurarea folosind meniul SES/WPS/AOSS de pe panoul 
de control (metoda one-push) 4

Înainte de configurarea setărilor fără fir 4

IMPORTANT

• Dacă aţi configurat în prealabil setările fără fir ale aparatului, trebuie să reiniţializaţi setările de reţea LAN 
înainte de a putea reconfigura setările fără fir. Utilizaţi Menu (Meniu), a sau b pentru a selecta Reţea, 
apoi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setari Init., apoi apăsaţi OK. Selectaţi Da pentru 
a accepta modificarea. Pentru modelele cu ecran tactil, apăsaţi pe MENIU, Reţea, a sau b pentru a afişa 
Setari Init. apoi apăsaţi pe Setari Init. şi alegeţi Da pentru a accepta modificarea. Aparatul va 
reporni automat.

• Dacă utilizaţi Windows® Firewall sau o funcţie de tip firewall a unor aplicaţii antispyware sau antivirus, 
dezactivaţi-le temporar. Când sunteţi sigur că puteţi imprima, configuraţi setările programului software 
urmând din nou aceleaşi instrucţiuni.

 

Configurarea setărilor fără fir 4

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Apăsaţi Menu (Meniu).
Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea, apoi apăsaţi OK.
Apăsaţi a sau b pentru a selecta Retea I/F, apoi apăsaţi OK.
Selectaţi WLAN.

(Pentru modelele cu ecran tactil) 4

Apăsaţi MENIU. Apăsaţi Reţea. Apăsaţi pe Retea I/F şi apoi pe WLAN.

c Porniţi calculatorul.
Închideţi toate aplicaţiile înainte de a începe configurarea.

d Introduceţi CD-ROM-ul livrat în unitatea CD-ROM. Ecranul de deschidere va apărea automat. Dacă 
apare ecranul pentru numele modelului, selectaţi aparatul dumneavoastră. Dacă apare ecranul pentru 
limbă, selectaţi limba preferată.
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e Va apărea meniul principal al CD-ROM-ului. Faceţi clic pe Initial Installation (Instalare iniţială) sau 
Advanced (Avansat).

Notă
• Dacă această fereastră nu apare, utilizaţi Windows® Explorer pentru a rula programul start.exe din 

directorul-rădăcină de pe CD-ROM-ul Brother.

• Ecranul aparatului poate varia în funcţie de regiune. 
 

f Faceţi clic pe Wireless LAN Setup Wizard (Manager de Instalare LAN Wireless).
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g Selectaţi Automatic install (Advanced) (Instalare automată [Avansată]) şi apoi faceţi clic pe Next 
(Următorul).
 

h Citiţi Important Notice (Anunţ Important). Bifaţi caseta după ce aţi confirmat activarea setării fără fir şi 
apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

i Confirmaţi mesajul de pe ecran şi faceţi clic pe Next (Următorul).
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j Apăsaţi Menu (Meniu), a sau b pentru a selecta Reţea şi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta 
WLAN şi apoi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta SES/WPS/AOSS şi apăsaţi OK.

(Pentru modelele cu ecran tactil) 4

Apăsaţi MENIU. Apăsaţi Reţea. Apăsaţi pe WLAN şi apoi pe SES/WPS/AOSS.

Notă
Dacă punctul de acces fără fir acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (metoda PIN) şi doriţi să configuraţi 
aparatul folosind metoda PIN (Personal Identification Number – număr personal de identificare), consultaţi 
Utilizarea metodei PIN a Wi-Fi Protected Setup™ la pagina 35.

 

k Aparatul caută timp de 2 minute un punct de acces care acceptă SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™.

l Setaţi punctul de acces în modul SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™, în funcţie 
de modul acceptat de punctul de acces. Consultaţi manualul de instrucţiuni livrat împreună cu punctul 
de acces.
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m Dacă pe ecranul LCD se afişează Conectat, aparatul s-a conectat cu succes la ruter sau la punctul de 
acces. Acum puteţi folosi aparatul într-o reţea fără fir.
Dacă pe ecranul LCD se afişează Config. WLAN, Conexiune WLAN şi Conexiune eşuată, 
aparatul nu s-a conectat cu succes la ruter sau la punctul de acces. Încercaţi să reluaţi procedura de la 
punctul j. Dacă se afişează din nou acelaşi mesaj, resetaţi aparatul la valorile implicite şi reîncercaţi. 
Pentru resetare, consultaţi Restaurarea setărilor de reţea la valorile implicite la pagina 111.
Dacă pe ecranul LCD se afişează Config. WLAN, apoi Conexiune eşuată sau Mod incorect, 
este detectată o suprapunere de sesiune (a se vedea tabelul de mai jos). Aparatul a detectat în reţea 
mai multe rutere sau puncte de acces care au activat modul Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™. 
Asiguraţi-vă că numai un ruter sau punct de acces are activat modul Wi-Fi Protected Setup™ sau 
AOSS™ şi încercaţi să reluaţi procedura de la pasul j.

n Faceţi clic pe Finish (Terminat).
 

 

Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programului software necesare pentru a folosi dispozitivul, selectaţi Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) sau Initial Installation (Instalare iniţială) / Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) din meniul CD-ROM-ului.

 Mesajele de pe ecranul LCD folosind meniul SES/WPS/AOSS de pe panoul de control

Pe ecranul LCD se afişează Starea conexiunii Acţiune

Config. WLAN Se caută sau se accesează punctul de acces 
şi se descarcă setările din punctul de acces. —

Conectare SES
Conectare WPS
Conectare AOSS

Se conectează la punctul de acces. —

Conectat Conectarea a reuşit. —

Conexiune eşuată

Conectarea a eşuat. 
(Dacă acest mesaj apare după ce pe 
ecranul LCD se afişează Conectare SES, 
Conectare WPS sau Conectare AOSS.) 

1 Încercaţi să reluaţi procedura de la 
punctul j.

2 Dacă se afişează din nou acelaşi 
mesaj, resetaţi aparatul la valorile 
implicite şi reîncercaţi.

A fost detectată o suprapunere de sesiune. Verificaţi dacă numai un ruter sau punct 
de acces are activat modul 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ şi 
încercaţi să reluaţi procedura de la 
pasul j.

Mod incorect A fost detectată o suprapunere de sesiune.



Configurarea fără fir pentru Windows® folosind aplicaţia de instalare Brother (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN)

51

4

Configurarea în modul Ad-hoc 4

Înainte de configurarea setărilor fără fir 4

IMPORTANT

• Dacă aţi configurat în prealabil setările fără fir ale aparatului, trebuie să reiniţializaţi setările de reţea LAN 
înainte de a putea reconfigura setările fără fir. Utilizaţi Menu (Meniu), a sau b pentru a selecta Reţea, 
apoi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setari Init., apoi apăsaţi OK. Selectaţi Da pentru 
a accepta modificarea. Pentru modelele cu ecran tactil, apăsaţi pe MENIU, Reţea, a sau b pentru a afişa 
Setari Init. apoi apăsaţi pe Setari Init. şi alegeţi Da pentru a accepta modificarea. Aparatul va 
reporni automat.

• Dacă utilizaţi Windows® Firewall sau o funcţie de tip firewall a unor aplicaţii antispyware sau antivirus, 
dezactivaţi-le temporar. Când sunteţi sigur că puteţi imprima, configuraţi setările programului software 
urmând din nou aceleaşi instrucţiuni.

 

Configurarea setărilor fără fir 4

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Apăsaţi Menu (Meniu).
Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea, apoi apăsaţi OK.
Apăsaţi a sau b pentru a selecta Retea I/F, apoi apăsaţi OK.
Selectaţi WLAN.

(Pentru modelele cu ecran tactil) 4

Apăsaţi MENIU. Apăsaţi Reţea. Apăsaţi pe Retea I/F şi apoi pe WLAN.

c Porniţi calculatorul.
Închideţi toate aplicaţiile înainte de a începe configurarea.

d Introduceţi CD-ROM-ul livrat în unitatea CD-ROM. Ecranul de deschidere va apărea automat. Dacă 
apare ecranul pentru numele modelului, selectaţi aparatul dumneavoastră. Dacă apare ecranul pentru 
limbă, selectaţi limba preferată.
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e Va apărea meniul principal al CD-ROM-ului. Faceţi clic pe Initial Installation (Instalare iniţială) sau 
Advanced (Avansat).

Notă
• Dacă această fereastră nu apare, utilizaţi Windows® Explorer pentru a rula programul start.exe din 

directorul-rădăcină de pe CD-ROM-ul Brother.

• Ecranul aparatului poate varia în funcţie de regiune. 
 

f Faceţi clic pe Wireless LAN Setup Wizard (Manager de Instalare LAN Wireless).
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g Selectaţi Step by Step install (Recommended) (Instalare pas cu pas [Recomandată]) şi apoi faceţi clic 
pe Next (Următorul).
 

h Selectaţi Without cable (Advanced) (Fără cablu [Avansat]) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

i Citiţi Important Notice (Anunţ Important). Bifaţi caseta după ce aţi confirmat activarea setării fără fir şi 
apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 



Configurarea fără fir pentru Windows® folosind aplicaţia de instalare Brother (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN)

54

4

j Trebuie să modificaţi temporar setările fără fir ale calculatorului. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 
Asiguraţi-vă că aţi notat toate setările, cum ar fi SSID sau canalul pentru calculator. Acestea vor fi 
necesare pentru a readuce calculatorul la setările fără fir iniţiale.
 

k În vederea comunicării cu aparatul fără fir neconfigurat, modificaţi temporar setările fără fir pe calculator 
pentru a corespunde setărilor implicite ale aparatului, afişate pe acest ecran. Faceţi clic pe butonul Next 
(Următorul).
 

Element Înregistraţi setările fără fir curente ale calculatorului
Communication Mode 
(Infrastructure / Ad-hoc) 
(Mod de comunicare [Infrastructură / Ad-hoc])
Channel (Canal)
Network Name (SSID / ESSID) 
(Nume reţea [SSID / ESSID])
Authentication Method 
(Open System / Shared Key / WPA / WPA2-PSK) 
(Metodă de autentificare [Sistem deschis / Cheie 
partajată / WPA / WPA2-PSK])
Encryption Mode (None / WEP / TKIP / AES) 
(Mod de criptare [Nimic / WEP / TKIP / AES])
Encryption Key (Cheie de criptare)
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Notă
• Dacă, după modificarea setărilor fără fir, apare un mesaj de repornire a calculatorului, reporniţi calculatorul 
şi apoi reveniţi la pasul d şi continuaţi instalarea omiţând paşii i, j şi k.

• Pentru utilizatorii de Windows Vista®:
Puteţi modifica temporar setările fără fir pe calculator, urmând paşii de mai jos:

1 Faceţi clic pe  şi apoi pe Control Panel (Panou de control).

2 Faceţi clic pe Network and Internet (Reţea şi Internet) şi apoi pe pictograma Network and Sharing 
Center (Centru reţea şi partajare).

3 Faceţi clic pe Connect to a network (Conectare la reţea).

4 Puteţi vedea în listă numele SSID al aparatului Brother fără fir. Selectaţi SETUP (INSTALARE) şi 
faceţi clic pe Connect (Conectare).

5 Faceţi clic pe Connect Anyway (Conectare în orice mod) şi apoi pe Close (Închidere).

6 Faceţi clic pe View status (Vizualizare stare) din Wireless Network Connection (SETUP) 
(Conexiune de reţea fără fir [SETUP]).

7 Faceţi clic pe Details... (Detalii...) şi verificaţi Network Connection Details (Detalii conexiune reţea). 
Poate dura câteva minute până la schimbarea adresei IP de la 0.0.0.0 la 169.254.x.x care se afişează 
pe ecran (x.x. sunt numere cuprinse între 1 şi 254).

• Pentru utilizatorii de Windows® XP SP2: puteţi modifica temporar setările fără fir pe calculator, urmând 
paşii de mai jos:

1 Faceţi clic pe start şi apoi pe Control Panel (Panou de control).

2 Faceţi clic pe pictograma Network Connections (Conexiuni în reţea).

3 Selectaţi şi faceţi clic dreapta pe Wireless Network Connection (Conexiune de reţea fără fir). Faceţi 
clic pe View Available Wireless Networks (Vizualizare reţele fără fir disponibile).

4 Puteţi vedea aparatul Brother fără fir în listă. Selectaţi SETUP (INSTALARE) şi faceţi clic pe Connect 
(Conectare).

5 Verificaţi starea pentru Wireless Network Connection (Conexiune de reţea fără fir). Poate dura 
câteva minute până la schimbarea adresei IP de la 0.0.0.0. la 169.254.x.x care se afişează pe ecran 
(x.x. sunt numere cuprinse între 1 şi 254).

 

l Selectaţi aparatul pe care doriţi să îl configuraţi şi faceţi clic pe butonul Next (Următorul). Dacă lista este 
goală, verificaţi dacă aparatul este pornit şi apoi faceţi clic pe butonul Refresh (Reactualizare).
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Notă
Numele de nod implicit este „BRWxxxxxxxxxxxx” (unde „xxxxxxxxxxxx” este adresa Ethernet).

 

m Programul va căuta reţelele fără fir (wireless) disponibile de la aparat. Selectaţi reţeaua ad-hoc cu care 
doriţi să asociaţi aparatul şi apoi faceţi clic pe butonul Next (Următorul).
 

Notă
• Dacă lista este goală, verificaţi dacă aparatul se află în intervalul de comunicaţie fără fir. Apoi faceţi clic 

pe Refresh (Reactualizare).
• Dacă reţeaua ad-hoc de destinaţie nu apare în listă, puteţi să o adăugaţi manual, făcând clic pe butonul 

Add (Adăugare). Bifaţi This is an Ad-hoc network and there is no access point. (Aceasta este o reţea 
ad-hoc şi nu are punct de acces.), introduceţi valoarea pentru Name (SSID) (Nume [SSID]) şi numărul 
pentru Channel (Canal) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

 

n Dacă reţeaua nu este configurată pentru autentificare şi criptare, va apărea următorul ecran. Pentru a 
continua configurarea, faceţi clic pe OK şi treceţi la pasul p.
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o Dacă reţeaua este configurată pentru autentificare şi criptare, va apărea următorul ecran. Când 
configuraţi aparatul Brother fără fir, trebuie să vă asiguraţi că acesta este configurat astfel încât să 
corespundă setărilor de autentificare şi criptare ale reţelei fără fir existente. Selectaţi valorile pentru 
Authentication Method (Metodă de autentificare) şi Encryption Mode (Mod de criptare) din meniurile 
derulante din fiecare casetă de setare. Apoi introduceţi valoarea pentru Network Key (Cheie reţea) şi 
faceţi clic pe Next (Următorul).
 

Notă
• Dacă doriţi să mai configuraţi şi alţi indecşi de chei WEP în afară de cheia WEP 1, faceţi clic pe Advanced 

(Avansat).
• Dacă nu cunoaşteţi setările de autentificare sau criptare ale reţelei, contactaţi administratorul de reţea.
• Dacă setările fără fir eşuează, în timpul instalării programului MFL-Pro Suite va apărea un mesaj de 

eroare şi instalarea va fi întreruptă. Dacă întâlniţi această eroare, treceţi la pasul a de la pagina 51 şi 
reconfiguraţi conexiunea fără fir.

• Dacă folosiţi WEP şi pe ecranul LCD s-a afişat „Conectat”, dar aparatul nu a fost identificat, asiguraţi-vă 
că aţi introdus corect cheia WEP. Cheia WEP ţine cont de majuscule şi minuscule.

 

p Faceţi clic pe butonul Next (Următorul). Setările vor fi trimise către aparat. Setările vor rămâne 
nemodificate dacă faceţi clic pe Cancel (Anulare).
 

Notă
Dacă doriţi să introduceţi manual setările de adresă IP ale aparatului, faceţi clic pe Change IP Address 
(Schimbare adresă IP) şi introduceţi setările de adresă IP necesare pentru reţea. 
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q În vederea comunicării cu dispozitivul fără fir configurat, trebuie să configuraţi calculatorul pentru a utiliza 
aceleaşi setări fără fir. Modificaţi manual setările fără fir pe calculator pentru a corespunde setărilor fără 
fir ale aparatului afişate pe acest ecran. Bifaţi caseta după ce confirmaţi aceste setări şi apoi faceţi clic 
pe Next (Următorul).
(Setările afişate pe acest ecran sunt doar cu titlu de exemplu. Setările dumneavoastră nu vor fi aceleaşi.)
 

r Faceţi clic pe Finish (Terminat).
 

 

Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programului software necesare pentru a folosi dispozitivul, selectaţi Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) sau Initial Installation (Instalare iniţială) / Install MFL-Pro Suite 
(Instalează MFL-Pro Suite) din meniul CD-ROM-ului.
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5

IMPORTANT

• Respectând următoarele instrucţiuni, aparatul Brother va fi instalat într-un mediu de reţea cu ajutorul 
aplicaţiei de instalare Brother pentru Macintosh® care se află pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu 
aparatul.

• De asemenea, puteţi configura aparatul Brother cu ajutorul panoului de control al aparatului; aceasta este 
metoda recomandată. Pentru instrucţiuni, consultaţi Ghidul de instalare rapidă furnizat sau Configurarea 
aparatului pentru o reţea fără fir (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN) la pagina 18.

• Dacă doriţi să conectaţi aparatul Brother la reţea, vă recomandăm să contactaţi administratorul de sistem 
înainte de instalare. Înainte de continua această instalare, trebuie să cunoaşteţi setările reţelei 
dumneavoastră fără fir.

 

Configurarea în modul Infrastructură 5

Înainte de configurarea setărilor fără fir 5

IMPORTANT

• Dacă aţi configurat în prealabil setările fără fir ale aparatului, trebuie să reiniţializaţi setările de reţea LAN 
înainte de a putea reconfigura setările fără fir. Utilizaţi Menu (Meniu), a sau b pentru a selecta Reţea, 
apoi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setari Init., apoi apăsaţi OK. Selectaţi Da pentru 
a accepta modificarea. Pentru modelele cu ecran tactil, apăsaţi pe MENIU, Reţea, a sau b pentru a afişa 
Setari Init. apoi apăsaţi pe Setari Init. şi alegeţi Da pentru a accepta modificarea. Aparatul va 
reporni automat.

• Dacă utilizaţi Windows® Firewall sau o funcţie de tip firewall a unor aplicaţii antispyware sau antivirus, 
dezactivaţi-le temporar. Când sunteţi sigur că puteţi imprima, configuraţi setările programului software 
urmând din nou aceleaşi instrucţiuni.

• În timpul configurării, trebuie să folosiţi temporar un cablu Ethernet.

 

Configurarea fără fir pentru Macintosh® 
cu ajutorul aplicaţiei de instalare Brother 
(nu este disponibilă pentru MFC-5490CN 
şi MFC-5890CN) 5
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Configurarea setărilor fără fir 5

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Porniţi calculatorul Macintosh®.

c Introduceţi CD-ROM-ul livrat în unitatea CD-ROM. Faceţi dublu clic pe pictograma MFL-Pro Suite de pe 
desktop.

d Faceţi dublu clic pe Utilities (Utilitare).
 

e Faceţi dublu clic pe Wireless Device Setup Wizard (Program asistent pentru configurarea 
dispozitivelor fără fir).
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f Selectaţi Step by Step install (Recommended) (Instalare pas cu pas [Recomandată]) şi apoi faceţi clic 
pe Next (Următorul).
 

g Selectaţi With cable (Recommended) (Cu cablu [Recomandat]) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

h Citiţi Important Notice (Anunţ important) şi faceţi clic pe Next (Următorul).
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i Conectaţi dispozitivul Brother fără fir la punctul de acces utilizând un cablu de reţea şi faceţi clic pe 
butonul Next (Următorul).
 

 

j Selectaţi aparatul pe care doriţi să îl configuraţi şi faceţi clic pe butonul Next (Următorul). Dacă lista este 
goală, verificaţi dacă punctul de acces şi aparatul sunt pornite şi apoi faceţi clic pe Refresh (Reactualizare).
 

Notă
Numele de nod implicit este „BRNxxxxxxxxxxxx”.
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k Programul va căuta reţelele fără fir (wireless) disponibile de la aparat. Selectaţi punctul de acces cu care 
doriţi să asociaţi aparatul şi apoi faceţi clic pe butonul Next (Următorul).
 

Notă
• „SETUP” este numele SSID implicit al aparatului. Nu selectaţi acest SSID.

• Dacă lista este goală, verificaţi dacă punctul de acces este alimentat cu energie şi transmite numele SSID, 
iar apoi verificaţi dacă aparatul şi punctul de acces se află în intervalul de comunicaţie fără fir. Apoi faceţi 
clic pe Refresh (Reactualizare).

• Dacă punctul de acces este setat să nu transmită SSID-ul, puteţi să îl adăugaţi manual făcând clic pe 
butonul Add (Adăugare). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce valoarea pentru Name 
(SSID) (Nume [SSID]).
 

 

l Dacă reţeaua nu este configurată pentru autentificare şi criptare, va apărea următorul ecran. Pentru a 
continua instalarea, faceţi clic pe OK şi treceţi la pasul n.
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m Dacă reţeaua este configurată pentru autentificare şi criptare, va apărea următorul ecran. Când 
configuraţi aparatul Brother fără fir, trebuie să vă asiguraţi că acesta este configurat astfel încât să 
corespundă setărilor de autentificare şi criptare ale reţelei fără fir existente. Selectaţi valorile pentru 
Authentication Method (Metodă de autentificare) şi Encryption Mode (Mod de criptare) din meniurile 
derulante din fiecare casetă de setare. Apoi introduceţi valoarea pentru Network Key (Cheie reţea) şi 
faceţi clic pe Next (Următorul).
 

Notă
• Dacă doriţi să mai configuraţi şi alţi indecşi de chei WEP în afară de cheia WEP 1, faceţi clic pe Advanced 

(Avansat).

• Dacă nu cunoaşteţi setările de autentificare sau criptare ale reţelei, contactaţi administratorul de reţea.

• Dacă aparatul nu este detectat, treceţi la pasul a de la pagina 60 şi reconfiguraţi conexiunea fără fir.

• Dacă folosiţi WEP şi pe ecranul LCD s-a afişat „Conectat”, dar aparatul nu a fost identificat, asiguraţi-vă 
că aţi introdus corect cheia WEP. Cheia WEP ţine cont de majuscule şi minuscule.

 

n Faceţi clic pe butonul Next (Următorul). Setările vor fi trimise către aparat. Setările vor rămâne 
nemodificate dacă faceţi clic pe Cancel (Anulare).
 

Notă
• Dacă doriţi să introduceţi manual setările de adresă IP ale aparatului, faceţi clic pe Change IP Address 

(Schimbare adresă IP) şi introduceţi setările de adresă IP necesare pentru reţea.

• Setările panoului de control vor fi modificate automat la WLAN când setările fără fir sunt trimise către aparat.
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o Deconectaţi cablul de reţea dintre punctul de acces (hub sau ruter) şi aparat şi faceţi clic pe butonul Next 
(Următorul).
 

p Bifaţi caseta după ce aţi confirmat că aţi terminat definirea setărilor fără fir şi apoi faceţi clic pe Finish 
(Terminat).
 

 

Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programelor software necesare pentru utilizarea dispozitivului, selectaţi Start Here OSX 
(Pornire OSX) din meniul CD-ROM-ului.
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Configurarea cu ajutorul meniului SES/WPS/AOSS de pe 
panoul de control (metoda one-push) 5

Înainte de configurarea setărilor fără fir 5

IMPORTANT

• Dacă aţi configurat în prealabil setările fără fir ale aparatului, trebuie să reiniţializaţi setările de reţea LAN 
înainte de a putea reconfigura setările fără fir. Utilizaţi Menu (Meniu), a sau b pentru a selecta Reţea, 
apoi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setari Init., apoi apăsaţi OK. Selectaţi Da pentru 
a accepta modificarea. Pentru modelele cu ecran tactil, apăsaţi pe MENIU, Reţea, a sau b pentru a afişa 
Setari Init. apoi apăsaţi pe Setari Init. şi alegeţi Da pentru a accepta modificarea. Aparatul va 
reporni automat.

• Dacă utilizaţi Windows® Firewall sau o funcţie de tip firewall a unor aplicaţii antispyware sau antivirus, 
dezactivaţi-le temporar. Când sunteţi sigur că puteţi imprima, configuraţi setările programului software 
urmând din nou aceleaşi instrucţiuni.

 

Configurarea setărilor fără fir 5

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Apăsaţi Menu (Meniu).
Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea, apoi apăsaţi OK.
Apăsaţi a sau b pentru a selecta Retea I/F, apoi apăsaţi OK.
Selectaţi WLAN.

(Pentru modelele cu ecran tactil) 5

Apăsaţi MENIU. Apăsaţi Reţea. Apăsaţi pe Retea I/F şi apoi pe WLAN.

c Porniţi calculatorul Macintosh®.

d Introduceţi CD-ROM-ul livrat în unitatea CD-ROM. Faceţi dublu clic pe pictograma MFL-Pro Suite de pe 
desktop.
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e Faceţi dublu clic pe Utilities (Utilitare).
 

f Faceţi dublu clic pe Wireless Device Setup Wizard (Program asistent pentru configurarea 
dispozitivelor fără fir).
 

g Selectaţi Automatic install (Advanced) (Instalare automată [Avansată]) şi apoi faceţi clic pe Next 
(Următorul).
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h Citiţi Important Notice (Anunţ important) şi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

i Confirmaţi mesajul de pe ecran şi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

j Apăsaţi Menu (Meniu), a sau b pentru a selecta Reţea şi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta 
WLAN şi apoi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta SES/WPS/AOSS şi apăsaţi OK.

(Pentru modelele cu ecran tactil) 5

Apăsaţi MENIU. Apăsaţi Reţea. Apăsaţi pe WLAN şi apoi pe SES/WPS/AOSS.

Notă
Dacă punctul de acces fără fir acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (metoda PIN) şi doriţi să configuraţi 
aparatul folosind metoda PIN (Personal Identification Number – număr personal de identificare), consultaţi 
Utilizarea metodei PIN a Wi-Fi Protected Setup™ la pagina 35.

 

k Aparatul caută timp de 2 minute un punct de acces care acceptă SecureEasySetup™, 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™.

l Setaţi punctul de acces în modul SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™, în funcţie 
de modul acceptat de punctul de acces. Consultaţi manualul de instrucţiuni livrat împreună cu punctul 
de acces.
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m Dacă pe ecranul LCD se afişează Conectat, aparatul s-a conectat cu succes la ruter sau la punctul de 
acces. Acum puteţi folosi aparatul într-o reţea fără fir.
Dacă pe ecranul LCD se afişează Config. WLAN, Conexiune WLAN şi Conexiune eşuată, 
aparatul nu s-a conectat cu succes la ruter sau la punctul de acces. Încercaţi să reluaţi procedura de la 
punctul j. Dacă se afişează din nou acelaşi mesaj, resetaţi aparatul la valorile implicite şi reîncercaţi. 
Pentru resetare, consultaţi Restaurarea setărilor de reţea la valorile implicite la pagina 111.
Dacă pe ecranul LCD se afişează Config. WLAN, apoi Conexiune eşuată sau Mod incorect, 
este detectată o suprapunere de sesiune (a se vedea tabelul de mai jos). Aparatul a detectat în reţea 
mai multe rutere sau puncte de acces care au activat modul Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™. 
Asiguraţi-vă că numai un ruter sau punct de acces are activat modul Wi-Fi Protected Setup™ sau 
AOSS™ şi încercaţi să reluaţi procedura de la pasul j.

n Faceţi clic pe Finish (Terminat).
 

 

Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programelor software necesare pentru utilizarea dispozitivului, selectaţi Start Here OSX 
(Pornire OSX) din meniul CD-ROM-ului.

 Mesajele de pe ecranul LCD folosind meniul SES/WPS/AOSS de pe panoul de control

Pe ecranul LCD se afişează Starea conexiunii Acţiune

Config. WLAN Se caută sau se accesează punctul de acces 
şi se descarcă setările din punctul de acces. —

Conectare SES
Conectare WPS
Conectare AOSS

Se conectează la punctul de acces. —

Conectat Conectarea a reuşit. —

Conexiune eşuată

Conectarea a eşuat. 
(Dacă acest mesaj apare după ce pe 
ecranul LCD se afişează Conectare SES, 
Conectare WPS sau Conectare AOSS.) 

1 Încercaţi să reluaţi procedura de la 
punctul j.

2 Dacă se afişează din nou acelaşi 
mesaj, resetaţi aparatul la valorile 
implicite şi reîncercaţi.

A fost detectată o suprapunere de sesiune. Verificaţi dacă numai un ruter sau punct 
de acces are activat modul 
Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™ şi 
încercaţi să reluaţi procedura de la 
pasul j.

Mod incorect A fost detectată o suprapunere de sesiune.
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Configurarea în modul Ad-hoc 5

Înainte de configurarea setărilor fără fir 5

IMPORTANT

• Dacă aţi configurat în prealabil setările fără fir ale aparatului, trebuie să reiniţializaţi setările de reţea LAN 
înainte de a putea reconfigura setările fără fir. Utilizaţi Menu (Meniu), a sau b pentru a selecta Reţea, 
apoi apăsaţi OK. Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setari Init., apoi apăsaţi OK. Selectaţi Da pentru 
a accepta modificarea. Pentru modelele cu ecran tactil, apăsaţi pe MENIU, Reţea, a sau b pentru a afişa 
Setari Init. apoi apăsaţi pe Setari Init. şi alegeţi Da pentru a accepta modificarea. Aparatul va 
reporni automat.

• Dacă utilizaţi Windows® Firewall sau o funcţie de tip firewall a unor aplicaţii antispyware sau antivirus, 
dezactivaţi-le temporar. Când sunteţi sigur că puteţi imprima, configuraţi setările programului software 
urmând din nou aceleaşi instrucţiuni.

 

Configurarea setărilor fără fir 5

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Apăsaţi Menu (Meniu).
Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea, apoi apăsaţi OK.
Apăsaţi a sau b pentru a selecta Retea I/F, apoi apăsaţi OK.
Selectaţi WLAN.

(Pentru modelele cu ecran tactil) 5

Apăsaţi MENIU. Apăsaţi Reţea. Apăsaţi pe Retea I/F şi apoi pe WLAN.

c Porniţi calculatorul Macintosh®.

d Introduceţi CD-ROM-ul livrat în unitatea CD-ROM. Faceţi dublu clic pe pictograma MFL-Pro Suite de pe 
desktop.
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e Faceţi dublu clic pe Utilities (Utilitare).
 

f Faceţi dublu clic pe Wireless Device Setup Wizard (Program asistent pentru configurarea 
dispozitivelor fără fir).
 

g Selectaţi Step by Step install (Recommended) (Instalare pas cu pas [Recomandată]) şi apoi faceţi clic 
pe Next (Următorul).
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h Selectaţi Without cable (Advanced) (Fără cablu [Avansat]) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

i Citiţi Important Notice (Anunţ important). Bifaţi caseta după ce aţi confirmat activarea setării fără fir şi 
apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

j Trebuie să modificaţi temporar setările fără fir ale calculatorului. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 
Asiguraţi-vă că aţi notat toate setările, cum ar fi SSID sau canalul pentru calculator. Acestea vor fi 
necesare pentru a readuce calculatorul la setările fără fir iniţiale şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
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k În vederea comunicării cu aparatul fără fir neconfigurat, modificaţi temporar setările fără fir pe calculator 
pentru a corespunde setărilor implicite ale aparatului, afişate pe acest ecran. Bifaţi caseta după ce 
confirmaţi aceste setări şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

Notă
Puteţi modifica temporar setările fără fir pe calculator, urmând paşii de mai jos:

1 Faceţi clic pe pictograma de stare AirPort şi selectaţi Open Internet Connect... 
(Deschidere conexiune Internet...).

2 Faceţi clic pe fila Network (Reţea) pentru a vizualiza dispozitivele fără fir disponibile. Puteţi vizualiza 
serverul de imprimare Brother fără fir din opţiunea Network (Reţea). Selectaţi SETUP (Configurare).

3 Reţeaua fără fir s-a conectat cu succes.
 

Element Înregistraţi setările fără fir curente ale calculatorului
Communication Mode (Infrastructure / Ad-hoc) 
(Mod de comunicare [Infrastructură / Ad-hoc])
Channel (Canal)
Network Name (SSID / ESSID) 
(Nume reţea (SSID / ESSID)) 
Authentication Method 
(Open System / Shared Key / WPA / WPA2-
PSK) (Metodă de autentificare [Sistem deschis / 
Cheie partajată / WPA / WPA2-PSK])
Encryption Mode 
(None / WEP / TKIP / AES) 
(Mod de criptare [Fără / WEP / TKIP / AES])
Encryption Key (Cheie de criptare)
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l Selectaţi aparatul pe care doriţi să îl configuraţi şi faceţi clic pe butonul Next (Următorul). Dacă lista este 
goală, verificaţi dacă aparatul este pornit şi apoi faceţi clic pe butonul Refresh (Reactualizare).
 

Notă
Numele de nod implicit este „BRWxxxxxxxxxxxx” (unde „xxxxxxxxxxxx” este adresa Ethernet).

 

m Programul va căuta reţelele fără fir (wireless) disponibile de la aparat. Selectaţi reţeaua ad-hoc cu care 
doriţi să asociaţi aparatul şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
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Notă
• Dacă lista este goală, verificaţi dacă aparatul se află în intervalul de comunicaţie fără fir. Apoi faceţi clic 

pe Refresh (Reactualizare).

• Dacă reţeaua ad-hoc de destinaţie nu apare în listă, puteţi să o adăugaţi manual, făcând clic pe butonul 
Add (Adăugare). Bifaţi This is an Ad-hoc network and there is no access point. (Aceasta este o reţea 
ad-hoc şi nu are punct de acces.), introduceţi valoarea pentru Name (SSID) (Nume [SSID]) şi numărul 
pentru Channel (Canal) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

 

n Dacă reţeaua nu este configurată pentru autentificare şi criptare, va apărea următorul ecran. Pentru a 
continua instalarea, faceţi clic pe OK şi treceţi la pasul p.
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o Dacă reţeaua este configurată pentru autentificare şi criptare, va apărea următorul ecran. Când 
configuraţi aparatul Brother fără fir, trebuie să vă asiguraţi că acesta este configurat astfel încât să 
corespundă setărilor de autentificare şi criptare ale reţelei fără fir existente. Selectaţi valorile pentru 
Authentication Method (Metodă de autentificare) şi Encryption Mode (Mod de criptare) din lista 
derulantă din fiecare casetă de setare. Apoi introduceţi valorile pentru Network Key (Cheie reţea) şi 
Confirm Network Key (Confirmare cheie reţea) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
 

Notă
• Dacă doriţi să mai configuraţi şi alţi indecşi de chei WEP în afară de cheia WEP 1, faceţi clic pe Advanced 

(Avansat).

• Dacă nu cunoaşteţi setările de autentificare sau criptare ale reţelei, contactaţi administratorul de reţea.

• Dacă aparatul nu este detectat, treceţi la pasul a de la pagina 70 şi reconfiguraţi conexiunea fără fir.

• Dacă folosiţi WEP şi pe ecranul LCD s-a afişat „Conectat”, dar aparatul nu a fost identificat, asiguraţi-vă 
că aţi introdus corect cheia WEP. Cheia WEP ţine cont de majuscule şi minuscule.

 

p Faceţi clic pe butonul Next (Următorul). Setările vor fi trimise către aparat. Setările vor rămâne 
nemodificate dacă faceţi clic pe Cancel (Anulare).
 

Notă
Dacă doriţi să introduceţi manual setările de adresă IP ale aparatului, faceţi clic pe Change IP Address 
(Schimbare adresă IP) şi introduceţi setările de adresă IP necesare pentru reţea.
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q În vederea comunicării cu dispozitivul fără fir configurat, trebuie să configuraţi calculatorul pentru a utiliza 
aceleaşi setări fără fir. Modificaţi manual setările fără fir pe calculator pentru a corespunde setărilor fără 
fir ale aparatului afişate pe acest ecran. Bifaţi caseta după ce confirmaţi aceste setări şi apoi faceţi clic 
pe Next (Următorul).
(Setările afişate pe acest ecran sunt doar cu titlu de exemplu. Setările dumneavoastră nu vor fi aceleaşi.)
 

r Faceţi clic pe Finish (Terminat).
 

 

Aţi terminat configurarea reţelei fără fir. Dacă doriţi să continuaţi instalarea driverelor şi a 
programelor software necesare pentru utilizarea dispozitivului, selectaţi Start Here OSX 
(Pornire OSX) din meniul CD-ROM-ului.
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Meniul Reţea 6

Înainte de a utiliza produsul Brother într-un mediu de reţea, trebuie să configuraţi setările corecte pentru TCP/IP.
În acest capitol, veţi afla detalii despre modul de configurare a setărilor de reţea folosind panoul de control 
situat în partea din faţă a aparatului.
Opţiunile din meniul Reţea al panoului de control vă permit să configuraţi aparatul Brother în funcţie de configuraţia 
reţelei dumneavoastră. Apăsaţi Menu (Meniu), apoi apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea. Mergeţi la opţiunea 
de meniu pe care doriţi să o configuraţi. (Consultaţi Tabelul de funcţii şi setările implicite la pagina 155.)
Reţineţi că aparatul este livrat cu aplicaţiile software BRAdmin Light şi Remote Setup (Setare la distanţă) 
pentru Windows® şi Macintosh®, care pot fi, de asemenea, utilizate pentru a configura numeroase opţiuni de 
reţea. (Consultaţi Utilizarea aplicaţiei Remote Setup (Setare la distanţă) pentru a modifica setările serverului 
de imprimare (nu este disponibilă pentru modelele DCP) la pagina 17 pentru o conexiune cu fir sau 
Modificarea setărilor serverului de imprimare la pagina 15 pentru o conexiune fără fir.)

TCP/IP 6

În cazul în care conectaţi aparatul printr-un cablu Ethernet la reţea, folosiţi opţiunea de meniu 
Conexiune LAN. În cazul în care conectaţi aparatul la o reţea Ethernet fără fir, folosiţi opţiunea de meniu 
WLAN.
Acest meniu are 10 secţiuni: Metoda BOOT, Adresa IP, Masca Subnet, Poarta Acces, Nume Nod, 
Config WINS, Server WINS, Server DNS, APIPA şi IPv6 (pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi 
MFC-6490CW).

Metodă de iniţializare 6

Această opţiune controlează modul în care aparatul obţine o adresă IP. Setarea implicită este Auto.

Notă
Dacă nu doriţi ca serverul de imprimare să fie configurat prin DHCP, BOOTP sau RARP, trebuie să setaţi 
opţiunea Metoda BOOT la Static, astfel încât serverul de imprimare să aibă o adresă IP statică. Aceasta 
va împiedica serverul de imprimare să încerce obţinerea unei adrese IP de la unul dintre aceste sisteme. 
Pentru a modifica metoda de iniţializare, folosiţi panoul de control al aparatului, utilitarul BRAdmin Light 
sau aplicaţia de setare la distanţă.

 

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

Configurarea panoului de control 6
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e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Metoda BOOT.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Auto 1, Static 2, RARP 3, BOOTP 4 sau DHCP 5.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 1.

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Auto 1, Static 2, RARP 3, BOOTP 4 sau DHCP 5.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi Metoda BOOT.

f Apăsaţi pe Auto 1, Static 2, RARP 3, BOOTP 4 sau DHCP 5.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
1 Modul Auto

În acest mod, aparatul va scana reţeaua pentru a găsi un server DHCP; dacă poate găsi un asemenea server şi dacă serverul DHCP este 
configurat pentru a aloca o adresă IP aparatului, atunci se va utiliza adresa IP furnizată de serverul DHCP. Dacă nu este disponibil niciun server 
DHCP, atunci aparatul va căuta un server BOOTP. Dacă există un server BOOTP disponibil şi dacă acesta este configurat corect, aparatul va 
prelua adresa IP de la serverul BOOTP. Dacă nu este disponibil niciun server BOOTP, aparatul va căuta un server RARP. Dacă nici serverul 
RARP nu răspunde, adresa IP este setată folosind protocolul APIPA; consultaţi Utilizarea APIPA pentru configurarea adresei IP la pagina 147. 
După pornirea iniţială a aparatului, scanarea reţelei pentru căutarea unui server poate dura câteva minute.

2 Modul Static
În acest mod, adresa IP a aparatului trebuie atribuită manual. După ce a fost introdusă, adresa IP este blocată pentru adresa atribuită.

3 Modul RARP
Adresa IP a serverului de imprimare Brother poate fi configurată cu ajutorul serviciului Reverse ARP (RARP) de pe calculatorul-gazdă. Pentru 
mai multe informaţii despre RARP, consultaţi Utilizarea RARP pentru configurarea adresei IP la pagina 147.

4 Modul BOOTP
BOOTP este o alternativă la RARP care are avantajul de a permite configurarea măştii de subreţea şi a adresei gateway. Pentru mai multe 
informaţii despre BOOTP, consultaţi Utilizarea BOOTP pentru configurarea adresei IP la pagina 146.

5 Modul DHCP (DHCP)
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este unul dintre numeroasele mecanisme automate de alocare a adresei IP. Dacă aveţi un server 
DHCP în reţeaua dumneavoastră (de obicei, o reţea UNIX®, Windows® 2000/XP, Windows Vista®), serverul de imprimare va obţine automat 
adresa IP de la un server DHCP şi îşi va înregistra numele la unul dintre serviciile de nume dinamice compatibile cu RFC 1001 şi 1002.
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Adresa IP 6

Acest câmp indică adresa IP curentă a aparatului. Dacă aţi selectat o metodă de iniţializare statică, 
introduceţi adresa IP pe care doriţi să o atribuiţi aparatului (consultaţi administratorul de reţea în legătură cu 
adresa IP care trebuie utilizată). Dacă aţi optat pentru o altă metodă decât cea statică, aparatul va încerca 
să stabilească adresa IP cu ajutorul protocoalelor DHCP sau BOOTP. Adresa IP implicită a aparatului va fi 
probabil incompatibilă cu schema de numerotare a adresei IP din reţea. Vă recomandăm să contactaţi 
administratorul de reţea pentru a afla adresa IP a reţelei la care va fi conectată unitatea.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Adresa IP.
Apăsaţi OK.

f Introduceţi adresa IP.
Apăsaţi OK.

Notă
Pentru modelele DCP, apăsaţi a sau b de mai multe ori pentru a introduce primele trei cifre ale adresei IP. 
Apăsaţi c pentru a introduce următoarele trei cifre. Repetaţi această operaţiune până ce aţi introdus şi 
ultimele trei cifre ale adresei IP. Apăsaţi OK.

 

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 2.

b Selectaţi 1 pentru modificare. Introduceţi adresa IP.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi Adresa IP.

f Introduceţi adresa IP.

g Apăsaţi OK.

h Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Masca de subreţea 6

Acest câmp indică masca de subreţea curentă folosită de aparat. Dacă nu utilizaţi DHCP sau BOOTP pentru 
a obţine masca de subreţea, introduceţi masca de subreţea dorită. Consultaţi administratorul de reţea în 
legătură cu masca de subreţea care trebuie utilizată.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Masca Subnet.
Apăsaţi OK.

f Introduceţi adresa pentru masca de subreţea.
Apăsaţi OK.

Notă
Pentru modelele DCP, apăsaţi a sau b de mai multe ori pentru a introduce primele trei cifre ale adresei 
pentru masca de subreţea. Apăsaţi c pentru a introduce următoarele trei cifre. Repetaţi această 
operaţiune până aţi introdus şi ultimele trei cifre ale adresei pentru masca de subreţea. Apăsaţi OK.

 

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 3.

b Selectaţi 1 pentru modificare. Introduceţi adresa pentru masca de subreţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi Masca Subnet.

f Introduceţi adresa pentru masca de subreţea.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Poarta de acces (gateway) 6

Acest câmp indică adresa curentă pentru poarta de acces sau ruterul folosit(ă) de aparat. Dacă nu utilizaţi 
DHCP sau BOOTP pentru a obţine adresa pentru poarta de acces sau ruter, introduceţi adresa pe care doriţi 
să o atribuiţi. Dacă nu aveţi o poartă de acces sau un ruter, lăsaţi necompletat acest câmp. Consultaţi 
administratorul de reţea dacă nu sunteţi sigur în această privinţă.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Poarta Acces.
Apăsaţi OK.

f Introduceţi adresa pentru poarta de acces (adresa gateway).
Apăsaţi OK.
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Notă
Pentru modelele DCP, apăsaţi a sau b de mai multe ori pentru a introduce primele trei cifre ale adresei 
pentru poarta de acces (gateway). Apăsaţi c pentru a introduce următoarele trei cifre. Repetaţi această 
operaţiune până aţi introdus şi ultimele trei cifre ale adresei pentru poarta de acces. Apăsaţi OK.

 

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 4.

b Selectaţi 1 pentru modificare. Introduceţi adresa pentru poarta de acces (adresa gateway).
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Poarta Acces şi apoi apăsaţi pe Poarta Acces.

f Introduceţi adresa pentru poarta de acces (adresa gateway).
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Numele de nod 6

Puteţi să înregistraţi numele aparatului în reţea. Acest nume, deseori prezentat ca nume NetBIOS, va fi 
numele înregistrat de serverul WINS în reţea. Brother recomandă numele BRNxxxxxxxxxxxx pentru o reţea 
cu fir sau BRWxxxxxxxxxxxx pentru o reţea fără fir (unde xxxxxxxxxxxx este adresa Ethernet a aparatului) 
(maximum 15 caractere).

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.
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d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Nume Nod.
Apăsaţi OK.

f Introduceţi numele de nod.
Apăsaţi OK.

Notă
Modelele DCP nu pot modifica numele nodului din meniul panoului de control. 

 

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 5.

b Selectaţi 1 pentru modificare. Introduceţi numele de nod.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Nume Nod şi apoi apăsaţi pe Nume Nod.

f Introduceţi numele de nod.
Apăsaţi OK.

Notă
Modelele DCP nu pot modifica numele nodului din meniul panoului de control. 

 

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Configurarea WINS 6

Această opţiune controlează modul în care aparatul obţine adresa IP pentru serverul WINS.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config WINS.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Auto sau Static.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 6.

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Auto sau Static.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config WINS şi apoi apăsaţi pe Config WINS.

f Apăsaţi Auto sau Static.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Auto 6

Utilizează automat o solicitare DHCP pentru a stabili adresele IP pentru serverele WINS primare şi secundare. 
Pentru ca această opţiune să funcţioneze, trebuie să setaţi metoda de iniţializare la Auto sau DHCP.

Static 6

Utilizează o adresă IP specificată pentru serverele WINS primare şi secundare.

Server WINS 6

Adresa IP a serverului WINS primar 6

Acest câmp indică adresa IP a serverului WINS (Windows® Internet Name Service) primar. Dacă această 
opţiune este setată la o valoare diferită de zero, aparatul va contacta acest server pentru a-şi înregistra 
numele în Windows® Internet Name Service.

Adresa IP a serverului WINS secundar 6

Acest câmp indică adresa IP a serverului WINS secundar. Este folosită ca adresă de rezervă pentru serverul 
WINS primar. Dacă serverul primar nu este disponibil, aparatul se poate înregistra prin intermediul unui 
server secundar. Dacă această opţiune este setată la o valoare diferită de zero, aparatul va contacta acest 
server pentru a-şi înregistra numele în Windows® Internet Name Service. Dacă aveţi un server WINS primar, 
însă nu dispuneţi de un server WINS secundar, lăsaţi necompletat acest câmp.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Server WINS.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi a sau b pentru a selecta Primar sau Secundar.
Apăsaţi OK.

g Introduceţi adresa serverului WINS.
Apăsaţi OK.

Notă
Pentru modelele DCP, apăsaţi a sau b de mai multe ori pentru a introduce primele trei cifre ale adresei 
pentru serverul WINS. Apăsaţi c pentru a introduce următoarele trei cifre. Repetaţi această operaţiune 
până ce aţi introdus şi ultimele trei cifre ale adresei pentru serverul WINS. Apăsaţi OK.

 

h Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 7.

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Primar sau Secundar.
Apăsaţi OK.

c Selectaţi 1 pentru modificare. Introduceţi adresa serverului WINS.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Server WINS şi apoi apăsaţi pe Server WINS.

f Apăsaţi Primar sau Secundar.

g Introduceţi adresa serverului WINS.
Apăsaţi OK.

h Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Server DNS 6

Adresa IP a serverului DNS primar 6

Acest câmp indică adresa IP a serverului DNS (Domain Name Service) primar.

Adresa IP a serverului DNS secundar 6

Acest câmp indică adresa IP a serverului DNS secundar. Este folosită ca adresă de rezervă pentru serverul 
DNS primar. Dacă serverul primar nu este disponibil, aparatul va contacta serverul DNS secundar.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.
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d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Server DNS.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi a sau b pentru a selecta Primar sau Secundar.
Apăsaţi OK.

g Introduceţi adresa serverului DNS.
Apăsaţi OK.

Notă
Pentru modelele DCP, apăsaţi a sau b de mai multe ori pentru a introduce primele trei cifre ale adresei 
pentru serverul DNS. Apăsaţi c pentru a introduce următoarele trei cifre. Repetaţi această operaţiune până 
ce aţi introdus şi ultimele trei cifre ale adresei pentru serverul DNS. Apăsaţi OK.

 

h Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 8.

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Primar sau Secundar.
Apăsaţi OK.

c Selectaţi 1 pentru modificare. Introduceţi adresa serverului DNS.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Server DNS şi apoi apăsaţi pe Server DNS.

f Apăsaţi Primar sau Secundar.

g Introduceţi adresa serverului DNS.
Apăsaţi OK.

h Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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APIPA 6

Setarea la valoarea Pornit va determina serverul de imprimare să aloce automat o adresă IP Link-Local din 
intervalul 169.254.1.0 – 169.254.254.255 în cazul în care serverul de imprimare nu poate obţine adresa IP 
prin metoda de iniţializare pe care aţi setat-o (consultaţi Metodă de iniţializare la pagina 78). Dacă selectaţi 
opţiunea Oprit, adresa IP nu se schimbă în cazul în care serverul de imprimare nu poate obţine adresa IP 
prin metoda de iniţializare setată.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta APIPA.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 9.

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta APIPA şi apoi apăsaţi pe APIPA.

f Apăsaţi Pornit sau Oprit.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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IPv6 (pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW) 6

Acest aparat este compatibil cu IPv6, protocolul Internet din generaţia următoare. Dacă doriţi să folosiţi 
protocolul IPv6, selectaţi Pornit. Setarea implicită pentru IPv6 este Oprit. Pentru mai multe informaţii despre 
protocolul IPv6, vizitaţi http://solutions.brother.com.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c (Pentru o reţea cu fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
(Pentru o reţea fără fir) Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta TCP/IP.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta IPv6.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 1, 0.

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c (Pentru cu fir) Apăsaţi pe Conexiune LAN.
(Pentru fără fir) Apăsaţi pe WLAN.

d Apăsaţi TCP/IP.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta IPv6 şi apoi apăsaţi pe IPv6.

f Apăsaţi Pornit sau Oprit.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

http://solutions.brother.com
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Setare diverse (numai pentru MFC-5490CN) 6

Ethernet 6

Modul de legătură Ethernet. Auto permite serverului de imprimare să funcţioneze în modul 100BaseTX duplex 
integral sau semi-duplex sau în modul 10BaseT duplex integral sau semi-duplex prin negociere automată.
Puteţi fixa modul de legătură pentru server la 100BASE-TX Full Duplex (duplex integral) (100B-FD) sau Half 
Duplex (semi-duplex) (100B-HD) şi 10BASE-T Full Duplex (duplex integral) (10B-FD) sau Half Duplex 
(semi-duplex) (10B-HD). Această modificare este valabilă după resetarea serverului de imprimare (valoarea 
implicită este Auto).

Notă
Dacă aţi setat incorect această valoare, este posibil să nu puteţi realiza comunicarea cu serverul de imprimare.

 

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 2, 1.

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Auto, 100B-FD, 100B-HD, 10B-FD sau 10B-HD.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Program asistent pentru configurare (numai pentru reţele fără fir) 6

Opţiunea Setare Wizard vă îndrumă pe parcursul procesului de configurare a reţelei fără fir. Pentru mai 
multe informaţii, consultaţi Utilizarea programului Setup Wizard (Program asistent pentru configurare) din 
panoul de control la pagina 27.

SES/WPS/AOSS (numai pentru reţele fără fir) 6

Dacă punctul de acces fără fir acceptă SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC 1) sau AOSS™, 
puteţi configura cu uşurinţă aparatul fără a folosi un calculator. Aparatul dumneavoastră Brother dispune de 
un meniu SES/WPS/AOSS pe panoul de control. Această funcţie detectează automat modul utilizat de 
punctul de acces, SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™. Apăsând un buton de pe 
ruterul LAN / punctul de acces fără fir şi de pe aparat, puteţi configura reţeaua fără fir şi setările de securitate. 
Consultaţi Ghidul utilizatorului pentru ruterul LAN / punctul de acces fără fir pentru a afla instrucţiuni despre 
accesarea modului one-push. (Consultaţi Utilizarea meniului SES/WPS/AOSS de pe panoul de control 
pentru a configura aparatul pentru o reţea fără fir la pagina 31.)
1 Push Button Configuration (Configuraţie de tip push button [apăsare de buton])

Cod WPS w/PIN (numai pentru o reţea fără fir) 6

Dacă punctul de acces fără fir acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (metoda PIN), puteţi configura cu uşurinţă 
aparatul fără a folosi un calculator. Metoda PIN (Personal Identification Number – număr personal de 
identificare) este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance. Introducând un cod PIN creat 
de dispozitivul înregistrat (aparatul dumneavoastră) în sistemul de înregistrare (un dispozitiv care administrează 
reţeaua LAN fără fir), puteţi configura reţeaua fără fir şi setările de securitate. Consultaţi Ghidul utilizatorului 
pentru ruterul LAN / punctul de acces fără fir pentru a afla instrucţiuni despre modul de accesare a modului 
Wi-Fi Protected Setup™. (Consultaţi Utilizarea metodei PIN a Wi-Fi Protected Setup™ la pagina 35.)
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Stare WLAN (numai pentru o reţea fără fir) 6

Stare 6

Acest câmp indică starea curentă a reţelei fără fir: Activ(11b), Activ(11g) sau Conexiune eşuată.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Status WLAN.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Status.
Apăsaţi OK.

f Se va afişa starea curentă a reţelei fără fir: Activ(11b), Activ(11g) sau Conexiune eşuată.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c Apăsaţi WLAN.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Status WLAN şi apoi apăsaţi pe Status WLAN.

e Se va afişa starea curentă a reţelei fără fir: Activ(11b), Activ(11g) sau Conexiune eşuată.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Semnal 6

Acest câmp indică puterea curentă a semnalului reţelei fără fir: Solid, Mediu, Slab sau Deloc.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Status WLAN.
Apăsaţi OK.
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e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Semnal.
Apăsaţi OK.

f Se va afişa puterea curentă a semnalului reţelei fără fir: Solid, Mediu, Slab sau Deloc.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c Apăsaţi WLAN.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Status WLAN şi apoi apăsaţi pe Status WLAN.

e Se va afişa puterea curentă a semnalului reţelei fără fir: Solid, Mediu, Slab sau Deloc.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

SSID 6

Acest câmp indică numele SSID curent al reţelei fără fir. Pe ecran pot fi afişate maximum 32 de caractere din 
numele SSID.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Status WLAN.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta SSID.
Apăsaţi OK.

f Se va afişa numele SSID curent al reţelei fără fir.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).



Configurarea panoului de control

94

6

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c Apăsaţi WLAN.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Status WLAN şi apoi apăsaţi pe Status WLAN.

e Se va afişa numele SSID curent al reţelei fără fir.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Mod comunicare 6

Acest câmp indică modul curent de comunicare pentru reţeaua fără fir: Ad-hoc sau Infrastructura.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta WLAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Status WLAN.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Comm. Mode.
Apăsaţi OK.

f Se va afişa modul curent de comunicare pentru reţeaua fără fir: Ad-hoc or Infrastructura.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c Apăsaţi WLAN.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Status WLAN şi apoi apăsaţi pe Status WLAN.

e Apăsaţi a sau b pentru a afişa Comm. Mode.

f Se va afişa modul curent de comunicare pentru reţeaua fără fir: Ad-hoc or Infrastructura.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Ethernet (numai pentru o reţea cu fir) 6

Modul de legătură Ethernet. Auto permite serverului de imprimare să funcţioneze în modul 100BaseTX duplex 
integral sau semi-duplex sau în modul 10BaseT duplex integral sau semi-duplex prin negociere automată.
Puteţi fixa modul de legătură pentru server la 100BASE-TX Full Duplex (duplex integral) (100B-FD) sau Half 
Duplex (semi-duplex) (100B-HD) şi 10BASE-T Full Duplex (duplex integral) (10B-FD) sau Half Duplex 
(semi-duplex) (10B-HD). Această modificare este valabilă după resetarea serverului de imprimare (valoarea 
implicită este Auto).

Notă
Dacă aţi setat incorect această valoare, este posibil să nu puteţi realiza comunicarea cu serverul de imprimare.

 

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Ethernet.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi d sau c pentru a selecta Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c Apăsaţi Conexiune LAN.

d Apăsaţi Ethernet.

e Apăsaţi Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

E-mail/I-FAX (pentru MFC-6490CW) 6

Acest meniu are cinci opţiuni: Adresa Mail, Config. server, Setez Mail RX, Setez Mail TX şi 
Setez Retransm. Aceste setări trebuie configurate pentru ca funcţia I-Fax să funcţioneze. Pentru mai multe 
detalii despre serviciul de fax prin Internet, consultaţi Serviciul de fax prin Internet şi scanarea către e-mail 
(pentru MFC-6490CW) la pagina 125.
Puteţi accesa caracterul dorit apăsând de mai multe ori tasta numerică adecvată de pe panoul de control al 
aparatului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Introducerea de text la pagina 160.
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Adresă de mail 6

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Adresa Mail.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Clear/Back (Şterge/Înapoi) pentru a şterge adresa implicită şi apoi introduceţi adresa de mail.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Configurare server 6

Server SMTP 6

Acest câmp indică numele nodului sau adresa IP a unui server de mail SMTP (server pentru trimitere e-mailuri) 
din reţea.

(De exemplu, „mailhost.brothermail.net” sau „192.000.000.001”) 

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config. server.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta SMTP Server.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi a sau b pentru a selecta Nume sau Adresa IP.
Apăsaţi OK.

g Introduceţi numele serverului SMTP sau adresa IP.
Apăsaţi OK.

h Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Port SMTP 6

Acest câmp indică numărul portului SMTP (pentru e-mailurile trimise) din reţea.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config. server.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Port SMTP.
Apăsaţi OK.

f Introduceţi numărul portului SMTP.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Autentificare pentru SMTP 6

Puteţi specifica metoda de securitate pentru notificarea prin e-mail. Pentru detalii despre metodele de securitate 
pentru notificarea prin e-mail, consultaţi Metodele de securitate pentru notificarea prin e-mail la pagina 135.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config. server.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Auth. SMTP.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi a sau b pentru a selecta Lipsă, SMTP-AUTH sau POP bef.SMTP.
Apăsaţi OK.

g Dacă selectaţi Lipsă sau POP bef.SMTP la pasul f, treceţi la pasul k.
Dacă selectaţi SMTP-AUTH la pasul f, treceţi la pasul h.

h Introduceţi numele contului pentru autentificarea SMTP.
Apăsaţi OK.

i Introduceţi parola contului pentru autentificarea SMTP.
Apăsaţi OK.

j Reintroduceţi parola contului.
Apăsaţi OK.

k Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Server POP3 6

Acest câmp indică numele nodului sau adresa IP a serverului POP3 (server pentru primire de e-mailuri) folosit 
de aparatul Brother. Această adresă este necesară pentru ca opţiunile pentru fax prin Internet să funcţioneze 
corect.

(De exemplu, „mailhost.brothermail.net” sau „192.000.000.001”) 

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config. server.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta POP3 Server.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi a sau b pentru a selecta Nume sau Adresa IP.
Apăsaţi OK.

g Introduceţi numele sau adresa IP a serverului POP3.
Apăsaţi OK.

h Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Port POP3 6

Acest câmp indică numărul portului POP3 (pentru e-mailurile primite) folosit de aparatul Brother.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config. server.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Port POP3.
Apăsaţi OK.

f Introduceţi numărul portului POP3.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Nume mailbox 6

Puteţi specifica un nume pentru mailbox (cutia poştală) de pe serverul POP3 în care trebuie preluate lucrările 
de imprimare prin Internet.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config. server.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Nume Mailbox.
Apăsaţi OK.

f Introduceţi numele contului de utilizator atribuit aparatului Brother care se va conecta la serverul POP3.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Parolă mailbox 6

Puteţi specifica parola pentru contul de pe serverul POP3 în care trebuie preluate lucrările de imprimare prin 
Internet.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config. server.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Parola Mailbox.
Apăsaţi OK.

f Introduceţi parola de utilizator atribuită aparatului care se va conecta la serverul POP3. Reţineţi că 
această parolă ţine cont de majuscule şi minuscule.
Apăsaţi OK.

g Reintroduceţi parola.
Apăsaţi OK.

h Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Notă
Pentru a nu seta nicio parolă, introduceţi un spaţiu liber.
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APOP 6

Puteţi activa sau dezactiva opţiunea APOP (Authenticated Post Office Protocol – Protocol de Oficiu Poştal 
Autentificat).

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config. server.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta APOP.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi a sau b pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Configurare primire mail 6

Acest meniu are cinci opţiuni: Auto Polling, Frecventa Pool, Header, Sterg.Er.Mail şi 
Notificare.

Interogare automată 6

Atunci când această opţiune este setată la Pornit, aparatul verifică automat serverul POP3 pentru mesaje noi.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Mail RX.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Auto Polling.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Frecvenţă interogare 6

Setează intervalul de interogare a serverului POP3 pentru mesaje noi (valoarea implicită este 10Min(s)).

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Mail RX.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Frecventa Pool.

f Introduceţi frecvenţa de interogare ciclică.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Antet 6

Această opţiune permite imprimarea conţinutului antetului mailului atunci când se imprimă mesajul primit.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Mail RX.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Header.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Toate, Subiect+De la+La sau Nici unul.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Ştergere mail eroare 6

Atunci când această opţiune este setată la Pornit, aparatul şterge automat mailurile de eroare pe care 
aparatul nu le poate primi de la serverul POP.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Mail RX.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Sterg.Er.Mail.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Notificare 6

Funcţia de notificare permite transmiterea unei confirmări a mesajului primit la staţia de expediere în 
momentul primirii unui I-Fax.

Această opţiune funcţionează numai la aparatele I-Fax care acceptă specificaţia „MDN”.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Mail RX.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Notificare.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit, MDN sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Configurare trimitere mail 6

Acest meniu are trei opţiuni: Subiect Exped., Limita Dimens. şi Notificare.

Subiect expeditor 6

Acest câmp indică subiectul ataşat datelor de fax prin Internet trimise de la aparatul Brother la un calculator 
(valoarea implicită este „Internet Fax Job”).

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Mail TX.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Subiect Exped.

f Introduceţi informaţiile pentru subiect.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Limită dimensiune 6

Anumite servere de e-mail nu permit trimiterea unor documente e-mail de dimensiuni mari (administratorul 
de sistem stabileşte, de obicei, o limită pentru dimensiunea maximă a unui e-mail). Dacă această funcţie este 
activată, pe aparat se va afişa mesajul Memorie Plina când se încearcă trimiterea unor documente e-mail 
mai mari de 1 MB. Documentul nu va fi trimis şi se va imprima un raport de eroare. Documentul pe care îl 
trimiteţi ar trebui separat în documente mai mici care vor fi acceptate de serverul de mail. (În scop informativ, 
un document de 42 de pagini are, conform diagramei de test ITU-T nr. 1, o dimensiune de aproximativ 1 MB.)

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Mail TX.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Limita Dimens.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).



Configurarea panoului de control

104

6

Notificare 6

Funcţia de notificare permite transmiterea unei confirmări a mesajului primit la staţia de expediere în 
momentul primirii unui I-Fax.

Această opţiune funcţionează numai la aparatele I-Fax care acceptă specificaţia „MDN”.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Mail TX.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Notificare.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Configurare retransmitere 6

Acest meniu are trei opţiuni: Rezv.Broadcast, Rezerv.Domeniu şi Raport Rezerv. Pentru mai multe 
informaţii despre retransmitere, consultaţi Retransmiterea la pagina 129 din acest ghid al utilizatorului.

Retransmitere 6

Această funcţie permite ca aparatul să primească un document prin Internet şi apoi să îl retransmită la alte 
aparate fax pe canale analogice convenţionale.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Retransm.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Rezv.Broadcast.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Domeniu retransmitere 6

Puteţi înregistra nume de domenii (maximum 5) acceptate care pot solicita o retransmitere.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Retransm.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Rezerv.Domeniu.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi a sau b pentru a selecta Rezervare (01 – 05).

g Introduceţi numele pentru domeniul de retransmitere acceptat care poate solicita o retransmitere.
Apăsaţi OK.

h Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Raport retransmitere 6

Un raport de retransmitere poate fi imprimat de către aparatul care va funcţiona ca staţie de retransmitere 
pentru toate retransmiterile.

Funcţia sa principală este aceea de a imprima rapoarte ale tuturor retransmiterilor care au fost trimise cu 
ajutorul aparatului. Reţineţi: pentru a utiliza această funcţie, trebuie să atribuiţi domeniul de retransmitere în 
secţiunea „Domenii autentificate” din setările funcţiei de retransmitere.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail/IFAX.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setez Retransm.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Raport Rezerv.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit.
Apăsaţi OK.

g Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Scanare la FTP (pentru MFC-5890CN şi MFC-6490CW) 6

Detaliile necesare pentru a utiliza funcţia de scanare către FTP pot fi introduse manual pe panoul de control 
pentru a preconfigura şi stoca detaliile într-un profil FTP. Puteţi configura până la cinci profiluri de server FTP.

Mod pasiv 6

Puteţi seta modul pasiv la Oprit sau Pornit, în funcţie de configuraţia serverului FTP şi a programului de 
protecţie firewall de reţea. În mod implicit, această opţiune este setată la Pornit. În majoritatea cazurilor, 
această setare poate rămâne la valoarea implicită.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Scan la FTP.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Modul pasiv.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Număr port 6

Puteţi modifica numărul portului folosit pentru accesarea serverului FTP. Valoarea implicită a acestei setări 
este port 21. În majoritatea cazurilor, această setare poate rămâne la valoarea implicită.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Scan la FTP.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Număr port.
Apăsaţi OK.

e Introduceţi numărul portului.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Crearea unui nume de fişier definit de utilizator 6

Pe lângă cele şapte nume de fişiere predefinite, puteţi stoca două nume de fişiere definite de utilizator care 
pot fi utilizate pentru a crea un profil de server FTP.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Scan la FTP.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Fişier nume1 sau Fişier nume2.
Apăsaţi OK.

e Introduceţi un nume de fişier pe care doriţi să îl folosiţi. Pot fi introduse maximum 15 caractere pentru 
fiecare nume definit de utilizator.
Apăsaţi OK.

f Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Preconfigurarea profilurilor FTP 6

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK. 

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Scan la FTP.
Apăsaţi OK. 

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setare profil.
Apăsaţi OK. 

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Neînregistrat.
Apăsaţi OK. 

f Apăsaţi a sau b pentru a selecta Nume profil.
Apăsaţi OK. 

g Introduceţi numele pe care doriţi să îl folosiţi pentru profilul serverului FTP. Acest nume va fi afişat pe 
ecranul LCD al aparatului şi poate avea maximum 30 de caractere.
Apăsaţi OK. 

h Apăsaţi a sau b pentru a selecta Adresă gazdă.
Apăsaţi OK. 

i Introduceţi adresa (de exemplu, ftp.exemplu.com) (maximum 60 de caractere) sau adresa IP 
(de exemplu, 192.23.56.189) a serverului-gazdă. 
Apăsaţi OK. 
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j Apăsaţi a sau b pentru a selecta Director stocare.
Apăsaţi OK. 

k Introduceţi directorul de destinaţie în care va fi stocat documentul pe serverul FTP (de exemplu, 
/brother/abc/) (maximum 60 de caractere). 
Apăsaţi OK. 

l Apăsaţi a sau b pentru a selecta NumeUtilizator.
Apăsaţi OK. 

m Introduceţi numele de utilizator înregistrat pe serverul FTP pentru aparat (maximum 32 de caractere).
Apăsaţi OK. 

n Apăsaţi a sau b pentru a selecta Parola.
Apăsaţi OK. 

o Introduceţi parola pentru a accesa serverul FTP (maximum 32 de caractere). 
Apăsaţi OK. 

p Apăsaţi a sau b pentru a selecta Calitate.
Apăsaţi OK. 

q Apăsaţi a sau b pentru a selecta Color 150 dpi, Color 300 dpi, Color 600 dpi, 
A/N 200x100 dpi sau A/N 200 dpi.
Apăsaţi OK. 

r Selectaţi tipul de fişier pentru document. Apăsaţi a sau b pentru a selecta Fisier Tip.
Apăsaţi OK. 

s Apăsaţi a sau b pentru a selecta PDF sau JPEG pentru documente color sau în scara de gri şi PDF sau 
TIFF pentru un document alb-negru.
Apăsaţi OK. 

Notă
Pentru MFC-6490CW

Dacă folosiţi sticla de scaner a aparatului, selectaţi dimensiunea documentului.

• Apăsaţi a sau b pentru a selecta Dim. fereastră scan.

• Apăsaţi d sau c pentru a selecta Letter, Legal, Ledger, A4 sau A3.

Apăsaţi OK. 
 

t Apăsaţi a sau b pentru a selecta Modul pasiv.

u Apăsaţi d sau c pentru a selecta Pornit sau Oprit. 
Apăsaţi OK. 

v Apăsaţi a sau b pentru a selecta Număr port.

w Introduceţi numărul portului.
Apăsaţi OK.
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x Selectaţi numele fişierului pe care doriţi să îl folosiţi pentru documentul scanat. Pentru a efectua selecţia, 
aveţi la dispoziţie şapte nume de fişiere predefinite şi două nume de fişiere definite de utilizator. Numele 
fişierului care va fi utilizat pentru document va fi numele fişierului pe care l-aţi selectat plus ultimele 6 cifre 
ale contorului scanerului flatbed/ADF plus extensia fişierului (de exemplu, BRNxxxxxxxxxxxx098765.pdf). 
De asemenea, puteţi introduce manual un nume de fişier cu maximum 15 caractere. 
Apăsaţi a sau b pentru a selecta Fisier Nume.
Apăsaţi OK. 

y Apăsaţi a sau b pentru a selecta numele fişierului pe care doriţi să îl folosiţi.
Apăsaţi OK. 

z După ce aţi setat toate opţiunile, apăsaţi a sau b pentru a selecta Terminat.
Apăsaţi OK. 
Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Fus orar (pentru MFC-6490CW) 6

Acest câmp afişează fusul orar din ţara dumneavoastră. Ora afişată reprezintă diferenţa de fus orar dintre 
ora din ţara dumneavoastră şi ora meridianului Greenwich (GMT). De exemplu, fusul orar pentru Eastern 
Time în S.U.A. şi Canada este UTC-05:00.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Time Zone.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta ora.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Setarea pentru fus orar din Windows®
6

Puteţi observa diferenţa de fus orar pentru ţara dumneavoastră folosind setarea pentru fus orar din Windows®.

a Pentru Windows Vista®:

Faceţi clic pe butonul , Control Panel (Panou de control), Date and Time (Data şi ora), iar apoi pe 
Change time zone (Modificare fus orar).
Pentru Windows® XP:
Faceţi clic pe butonul start, Control Panel (Panou de control), Date and Time (Data şi ora) şi apoi 
selectaţi Time Zone (Fus orar).
Pentru Windows® 2000:
Faceţi clic pe butonul start, Settings (Setări), Control Panel (Panou de control), Date/Time (Data & 
ora) şi apoi selectaţi Time Zone (Fus orar).

b Modificaţi data şi ora. Verificaţi setările pentru fusul orar din meniul derulant (acest meniu afişează 
diferenţa de fus orar faţă de GMT).
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Interfaţă reţea (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN) 6

Puteţi selecta tipul de conexiune în reţea, fie cu fir, fie fără fir. Dacă doriţi să folosiţi conexiunea de reţea cu 
fir, selectaţi Conexiune LAN, iar dacă doriţi să folosiţi conexiunea de reţea fără fir, selectaţi WLAN. Un singur 
tip de conexiune de reţea poate fi activ la un moment dat.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Retea I/F.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta Conexiune LAN sau WLAN.
Apăsaţi OK.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c Apăsaţi Retea I/F.

d Apăsaţi Conexiune LAN sau WLAN.

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Restaurarea setărilor de reţea la valorile implicite 6

Dacă doriţi să readuceţi setările serverului de imprimare la valorile implicite (resetând toate informaţiile, de 
exemplu parola şi adresa IP), urmaţi instrucţiunile de mai jos:

Notă
Această funcţie readuce toate setările de reţea cu fir şi fără fir la valorile implicite.

 

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Reţea.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setari Init.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi 1 pentru Setari Init.

e Apăsaţi 1 pentru reiniţializare.

Notă
Pentru modelele DCP, apăsaţi + pentru revenirea la valorile implicite şi apoi apăsaţi + pentru reiniţializare.

 

f Aparatul va reporni. Acum, puteţi reconecta cablul de reţea şi configura setările de reţea pentru a lucra 
în reţea.

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 5, 0.

b Apăsaţi 1 pentru Setari Init.

c Apăsaţi 1 pentru reiniţializare.

d Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi Reţea.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Setari Init. şi apoi apăsaţi pe Setari Init.

d Apăsaţi Da.

e Apăsaţi pe Da timp de 2 secunde pentru a confirma.
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Imprimarea listei datelor de configurare a reţelei 6

Notă
• Nume de nod: Numele de nod apare în lista datelor de configurare a reţelei. Numele de nod implicit este 

„BRNxxxxxxxxxxxx” pentru o reţea cu fir sau „BRWxxxxxxxxxxxx” pentru o reţea fără fir („xxxxxxxxxxxx” 
este adresa Ethernet a aparatului).

• Puteţi găsi adresa MAC (adresa Ethernet) imprimând lista datelor de configurare a reţelei.
 

Lista datelor de configurare a reţelei imprimă un raport în care sunt enumerate toate datele de configurare 
curent valabile ale reţelei, inclusiv setările serverului de imprimare în reţea.

a Apăsaţi Menu (Meniu).

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Print Rapoarte.
Apăsaţi OK.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config.retea.
Apăsaţi OK.

d Apăsaţi Mono Start (Start Mono) sau Colour Start (Start Color).

Pentru MFC-5490CN 6

a Apăsaţi Menu (Meniu), 6, 6.

b Apăsaţi Mono Start (Start Mono) sau Colour Start (Start Color).

c Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).

Pentru modelele cu ecran tactil 6

a Apăsaţi MENIU.

b Apăsaţi a sau b pentru a selecta Print Rapoarte şi apoi apăsaţi pe Print Rapoarte.

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Config.retea şi apoi apăsaţi pe Config.retea.

d Apăsaţi Mono Start (Start Mono) sau Colour Start (Start Color).

e Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire).
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Prezentare generală 7

Programul asistent pentru implementarea driverelor poate fi folosit pentru a facilita sau chiar a automatiza 
instalarea imprimantelor conectate în reţea. De asemenea, acest program asistent pentru implementarea 
driverelor poate fi utilizat pentru a crea fişiere executabile cu rulare automată care, datorită capacităţii de a 
rula independent pe un calculator la distanţă, automatizează complet instalarea unui driver de imprimantă. 
Calculatorul la distanţă nu trebuie conectat la o reţea.

Metode de conectare 7

Programul asistent pentru implementarea driverelor suportă două metode de conectare.

Peer-to-Peer 7

Dispozitivul este conectat la reţea, însă fiecare utilizator imprimă direct pe aparat FĂRĂ a imprima prin 
intermediul unei liste centrale de aşteptare.
 

1 Calculator-client
2 Imprimantă de reţea (aparatul dumneavoastră)

Programul asistent pentru implementarea 
driverelor (numai pentru Windows®) 7

Windows
®

Windows
®

Windows
®

TCP/IP

2

1 11
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Partajată în reţea 7

Dispozitivul este conectat la o reţea şi, pentru gestionarea tuturor lucrărilor de imprimare, se foloseşte o listă 
centrală de aşteptare pentru imprimare.
 

1 Calculator-client
2 Cunoscut şi sub numele de „server” sau „server de imprimare”
3 TCP/IP sau USB
4 Imprimantă (aparatul dumneavoastră)

Modul de instalare a programului asistent pentru 
implementarea driverelor 7

a Introduceţi CD-ROM-ul livrat în unitatea CD-ROM. Dacă apare ecranul pentru numele modelului, 
selectaţi aparatul dumneavoastră. Dacă apare ecranul pentru limbă, selectaţi limba preferată.

b Va apărea meniul principal al CD-ROM-ului. Faceţi clic pe Network Utilities (Utilitare reţea) sau 
Advanced (Avansat) şi apoi faceţi clic pe Network Utilities (Utilitare reţea).

c Selectaţi programul de instalare Driver Deployment Wizard (Program asistent pentru implementarea 
driverelor).

Notă
Pentru Windows Vista®, când apare ecranul User Account Control (Control cont utilizator), faceţi clic pe 
Continue (Continuare).

 

d Faceţi clic pe Next (Următorul) la afişarea mesajului de întâmpinare.

e Citiţi cu atenţie contractul de licenţă. Apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

f Faceţi clic pe Finish (Sfârşit). Acum, programul asistent pentru implementarea driverelor a fost instalat.
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Utilizarea programului asistent pentru implementarea driverelor7

a Când rulaţi programul pentru prima dată, veţi observa un ecran de întâmpinare. Faceţi clic pe butonul 
Next (Următorul).

b Selectaţi MFC şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

c Selectaţi tipul de conexiune pentru aparatul de la care doriţi să imprimaţi.

d Selectaţi opţiunea dorită şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Dacă selectaţi Brother Peer-to-Peer Network Printer (Imprimantă de reţea Peer-to-Peer Brother), se 
va afişa următorul ecran.
 

Setarea adresei IP
Dacă aparatul nu are o adresă IP, acest program vă va permite să schimbaţi adresa IP alegând 
aparatul din listă şi selectând opţiunea Configure IP (Configurare IP). Apoi va apărea o casetă de 
dialog care vă permite să specificaţi anumite informaţii, cum ar fi adresa IP, masca de subreţea, 
precum şi adresa pentru poarta de acces (gateway).
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e Selectaţi aparatul pe care doriţi să îl instalaţi.
Dacă driverul de imprimantă pe care doriţi să îl folosiţi este instalat pe calculator:
Bifaţi caseta Currently installed drivers (Drivere deja instalate) şi selectaţi aparatul pe care doriţi să 
îl instalaţi, iar apoi faceţi clic pe Next (Înainte).
Dacă driverul pe care doriţi să îl folosiţi nu este instalat pe calculator:
Faceţi clic pe Have Disk (Disc existent) şi apoi specificaţi calea pentru driverul de imprimantă.

 

f Faceţi clic pe Next (Înainte) după ce aţi selectat driverul corect.

g Va apărea un ecran pentru sumar. Confirmaţi setările driverului.
 

Crearea unui fişier executabil
Programul asistent pentru implementarea driverelor poate fi folosit şi pentru crearea unor fişiere .EXE 
cu rulare automată. Aceste fişiere .EXE cu rulare automată pot fi salvate în reţea, copiate pe un 
CD-ROM sau o dischetă sau chiar trimise prin e-mail către un alt utilizator. După rulare, driverul şi 
setările acestuia sunt instalate automat fără nicio intervenţie din partea utilizatorului.
• Copy the Driver files to this PC and create an installation program for other users. 

(Copiază fişierele driver pe acest PC şi creează un program de instalare pentru alţi utilizatori.)
Selectaţi această opţiune dacă doriţi să instalaţi driverul pe calculator şi, de asemenea, să creaţi 
un fişier executabil cu rulare automată pentru a-l putea utiliza pe un alt calculator care foloseşte 
acelaşi sistem de operare.

• Only create an Installation Program for other users. (Doar creează un program de instalare 
pentru alţi utilizatori.)
Selectaţi această opţiune dacă driverul este deja instalat pe calculator şi doriţi să creaţi un fişier 
executabil cu rulare automată, fără a mai instala driverul pe calculator.
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Notă
Dacă lucraţi într-o reţea bazată pe o „listă de aşteptare” şi creaţi un fişier executabil pentru un alt utilizator 
care nu are acces la aceeaşi listă de aşteptare pentru imprimantă pe care o definiţi în fişierul executabil, 
driverul, după ce a fost instalat pe calculatorul la distanţă, va activa în mod implicit imprimarea LPT1.

 

h Faceţi clic pe Finish (Terminare). Driverul este instalat automat pe calculator.
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Prezentare generală 8

Pentru a conecta aparatul în reţea, trebuie să urmaţi paşii din Ghidul de instalare rapidă. Vă recomandăm să 
folosiţi aplicaţia de instalare Brother de pe CD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul. Folosind această 
aplicaţie, puteţi să conectaţi cu uşurinţă aparatul în reţea şi să instalaţi programul software de reţea şi driverul 
de imprimantă pentru a finaliza configurarea aparatului pentru funcţionarea în reţea. Cu ajutorul instrucţiunilor 
de pe ecran, veţi parcurge paşii necesari pentru a putea folosi imprimanta de reţea Brother.

Dacă sunteţi utilizator de Windows® şi doriţi să configuraţi aparatul fără a folosi aplicaţia de instalare Brother, 
utilizaţi protocolul TCP/IP într-un mediu Peer-to-Peer. Urmaţi instrucţiunile din acest capitol. În acest capitol 
este explicat modul de instalare a programului software de reţea şi a driverului de imprimantă necesare 
pentru a putea imprima cu ajutorul imprimantei de reţea.

Notă
• Înainte de a efectua operaţiunile descrise în acest capitol, este necesar să configuraţi adresa IP a 

aparatului. Dacă trebuie să configuraţi adresa IP, consultaţi mai întâi Setarea adresei IP şi a măştii de 
subreţea la pagina 12.

• Verificaţi dacă aparatul şi calculatorul-gazdă se află în aceeaşi subreţea sau dacă ruterul este configurat 
corespunzător pentru a permite transmiterea datelor între cele două dispozitive.

• Dacă vă conectaţi la o listă de aşteptare pentru imprimare în reţea sau utilizaţi opţiunea de partajare 
(numai imprimare), consultaţi Instalarea când utilizaţi lista de aşteptare pentru imprimare în reţea sau 
partajarea aparatului (numai driverul de imprimantă) la pagina 150 pentru detalii despre instalare.

• Pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW, parola implicită este „access”. Pentru alte modele, 
nicio parolă nu este necesară în mod implicit.

 

Imprimarea în reţea din Windows® – 
operaţiuni de bază pentru imprimarea 
TCP/IP Peer-to-Peer 8
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8

Configurarea portului TCP/IP standard 8

Driverul de imprimantă nu a fost încă instalat 8

a Introduceţi CD-ROM-ul livrat în unitatea CD-ROM. Dacă apare ecranul pentru numele modelului, 
selectaţi aparatul dumneavoastră. Dacă apare ecranul pentru limbă, selectaţi limba preferată.

b Va apărea meniul principal al CD-ROM-ului. Faceţi clic pe Initial Installation (Instalare iniţială) sau 
Advanced (Avansat).

c Faceţi click pe Printer Driver (Only, for network) (Driver Imprimantă [Numai pentru reţea]).

d Faceţi clic pe Next (Următorul) la afişarea mesajului de întâmpinare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

e Selectaţi Standard Installation (Instalare standard) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

f Selectaţi Brother Peer-to-Peer Network Printer (Imprimantă de reţea Peer-to-Peer Brother) şi apoi 
faceţi clic pe Next (Următorul).

g Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi apoi faceţi clic pe OK.

Notă
Contactaţi administratorul de reţea dacă nu sunteţi sigur de numele şi localizarea imprimantei în reţea.

 

h Continuaţi instalarea cu ajutorul programului asistent şi faceţi clic pe Finish (Sfârşit) la finalizarea acesteia.

Driverul imprimantei este deja instalat 8

Dacă aţi instalat deja driverul imprimantei şi doriţi să îl configuraţi pentru imprimarea în reţea, urmaţi paşii de 
mai jos:

a Pentru Windows Vista®:

Faceţi clic pe butonul , Control Panel (Panou de control), Hardware and Sound 
(Hardware şi sunete), iar apoi pe Printers (Imprimante).
Pentru Windows® XP:
Faceţi clic pe butonul start şi selectaţi fereastra Printers and Faxes (Imprimante şi faxuri).
Pentru Windows® 2000:
Faceţi clic pe butonul start şi selectaţi Settings (Setări) şi apoi Printers (Imprimante).

b Faceţi clic dreapta pe driverul de imprimantă pe care doriţi să îl configuraţi şi apoi selectaţi Properties 
(Proprietăţi).

c Faceţi clic pe fila Ports (Porturi) şi pe Add Port (Adăugare port).

d Alegeţi portul pe care doriţi să îl utilizaţi. În mod normal, acesta este Standard TCP/IP Port (Port TCP/IP 
Standard). Apoi faceţi clic pe butonul New Port... (Port nou...).

e Va fi lansat programul Standard TCP/IP Port Wizard (Asistent port TCP/IP standard).

f Introduceţi adresa IP a imprimantei de reţea. Faceţi clic pe butonul Next (Următorul).

g Faceţi clic pe Finish (Sfârşit).

h Închideţi Printer Ports (Porturi de imprimantă) şi caseta de dialog Properties (Proprietăţi).
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8

Alte surse de informare 8

Consultaţi Configurarea aparatului pentru o reţea cu cablu Ethernet la pagina 9 pentru a afla detalii despre 
modul de configurare a adresei IP a aparatului.
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9

9

Prezentare generală 9

În acest capitol este explicat modul de imprimare de pe un calculator Macintosh® într-o reţea care utilizează 
posibilităţile Simple Network Configuration (configurare pentru reţea simplă) pe Mac OS® X 10.2.4 sau o 
versiune ulterioară.

Pentru informaţii actualizate privind imprimarea de pe un calculator Macintosh®, vizitaţi site-ul web Brother 
Solutions Center: http://solutions.brother.com.

Modul de selectare a serverului de imprimare (TCP/IP) 9

Pentru Mac OS® X 10.2.4 – 10.4.x 9

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Din meniul Go (Start), selectaţi Applications (Aplicaţii).

c Deschideţi directorul Utilities (Utilitare).

d Faceţi dublu clic pe pictograma Printer Setup Utility (Utilitar configurare imprimantă). (Pentru utilizatorii 
de Mac OS® X 10.2.x: faceţi clic pe pictograma Print Center [Centrul de imprimare].)

e Faceţi clic pe Add (Adăugare).
(Pentru Mac OS® X 10.2.4 – 10.3.x) Treceţi la pasul f.
(Pentru Mac OS® X 10.4.x sau o versiune ulterioară) Treceţi la pasul g.

f (Pentru Mac OS® X 10.2.4 – 10.3.x) Selectaţi opţiunea următoare.

(Mac OS® X 10.2.4 – 10.3.x)  9

Imprimarea în reţea de pe un calculator 
Macintosh®

9

http://solutions.brother.com
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9

g Selectaţi Brother MFC-XXXX (XXXX este numele modelului dumneavoastră), iar apoi faceţi clic pe Add 
(Adăugare).

(Mac OS® X 10.4.x)  9

h Faceţi clic pe imprimantă, apoi pe Make Default (Stabilire ca implicit) pentru a seta imprimanta ca 
imprimantă implicită. Imprimanta este gata de funcţionare.

Pentru Mac OS® X 10.5 9

a Porniţi aparatul conectând cablul de alimentare.

b Din meniul Apple, selectaţi System Preferences (Preferinţe sistem).

c Faceţi clic pe Print & Fax (Imprimantă şi fax).

d Faceţi clic pe butonul + pentru a adăuga aparatul.
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9

e Selectaţi Brother MFC-XXXX (XXXX este numele modelului dumneavoastră), iar apoi faceţi clic pe Add 
(Adăugare).
 

f Din lista derulantă Default Printer (Imprimantă implicită), selectaţi modelul dumneavoastră pentru a-l 
seta ca imprimantă implicită. Imprimanta este gata de funcţionare.
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9

Modificarea setărilor serverului de imprimare 9

Modificarea configurării cu ajutorul aplicaţiei Remote Setup (Setare la distanţă) 
(nu este disponibilă pentru modelele DCP) 9

În Macintosh®, puteţi modifica parametrii aparatului sau ai serverului de imprimare cu ajutorul aplicaţiei 
Remote Setup (Setare la distanţă). (Consultaţi Utilizarea aplicaţiei Remote Setup (Setare la distanţă) pentru 
a modifica setările serverului de imprimare (nu este disponibilă pentru modelele DCP) la pagina 17.)

Folosirea utilitarului BRAdmin Light pentru a modifica setările serverului de 
imprimare 9

Utilitarul Brother BRAdmin Light este o aplicaţie Java concepută pentru un mediu de lucru Mac OS® X 10.2.4 
sau o versiune ulterioară. BRAdmin Light vă permite să modificaţi setările de reţea pe aparatul Brother cu 
reţeaua configurată.

Notă
• Utilizaţi versiunea utilitarului BRAdmin Light furnizată pe CD-ROM-ul produsului dumneavoastră Brother. 

De asemenea, puteţi descărca cea mai recentă versiune a utilitarului BRAdmin Light de la adresa 
http://solutions.brother.com.

• Nume de nod: Numele de nod apare în fereastra curentă a utilitarului BRAdmin Light. Numele de nod 
implicit este BRNxxxxxxxxxxxx pentru o reţea cu fir sau BRWxxxxxxxxxxxx pentru o reţea fără fir 
(unde xxxxxxxxxxxx este adresa Ethernet a aparatului).

 

a Porniţi utilitarul BRAdmin Light făcând dublu clic pe pictograma Macintosh HD de pe desktop şi apoi clic 
pe Library (Bibliotecă) / Printers (Imprimante) / Brother / Utilities (Utilitare). Apoi faceţi dublu clic pe 
fişierul BRAdmin Light.jar.

b Selectaţi serverul de imprimare ale cărui setări doriţi să le modificaţi.

c Selectaţi Configure Print Server (Configurare server de imprimare) din meniul Control.

d Introduceţi parola, dacă este cazul. Acum, puteţi modifica setările serverului de imprimare.

Alte surse de informare 9

a Vizitaţi http://solutions.brother.com pentru mai multe informaţii despre imprimarea în reţea.

b Consultaţi Configurarea aparatului pentru o reţea cu cablu Ethernet la pagina 9 pentru a afla detalii 
despre modul de configurare a adresei IP a aparatului.

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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10

Prezentare generală a serviciului de fax prin Internet 10

Serviciul de fax prin Internet (I-Fax) vă permite să trimiteţi şi să primiţi documente prin fax folosind Internetul 
ca mecanism de transport. Documentele sunt transmise în mesaje de e-mail ca fişiere TIFF-F ataşate. Astfel, 
calculatoarele pot, de asemenea, să primească şi să trimită documente cu condiţia de a dispune de o 
aplicaţie care poate genera şi vizualiza fişiere TIFF-F; puteţi folosi Microsoft® Imaging sau o aplicaţie de 
vizualizare TIFF-F. Orice documente trimise prin intermediul aparatului vor fi convertite automat într-un 
format TIFF-F. Dacă doriţi să trimiteţi şi să primiţi mesaje la şi de la aparat, aplicaţia de mail de pe calculator 
trebuie să accepte formatul MIME.
 

Notă
• Puteţi să trimiteţi sau să primiţi documente I-Fax în format Letter sau A4 şi numai alb-negru.
• Dacă documentul este în format Ledger sau A3, acesta va fi redus automat la formatul Letter sau A4 în 

momentul trimiterii.
• Dacă doriţi să trimiteţi un document în format Ledger sau A3, consultaţi Prezentare generală a serverului 

de scanare la e-mail (MFC-6490CW) la pagina 133.
• Pentru MFC-5890CN

Pentru a utiliza această funcţie, descărcaţi programul software necesar din Brother Solutions Center. 
(http://solutions.brother.com) 

 

Realizarea conexiunii 10

Înainte de a trimite sau a primi un fax prin Internet, trebuie să configuraţi aparatul Brother pentru a realiza 
comunicarea cu reţeaua şi serverul de mail. Trebuie să verificaţi următoarele elemente: o adresă IP 
configurată corect, o adresă de e-mail pentru aparat, adresa IP a serverului (serverelor) de mail, numele şi 
parola pentru mailbox (cutia poştală) a aparatului Brother. Dacă nu sunteţi sigur de unul dintre aceste 
elemente, contactaţi administratorul de sistem. Pentru detalii despre modul de configurare a acestor 
informaţii, consultaţi E-mail/I-FAX (pentru MFC-6490CW) la pagina 95.

Serviciul de fax prin Internet şi scanarea 
către e-mail (pentru MFC-6490CW) 10

http://solutions.brother.com
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10

Funcţiile tastelor de pe panoul de control 10

Shift (Tastă specială Shift) + 1 10

Se utilizează pentru a modifica modul de introducere. Puteţi utiliza tastele de pe tastatură ca taste pentru 
caracterele alfabetice standard.

Tastatură 10

Se utilizează pentru a introduce caractere alfabetice standard (26 de litere), precum şi @. spaţiu ! ” # % & ’ 
() + / : ; < > = ? [ ] ^ - $ , l _ şi numere.

Shift (Tastă specială Shift) + 3 10

Pentru a comuta între majuscule şi minuscule la introducerea adresei de e-mail. 

d sau c 10

Mută cursorul de pe ecranul LCD la stânga sau la dreapta când introduceţi text.

OK 10

Se utilizează pentru a stoca mai multe numere.

Mono Start (Start Mono) 10

Începe transmiterea documentului.

Stop/Exit (Stop/Ieşire) 10

Şterge datele introduse şi opreşte procesul de scanare sau de transmitere.

Căutarea printr-o singură atingere / Apelarea rapidă 10

Aceste opţiuni funcţionează la fel ca în cazul aparatelor convenţionale.
Cu toate acestea, reţineţi că nu puteţi utiliza apelarea în lanţ pentru adresele de e-mail.

Shift (Tastă specială Shift) + Mono Start (Start Mono) sau Colour Start (Start Color) 10

Se utilizează pentru a primi manual un e-mail de la serverul POP3.
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Trimiterea unui fax prin Internet 10

Trimiterea unui fax prin Internet se desfăşoară la fel ca trimiterea unui fax normal. Dacă aţi programat deja 
adresele aparatelor fax prin Internet de destinaţie ca locaţii de tip one-touch (printr-o singură atingere) sau 
speed-dial (apelare rapidă), puteţi trimite faxul prin Internet încărcând documentul în aparat; utilizaţi opţiunea 
Rezolutie Fax pentru a seta rezoluţia preferată, selectaţi un număr de apelare rapidă şi apăsaţi 
Mono Start (Start Mono).
Dacă doriţi să introduceţi manual adresa de fax prin Internet, încărcaţi documentul în aparat şi apăsaţi 
simultan Shift (Tastă specială Shift) şi 1 pentru a schimba modul de apelare la modul „alfabet”.

Pentru a introduce manual adresa de fax prin Internet, consultaţi Introducerea de text la pagina 160.

Introducerea manuală a textului 10

Apăsaţi simultan Shift (Tastă specială Shift) şi 1 pentru a schimba modul de apelare la modul „alfabet”.

Puteţi utiliza tastatura pentru a introduce adresa de e-mail. Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
Introducerea de text la pagina 160.

Pe măsură ce introduceţi adresa de fax prin Internet, caracterele vor apărea pe ecranul LCD unul după altul. 
Dacă specificaţi mai mult de 22 de caractere, ecranul LCD va derula numele spre stânga, câte un caracter 
de rând. Puteţi introduce maximum 60 de caractere.

Apăsaţi Mono Start (Start Mono) pentru a trimite documentul.

După scanarea documentului, acesta este transmis automat la aparatul de fax prin Internet de destinaţie prin 
intermediul serverului SMTP. Puteţi anula operaţiunea de trimitere apăsând butonul Stop/Exit (Stop/Ieşire) 
în timpul scanării. După terminarea transmiterii, aparatul va reveni la modul de aşteptare.

Anumite servere de e-mail nu permit trimiterea unor documente e-mail de dimensiuni mari (administratorul 
de sistem stabileşte, de obicei, o limită pentru dimensiunea maximă a unui e-mail). Dacă această funcţie este 
activată, pe aparat se va afişa mesajul Memorie Plina când se încearcă trimiterea unor documente e-mail 
mai mari de 1 MB. Documentul nu va fi trimis şi se va imprima un raport de eroare. Documentul pe care îl 
trimiteţi ar trebui separat în documente mai mici care vor fi acceptate de serverul de mail. (În scop informativ, 
un document de 42 de pagini are, conform diagramei de test ITU-T nr. 1, o dimensiune de aproximativ 1 MB.)
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Primirea unui e-mail sau a unui fax prin Internet 10

Există două modalităţi de a primi mesaje de e-mail:

Primire POP3 (iniţializată manual)

Primire POP3 la intervale regulate

Folosind metoda de primire POP3, aparatul trebuie să interogheze ciclic serverul de e-mail pentru a primi 
lucrările de imprimare. Această interogare ciclică poate avea loc la intervale prestabilite (de exemplu, puteţi 
configura aparatul să interogheze ciclic serverul de e-mail la fiecare 10 minute) sau puteţi interoga ciclic 
manual serverul apăsând butonul Shift (Tastă specială Shift) + Mono Start (Start Mono) sau 
Colour Start (Start Color).
Dacă aparatul începe să primească lucrări de imprimare a unor e-mailuri, pe ecranul LCD va fi reflectată 
această activitate. De exemplu, pe ecranul LCD veţi observa mesajul Primire urmat de „xx E-mail(s)” 
(xx e-mail[uri]). Dacă apăsaţi butoanele Shift (Tastă specială Shift) + Mono Start (Start Mono) sau 
Colour Start (Start Color) pentru a interoga manual serverul de e-mail pentru lucrările de imprimare de 
e-mailuri şi nu există niciun document care aşteaptă să fie imprimat, pe ecranul LCD al aparatului va apărea 
timp de 2 secunde mesajul Fara Posta.

Dacă aparatul rămâne fără hârtie la primirea datelor, datele primite vor fi păstrate în memoria aparatului. 
Aceste date vor fi imprimate automat după reintroducerea hârtiei în aparat. (În cazul aparatelor din Europa, 
Asia şi Oceania, memoria trebuie să fie pornită.)

Dacă e-mailul primit nu este în format de text simplu sau un fişier ataşat nu este în format TIFF-F, se va 
imprima următorul mesaj de eroare: „FORMAT FISIER ATASAT INCOMPATIBIL. 
NUME FISIER:XXXXXX.doc”. Dacă e-mailul primit este prea mare, se va imprima următorul mesaj de 
eroare: „FISIER E-MAIL PREA MARE”. Dacă funcţia POP Receive Error Mail (Mail eroare primire POP) este 
activată (ON) (setare implicită), atunci e-mailul de eroare este şters automat de pe serverul de e-mail.

Primirea unui fax prin Internet pe calculator 10

Când un calculator primeşte un document fax prin Internet, documentul este ataşat la un mesaj e-mail care 
informează calculatorul că a primit un document de la un aparat fax prin Internet. Acest lucru este indicat în 
câmpul pentru subiect al mesajului e-mail primit.

Dacă pe calculatorul la care doriţi să trimiteţi un document nu rulează sistemul de operare Windows® 
2000/XP sau Windows Vista®, informaţi proprietarul calculatorului despre necesitatea instalării unor 
programe software care pot vizualiza fişiere TIFF-F.

Redirecţionarea mesajelor de e-mail şi fax primite 10

Puteţi redirecţiona mesajele de e-mail sau fax standard primite la o altă adresă de e-mail sau la un aparat 
fax. Mesajele primite pot fi redirecţionate prin e-mail la un calculator sau fax prin Internet. De asemenea, 
acestea pot fi redirecţionate prin linii telefonice standard la un alt aparat.

Setarea poate fi activată de pe panoul din faţă al aparatului. Paşii pentru configurarea redirecţionării faxurilor 
pot fi consultaţi în Ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu aparatul.

Pentru a verifica dacă această funcţie este acceptată, consultaţi Ghidul utilizatorului furnizat împreună cu 
aparatul.
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Retransmiterea 10

Această funcţie permite ca aparatul Brother să primească un document prin Internet şi apoi să îl retransmită 
la alte aparate fax pe linii telefonice convenţionale.

Dacă doriţi să utilizaţi aparatul ca dispozitiv de retransmitere, trebuie să specificaţi numele domeniului 
autentificat pentru acest aparat, cu alte cuvinte, porţiunea din nume aflată după semnul „@”.

Un domeniu autentificat se referă la adresa de e-mail. De exemplu, dacă adresa corespondentului este 
bob@brother.com, domeniul este brother.com. Dacă adresa de e-mail este jack@brother.co.uk, domeniul 
este brother.co.uk.

Procedaţi cu grijă la selectarea unui domeniu autentificat, deoarece orice utilizator dintr-un domeniu 
autentificat va putea efectua o retransmitere. Puteţi înregistra maximum 10 nume de domenii.

Această operaţiune poate accepta retransmiterea unui document către maximum 48 de aparate fax prin 
intermediul liniilor telefonice convenţionale.

Retransmiterea de la aparatul dumneavoastră 10

 

În acest exemplu, aparatul dumneavoastră are o adresă de e-mail FAX@brother.com; doriţi să trimiteţi un 
document de la acest aparat la un alt aparat din Anglia cu adresa de e-mail UKFAX@brother.co.uk; acest 
aparat va redirecţiona apoi documentul la un aparat fax standard folosind o linie telefonică convenţională. 
Dacă adresa dumneavoastră de e-mail este FAX@brother.com, trebuie să configuraţi un nume de domeniu 
autentificat brother.com pentru aparatul din Anglia care va retransmite documentul la un aparat fax 
convenţional. Dacă nu introduceţi informaţiile despre numele de domeniu, aparatul din mijloc (aparatul care 
va retransmite documentul) nu va autoriza nicio lucrare prin Internet pe care o primeşte de la aparatul din 
domeniul @brother.com.

După setarea domeniului autentificat, puteţi trimite documentul de la aparatul dumneavoastră [adică 
FAX@brother.com] introducând adresa de e-mail a aparatului [adică UKFAX@brother.co.uk] care va 
redirecţiona documentul urmat de numărul de telefon al faxului care va primi documentul. În continuare, este 
prezentat un exemplu privind modul de introducere a adresei de e-mail şi a numărului de telefon.
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Trimiterea către mai multe numere de telefon: 10

Dacă doriţi ca documentul să fie retransmis la mai multe aparate fax standard, adresa poate fi introdusă 
folosind următoarea metodă:

a Introduceţi numărul de telefon al primului aparat fax UKFAX@brother.co.uk(fax#123).

b Apăsaţi OK.

c Introduceţi numărul de telefon al celui de-al doilea aparat fax UKFAX@brother.co.uk(fax#456).

d Mono Start (Start Mono).

Retransmiterea de la calculatorul dumneavoastră 10

 

De asemenea, puteţi să trimiteţi un e-mail de la calculator şi să îl retransmiteţi la un aparat fax convenţional. 
Metoda de introducere a numărului de telefon al aparatului fax convenţional care va primi e-mailul retransmis 
va varia în funcţie de aplicaţia de e-mail pe care o utilizaţi. În continuare, sunt prezentate câteva exemple de 
aplicaţii de e-mail diferite:

Unele aplicaţii de e-mail nu acceptă trimiterea la mai multe numere de telefon. Dacă aplicaţia de e-mail nu 
acceptă mai multe numere de telefon, nu veţi putea retransmite către mai multe aparate fax simultan.

Introduceţi adresa aparatului de retransmitere şi numărul de telefon al faxului în caseta „TO” (Către) folosind 
aceeaşi metodă ca în cazul trimiterii de la un aparat.

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Outlook 97/98/2000/2002/2003: 10

Pentru Outlook 97/98/2000/2002 şi 2003, informaţiile despre adresă trebuie introduse în agendă, după cum 
urmează:

Nume: fax#123456789

Adresă de e-mail: UKFAX@brother.co.uk
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Mailul de verificare a transmiterii 10

Mailul de verificare a transmiterii suportă două funcţii separate. Mailul de verificare pentru trimitere vă permite 
să solicitaţi o notificare de la staţia de destinaţie privind primirea şi procesarea faxului prin Internet sau a 
e-mailului. Mailul de verificare pentru primire vă permite să transmiteţi un raport implicit la staţia de expediere 
după primirea şi procesarea cu succes a unui I-Fax sau e-mail.
Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să setaţi opţiunea Notificare între opţiunile Setez Mail RX şi 
Setez Mail TX.

Configurare trimitere mail 10

Puteţi seta opţiunea Notificare din opţiunea Setez Mail TX la Pornit sau la Oprit. Când aceasta 
este setată la Pornit, împreună cu datele imaginii se trimite un câmp suplimentar de informaţii. Acest câmp 
se numeşte „MDN”.
MDN (Mail Disposition Notification):
Acest câmp solicită starea mesajului de I-Fax sau e-mail după trimiterea prin sistemul de transport SMTP 
(Send Mail Transfer Protocol). După ce mesajul a ajuns la staţia de destinaţie, aceste date sunt utilizate când 
aparatul sau utilizatorul citeşte sau imprimă mesajul de I-Fax sau e-mail primit. De exemplu, dacă mesajul 
este deschis pentru a fi citit sau este imprimat, staţia de destinaţie trimite o notificare la aparatul sau 
utilizatorul iniţial care a trimis mesajul.
Staţia de destinaţie trebuie să accepte câmpul MDN pentru a putea trimite un raport de notificare; în caz 
contrar, solicitarea va fi ignorată.

Configurare primire mail 10

Există trei setări posibile pentru această opţiune: Pornit, MDN sau Oprit.

Notificarea de primire „Pornit”

Dacă această opţiune este setată la „Pornit”, se trimite un mesaj fix la staţia de expediere pentru a indica 
recepţionarea şi procesarea cu succes a mesajului. Aceste mesaje fixe depind de operaţiunea solicitată de 
staţia de expediere.

Mesajele de raport constau din:

SUCCES : Primit De La <Adresa Mail>

Notificarea de primire „MDN”

Dacă această opţiune este setată la „MDN”, un raport asemenea celui descris anterior este trimis la staţia de 
expediere dacă staţia iniţială a trimis câmpul „MDN” pentru a solicita o confirmare.

Notificarea de primire „Oprit”

Opreşte toate formele de notificare de primire; nu se trimite niciun mesaj la staţia de expediere, indiferent de 
solicitare.

Mailul de eroare 10

Dacă există o eroare de trimitere a unui e-mail la trimiterea unui fax prin Internet, serverul de mail va trimite 
un mesaj de eroare la aparat şi mesajul de eroare va fi imprimat. Dacă există o eroare la primirea e-mailului, 
va fi imprimat un mesaj de eroare (de exemplu: „The message being sent to the machine was not in a TIFF-
F format.” [Mesajul trimis la aparat nu era în format TIFF-F]).
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Informaţii importante privind serviciul de fax prin Internet 10

Comunicarea de tip fax prin Internet într-un sistem LAN este, în esenţă, identică cu cea prin e-mail; cu toate 
acestea, diferă de comunicarea prin fax care foloseşte liniile telefonice standard. În continuare, sunt 
prezentate informaţii importante privind utilizarea serviciului de fax prin Internet:

Unii factori, precum locaţia destinatarului, structura sistemului LAN şi gradul de ocupare a circuitului 
(cum ar fi Internetul), pot prelungi perioada de timp în care sistemul trimite înapoi un e-mail de eroare. 
(de obicei, între 20 şi 30 de secunde)

În cazul unei transmisii prin Internet, din cauza nivelului redus de securitate, vă recomandăm să folosiţi 
liniile telefonice standard pentru trimiterea de documente confidenţiale.

Dacă sistemul de e-mail al destinatarului nu este compatibil cu formatul MIME, nu puteţi transmite un 
document destinatarului. În funcţie de serverul destinatarului, pot exista situaţii în care e-mailul de eroare 
nu va fi trimis înapoi.

Dacă dimensiunea datelor de imagine ale unui document este prea mare, există posibilitatea eşuării 
transmiterii.

Nu puteţi modifica dimensiunea fontului sau a caracterelor unui e-mail primit prin Internet.
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Prezentare generală a serverului de scanare la e-mail 
(MFC-6490CW) 10

Dacă selectaţi funcţia de scanare la e-mail (server de e-mail), puteţi să scanaţi un document alb-negru sau 
color şi să îl trimiteţi direct la o adresă de e-mail de la aparat. Puteţi selecta formatul PDF sau TIFF pentru 
documentele alb-negru şi PDF sau JPEG pentru cele color.

Notă
• Funcţia de scanare către e-mail (server de e-mail) necesită un server de e-mail SMTP/POP3. 

(Consultaţi Ghidul utilizatorului de reţea de pe CD-ROM.)

• Aparatului MFC-5890CN i se poate atribui şi o adresă de e-mail care să vă permită să trimiteţi, să primiţi 
sau să redirecţionaţi documente într-o reţea locală (LAN) sau prin Internet către calculatoare sau alte 
aparate fax prin Internet. Pentru a utiliza această funcţie, descărcaţi programul software necesar din 
Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).

 

a Încărcaţi documentul.

b Apăsaţi tasta (Scan (Scanare)).

c Apăsaţi a sau b pentru a selecta Scan la Email.
Apăsaţi OK. 

d Apăsaţi a sau b pentru a selecta E-mail Server.
Apăsaţi OK. 

e Apăsaţi a sau b pentru a selecta Calitate.
Dacă nu doriţi să modificaţi calitatea sau tipul de fişier, apăsaţi a şi apoi introduceţi adresa de destinaţie; 
treceţi la pasul h.

f Apăsaţi d sau c pentru a selecta Color 150 dpi, Color 300 dpi, Color 600 dpi, 
A/N 200x100 dpi sau A/N 200 dpi.
Apăsaţi OK. 

g Apăsaţi b pentru a selecta Fisier Tip.
Apăsaţi d sau c pentru a selecta PDF sau JPEG pentru documente color sau în scara de gri şi PDF sau 
TIFF pentru documente alb-negru.
Apăsaţi OK. 

Notă
Dacă folosiţi sticla de scaner a aparatului, selectaţi dimensiunea documentului.

• Apăsaţi b pentru a selecta Dim. fereastră scan.

• Apăsaţi d sau c pentru a selecta Letter, Legal, Ledger, A4 sau A3.

Apăsaţi OK. 
 

http://solutions.brother.com
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h Apăsaţi a sau b pentru a selecta . Introduceţi adresa de e-mail de destinaţie cu ajutorul tastaturii.

Notă
De asemenea, puteţi utiliza adresele de e-mail stocate pe aparat. 

• Apăsaţi a sau b pentru a selecta Carte de tel.

Apăsaţi c.

• Apăsaţi a sau b pentru a selecta Ordine Alfabetica sau Ordine Numerica.

Apăsaţi OK.

• Apăsaţi a sau b pentru a selecta adresa de e-mail dorită.

Apăsaţi OK.

Apăsaţi OK din nou.
 

Apăsaţi Mono Start (Start Mono) sau Colour Start (Start Color).
Aparatul va începe procesul de scanare.
Dacă utilizaţi sticla scanerului, pe ecranul LCD se afişează mesajul Pag. Urmatoare?. Apăsaţi 1 
pentru Da sau apăsaţi 2 pentru Nu.
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11

Prezentare generală 11

În acest capitol sunt explicate funcţiile de securitate suportate de aparatul Brother şi modul de configurare a 
acestora. De asemenea, dispuneţi de instrucţiuni privind modul de administrare în siguranţă a aparatului de 
reţea.

Metodele de securitate pentru notificarea prin e-mail 11

Serverul de imprimare Brother suportă următoarele metode de securitate pentru notificarea prin e-mail.

POP înainte de SMTP (PbS) 11

Metoda de autentificare a utilizatorului pentru trimiterea unui e-mail de la un client. Clientul are permisiunea 
de a utiliza serverul SMTP accesând serverul POP3 înainte de a trimite e-mailul.

SMTP-AUTH (Autentificare SMTP) 11

SMTP-AUTH extinde SMTP (protocolul de trimitere de e-mail prin Internet) pentru a include o metodă de 
autentificare care asigură cunoaşterea identităţii reale a expeditorului.

APOP (Authenticated Post Office Protocol – Protocolul Oficiu Poştal 
Autentificat) 11

APOP extinde POP3 (protocolul de primire prin Internet) pentru a include o metodă de autentificare care 
criptează parola când clientul primeşte un e-mail.

Funcţiile de securitate 
(pentru MFC-6490CW) 11
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Utilizarea notificării prin e-mail cu autentificarea utilizatorului11

Pentru a utiliza funcţia de notificare prin e-mail prin intermediul unui server SMTP securizat care necesită 
autentificarea utilizatorului, trebuie să utilizaţi metoda POP înainte de SMTP sau SMTP-AUTH. Aceste 
metode împiedică accesarea serverului de mail de către un utilizator neautorizat. Puteţi utiliza BRAdmin 
Professional şi Web BRAdmin pentru a configura aceste setări.

Notă
Trebuie să asociaţi setările de autentificare POP3/SMTP cu cele ale unuia dintre serverele de e-mail. 
Contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de servicii de Internet cu privire la configurarea înainte 
de utilizare.

 

Administrarea securizată a aparatului de reţea folosind 
BRAdmin Professional (pentru Windows®) 11

Pentru a utiliza utilitarul BRAdmin Professional în condiţii securizate, trebuie să parcurgeţi punctele de mai jos.

Recomandăm insistent utilizarea celei mai recente versiuni a utilitarului BRAdmin Professional sau Web 
BRAdmin, care poate fi descărcată de la adresa http://solutions.brother.com. Dacă utilizaţi o versiune mai 
veche a BRAdmin 1 pentru administrarea aparatelor Brother, autentificarea utilizatorului nu va fi securizată.

Dezactivaţi protocoalele TELNET, FTP şi TFTP. Accesarea aparatului utilizând aceste protocoale nu este 
securizată. Puteţi configura setările protocolului din BRAdmin Professional.

Dacă administraţi un grup mixt format din servere de imprimare mai vechi 2 şi noul server de imprimare 
NC-170h sau NC-180w cu BRAdmin Professional, vă recomandăm să utilizaţi parole diferite pentru fiecare 
grup. Acest fapt va asigura menţinerea securităţii pentru noul server de imprimare NC-170h sau NC-180w.

1 BRAdmin Professional mai vechi decât versiunea 2.80, Web BRAdmin mai vechi decât versiunea 1.40, BRAdmin Light pentru Macintosh® mai 
vechi decât versiunea 1.10

2 Seria NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, 
NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

http://solutions.brother.com


137

12

12

Prezentare generală 12

În acest capitol este explicat modul de rezolvare a problemelor frecvente de reţea pe care le puteţi întâlni la 
utilizarea aparatului. Dacă, după citirea acestui capitol, nu puteţi rezolva problema cu care vă confruntaţi, 
accesaţi Brother Solutions Center la adresa: http://solutions.brother.com.

Acest capitol este împărţit în următoarele secţiuni:

Probleme generale

Probleme la instalarea programului software de imprimare în reţea

Probleme de imprimare

Probleme de scanare şi PC-FAX

Depanarea problemelor specifice protocoalelor

Depanarea problemelor specifice reţelelor fără fir

Probleme generale 12

CD-ROM-ul este introdus, dar nu porneşte automat 12

În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu suportă funcţia Autorun (Rulare automată), meniul nu va porni 
automat la introducerea discului CD-ROM. În acest caz, rulaţi programul Start.exe din directorul-rădăcină al 
CD-ROM-ului.

Cum să readuceţi setările serverului de imprimare Brother la valorile implicite 12

Puteţi readuce setările serverului de imprimare la valorile implicite (resetând toate informaţiile, cum ar fi 
parola sau adresa IP). (Consultaţi Restaurarea setărilor de reţea la valorile implicite la pagina 111.)

Calculatorul meu nu poate găsi aparatul/serverul de imprimare
Aparatul/serverul meu de imprimare nu apare în fereastra Remote Setup, BRAdmin Light sau 
BRAdmin Professional 12

Depanarea 12

http://solutions.brother.com
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Pentru Windows®

Este posibil ca programul de protecţie firewall din calculatorul dumneavoastră să blocheze conexiunea 
necesară de reţea către aparat. În acest caz, este necesar să dezactivaţi protecţia firewall de pe 
calculatorul dvs. şi să reinstalaţi driverele.

Utilizatorii de Windows® XP SP2: 12

a Faceţi clic pe butonul start, Control Panel (Panou de control), Network and Internet Connections 
(Conexiuni reţea şi Internet).

b Faceţi dublu clic pe Windows Firewall (Paravan de protecţie Windows).

c Faceţi clic pe fila General. Verificaţi dacă este selectată opţiunea Off (not recommended) 
(Dezactivat [nerecomandat]).

d Faceţi clic pe OK.

Notă
După instalarea pachetului software Brother, activaţi din nou programul de protecţie firewall.
 

Utilizatorii de Windows Vista®: 12

a Faceţi clic pe butonul , Control Panel (Panou de control), Network and Internet (Reţea şi 
Internet), Windows Firewall (Paravan de protecţie Windows) şi faceţi clic pe Change settings 
(Modificare setări).

b La afişarea ecranului User Account Control (Control cont utilizator), urmaţi instrucţiunile de mai jos:

Pentru utilizatorii cu drepturi de administrator: faceţi clic pe Continue (Continuare).

Pentru utilizatorii care nu au drepturi de administrator: introduceţi parola de administrator şi faceţi 
clic pe OK.

c Faceţi clic pe fila General. Verificaţi dacă este selectată opţiunea Off (not recommended) 
(Dezactivat [nerecomandat]).

d Faceţi clic pe OK.

Notă
După instalarea pachetului software Brother, activaţi din nou programul de protecţie firewall.
 

Pentru Macintosh®

Reselectaţi aparatul din aplicaţia Device Selector aflată în Macintosh HD/Library (Bibliotecă)/Printers 
(Imprimante)/Brother/Utilities (Utilitare)/DeviceSelector sau din lista derulantă de modele din 
ControlCenter2.
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Probleme la instalarea programului software de imprimare în 
reţea 12

Serverul de imprimare Brother nu a fost găsit la configurarea instalării programului software de 
imprimare în reţea sau a driverului de imprimantă al aparatului Brother din Windows®.
Serverul de imprimare Brother nu a fost găsit utilizând posibilităţile Simple Network Configuration 
(configurare pentru reţea simplă) ale Mac OS®  X. 12

Pentru o reţea cu conexiune Ethernet prin cablu

Înainte de a instala software-ul de imprimare în reţea sau driverul de imprimantă, verificaţi dacă aţi 
configurat adresa IP a serverului de imprimare Brother conform indicaţiilor din Capitolul 2 din acest 
manual.

Pentru o reţea fără fir

Înainte de a instala programul software de imprimare în reţea sau driverul de imprimantă, verificaţi dacă 
aţi configurat adresa IP şi setările reţelei fără fir ale serverului de imprimare Brother conform indicaţiilor 
din capitolul 3 din acest ghid al utilizatorului.

Verificaţi următoarele:

a Asiguraţi-vă că aparatul este pornit, este conectat şi gata de imprimare.

b Verificaţi dacă pe ecranul LCD se afişează pentru un moment LAN Activ după realizarea conexiunii la 
reţea.
Pe ecranul LCD se afişează LAN Activ: Serverul de imprimare este conectat la reţea.
Pe ecranul LCD nu se afişează LAN Activ: Serverul de imprimare nu este conectat la reţea.

c Imprimaţi lista datelor de configurare a reţelei şi verificaţi dacă setările, precum adresa IP, sunt cele 
corecte pentru reţeaua dumneavoastră. Problema poate fi rezultatul alegerii unei adrese IP greşite sau 
care a fost deja aleasă de către altcineva. Verificaţi dacă adresa IP este corect încărcată în serverul de 
imprimare. Asiguraţi-vă, de asemenea, ca niciun alt nod din reţea nu are aceeaşi adresă IP. Pentru 
informaţii privind modul de imprimare a listei datelor de configurare a reţelei, consultaţi Imprimarea listei 
datelor de configurare a reţelei la pagina 112.
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d Verificaţi dacă serverul de imprimare se află în reţeaua dumneavoastră, după cum urmează:

Pentru Windows®

1 Faceţi clic pe start, All Programs (Toate programele), Accessories (Accesorii) şi apoi selectaţi 
Command Prompt (Prompt comandă).

2 Încercaţi să interogaţi serverul de imprimare din ecranul de comandă DOS (utilitar Command 
prompt) al calculatorului-gazdă, prin intermediul comenzii:
ping ipaddress
Unde ipaddress este adresa IP a serverului de imprimare (reţineţi că, în anumite cazuri, pot 
trece până la 2 minute până la încărcarea unei adrese IP de către serverul de imprimare după 
setarea acesteia).

Pentru Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară

1 Din meniul Go (Start), selectaţi Applications (Aplicaţii).

2 Deschideţi directorul Utilities (Utilitare).

3 Faceţi dublu clic pe pictograma Terminal.

4 Încercaţi să interogaţi serverul de imprimare cu ajutorul comenzii „ping” din fereastra Terminal:
ping ipaddress
Unde ipaddress este adresa IP a serverului de imprimare (reţineţi că, în anumite cazuri, pot 
trece până la 2 minute până la încărcarea unei adrese IP de către serverul de imprimare după 
setarea acesteia).

e Dacă aţi încercat paşii de la a la d de mai sus fără a obţine un rezultat, atunci resetaţi serverul de 
imprimare la valorile implicite şi reluaţi procedura, începând cu configurarea iniţială. Pentru informaţii 
referitoare la modul de resetare la valorile implicite, consultaţi Restaurarea setărilor de reţea la valorile 
implicite la pagina 111.

f Verificaţi următoarele:
Dacă instalarea a eşuat, este posibil ca programul de protecţie firewall din calculatorul dumneavoastră 
să blocheze conexiunea necesară de reţea către aparat. În acest caz, este necesar să dezactivaţi 
protecţia firewall de pe calculatorul dvs. şi să reinstalaţi driverele. Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
Probleme generale la pagina 137. Dacă folosiţi un program personal de protecţie firewall, consultaţi 
Ghidul utilizatorului pentru programul software sau contactaţi producătorul acestuia.
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Probleme de imprimare 12

Lucrarea de imprimare nu este efectuată 12

Verificaţi statutul şi configuraţia serverului de imprimare. Verificaţi următoarele:

a Asiguraţi-vă că aparatul este pornit, este conectat şi gata de imprimare.

b Imprimaţi lista datelor de configurare a reţelei de pe aparat şi verificaţi dacă setările cum ar fi adresa IP 
sunt cele corecte pentru reţeaua dumneavoastră. Problema poate fi rezultatul alegerii unei adrese IP 
greşite sau care a fost deja aleasă de către altcineva. Verificaţi dacă adresa IP este corect încărcată în 
serverul de imprimare. Asiguraţi-vă, de asemenea, ca niciun alt nod din reţea nu are aceeaşi adresă IP.

c Verificaţi dacă serverul de imprimare se află în reţeaua dumneavoastră, după cum urmează:

Pentru Windows®

1 Încercaţi să interogaţi serverul de imprimare din ecranul de comandă DOS (utilitar Command 
prompt) al calculatorului-gazdă, prin intermediul comenzii:
ping ipaddress
Unde ipaddress este adresa IP a serverului de imprimare (reţineţi că, în anumite cazuri, pot 
trece până la 2 minute până la încărcarea unei adrese IP de către serverul de imprimare după 
setarea acesteia).

2 Dacă primiţi un răspuns pozitiv, efectuaţi procedura de depanare a imprimării Peer-to-Peer 
Windows® (LPR). În caz contrar, mergeţi la pasul d.

Pentru Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară

1 Din meniul Go (Start), selectaţi Applications (Aplicaţii).

2 Deschideţi directorul Utilities (Utilitare).

3 Faceţi dublu clic pe pictograma Terminal.

4 Încercaţi să interogaţi serverul de imprimare cu ajutorul comenzii „ping” din fereastra Terminal:
ping ipaddress
Unde ipaddress este adresa IP a serverului de imprimare (reţineţi că, în anumite cazuri, pot 
trece până la 2 minute până la încărcarea unei adrese IP de către serverul de imprimare după 
setarea acesteia).

d Dacă aţi încercat paşii de la a la c de mai sus fără a obţine un rezultat, atunci resetaţi serverul de 
imprimare la valorile implicite şi reluaţi procedura, începând cu instalarea iniţială. Pentru informaţii 
referitoare la modul de resetare la valorile implicite, consultaţi Restaurarea setărilor de reţea la valorile 
implicite la pagina 111.

Eroare în timpul imprimării 12

Dacă încercaţi să imprimaţi în timp ce alţi utilizatori imprimă cantităţi mari de date (de ex. multe pagini sau 
pagini color cu rezoluţie mare), aparatul nu poate accepta lucrarea dvs. de imprimare înainte de finalizarea 
lucrărilor curente de imprimare. Dacă timpul de aşteptare al lucrării depăşeşte o anumită limită, apare o 
situaţie de expirare a timpului, ceea ce determină afişarea mesajului de eroare. În astfel de situaţii, efectuaţi 
din nou lucrarea de imprimare după finalizarea celorlalte lucrări.
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Probleme de scanare şi PC Fax 12

Funcţia de scanare în reţea nu funcţionează în Windows®

Funcţia PC Fax în reţea nu funcţionează în Windows®
12

Setările programului de protecţie firewall din calculator pot respinge conexiunea de reţea necesară pentru 
imprimarea în reţea, scanarea şi PC Fax în reţea. Dacă utilizaţi Windows® Firewall şi aţi instalat MFL-Pro 
Suite de pe CD-ROM, setările necesare pentru programul de protecţie firewall au fost deja efectuate. Dacă 
nu aţi instalat programul de pe CD-ROM, urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a configura Windows® 
Firewall. Dacă folosiţi un alt program de protecţie firewall personal, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru 
programul respectiv sau contactaţi producătorul acestuia. 

Informaţii despre numărul portului UDP pentru configurarea programului de protecţie firewall 12

1 Adăugaţi portul numărul 137 dacă aveţi totuşi probleme cu conexiunea de reţea după ce aţi adăugat porturile 54925 şi 54926. Portul numărul 137 
suportă, de asemenea, imprimarea, PhotoCapture Center™ şi Remote Setup (Setare la distanţă) prin reţea.

Utilizatorii de Windows® XP SP2: 12

a Faceţi clic pe butonul start, Control Panel (Panou de control), Network and Internet Connections 
(Conexiuni reţea şi Internet) şi apoi Windows Firewall (Paravan de protecţie Windows). Asiguraţi-vă că 
opţiunea Windows Firewall (Paravan de protecţie Windows) din fila General este activată.

b Faceţi clic pe fila Advanced (Complex) şi butonul Settings... (Setări...).

c Faceţi clic pe butonul Add (Adăugare).

d Adăugaţi portul 54925 pentru scanarea în reţea, introducând informaţiile de mai jos:
1. În Description of service (Descriere serviciu): Introduceţi orice descriere, de exemplu „Scaner Brother”.
2. În Name or IP address (for example 192.168.0.12) or the computer hosting this service on
your network (Numele sau adresa IP [de exemplu, 192.168.0.12] ale computerului care găzduieşte 
serviciul în reţea): Introduceţi „Localhost”.
3. În External Port Number for this service (Număr port extern pentru acest serviciu): Introduceţi „54925”.
4. În Internal Port Number for this service (Număr port intern pentru acest serviciu): Introduceţi „54925”.
5. Verificaţi dacă opţiunea UDP este selectată.
6. Faceţi clic pe OK.

e Faceţi clic pe butonul Add (Adăugare).

f Adăugaţi portul 54926 pentru PC-Fax în reţea, introducând informaţiile de mai jos:
1. În Description of service (Descriere serviciu): Introduceţi orice descriere, de exemplu, „PC Fax Brother”.
2. În Name or IP address (for example 192.168.0.12) or the computer hosting this service on
your network (Numele sau adresa IP [de exemplu, 192.168.0.12] ale computerului care găzduieşte 
serviciul în reţea): Introduceţi „Localhost”.
3. În External Port Number for this service (Număr port extern pentru acest serviciu): Introduceţi „54926”.
4. În Internal Port Number for this service (Număr port intern pentru acest serviciu): Introduceţi „54926”.
5. Verificaţi dacă opţiunea UDP este selectată.
6. Faceţi clic pe OK.

Port UDP Scanarea în reţea PC-Fax în reţea Scanare şi PC-Fax în 
reţea 1

Număr port extern 54925 54926 137
Număr port intern 54925 54926 137
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g Dacă mai aveţi totuşi probleme cu conexiunea de reţea, faceţi click pe butonul Add (Adăugare).

h Adăugaţi portul 137 pentru primire PC-Fax şi scanare în reţea, introducând informaţiile de mai jos:
1. În Description of service (Descriere serviciu): Introduceţi orice descriere, de exemplu, „Primire PC 
Fax Brother”.
2. În Name or IP address (for example 192.168.0.12) or the computer hosting this service on
your network (Numele sau adresa IP [de exemplu, 192.168.0.12] ale computerului care găzduieşte 
serviciul în reţea): Introduceţi „Localhost”.
3. În External Port Number for this service (Număr port extern pentru acest serviciu): Introduceţi „137”.
4. În Internal Port Number for this service (Număr port intern pentru acest serviciu): Introduceţi „137”.
5. Verificaţi dacă opţiunea UDP este selectată.
6. Faceţi clic pe OK.

i Asiguraţi-vă că noile setări au fost adăugate şi caseta este bifată, apoi faceţi clic pe OK.

Utilizatorii de Windows Vista®: 12

a Faceţi clic pe butonul , Control Panel (Panou de control), Network and Internet (Reţea şi 
Internet), Windows Firewall (Paravan de protecţie Windows) şi faceţi clic pe Change settings 
(Modificare setări).

b La afişarea ecranului User Account Control (Control cont utilizator), urmaţi instrucţiunile de mai jos:
Pentru utilizatorii cu drepturi de administrator: faceţi clic pe Continue (Continuare).
Pentru utilizatorii care nu au drepturi de administrator: introduceţi parola de administrator şi faceţi clic 
pe OK.

c Asiguraţi-vă că opţiunea Windows Firewall (Paravan de protecţie Windows) din fila General este activată.

d Faceţi clic pe fila Exceptions (Excepţii).

e Faceţi clic pe butonul Add port... (Adăugare port...).

f Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în reţea, introduceţi informaţiile de mai jos:
1. În Name (Nume): Introduceţi orice descriere, de exemplu, „Scaner Brother”.
2. În Port number (Număr port): Introduceţi „54925”.
3. Verificaţi dacă opţiunea UDP este selectată.
4. Faceţi clic pe OK.

g Faceţi clic pe butonul Add port... (Adăugare port...).

h Pentru a adăuga portul 54926 pentru PC Fax în reţea, introduceţi informaţiile de mai jos:
1. În Name (Nume): Introduceţi orice descriere, de exemplu, „PC Fax Brother”.
2. În Port number (Număr port): Introduceţi „54926”.
3. Verificaţi dacă opţiunea UDP este selectată.
4. Faceţi clic pe OK.

i Asiguraţi-vă că noile setări au fost adăugate şi caseta este bifată, apoi faceţi clic pe OK.

j Dacă mai aveţi totuşi probleme cu conexiunea de reţea, cum ar fi cele legate de scanarea sau 
imprimarea în reţea, bifaţi caseta File and Printer Sharing (Partajare fişiere şi imprimante) din fila 
Exceptions (Excepţii) şi apoi faceţi clic pe OK.
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Depanarea reţelelor fără fir 12

Probleme de configurare fără fir 12

Serverul de imprimare Brother nu a fost găsit în timpul configurării cu ajutorul programului asistent 
pentru configurarea dispozitivelor fără fir. 12

a Asiguraţi-vă că aparatul este pornit, este conectat şi gata de imprimare.

b Mutaţi calculatorul mai aproape de aparatul Brother şi încercaţi din nou.

c Resetaţi serverul de imprimare la valorile implicite şi încercaţi din nou. Pentru informaţii referitoare la 
modul de resetare la valorile implicite, consultaţi Restaurarea setărilor de reţea la valorile implicite 
la pagina 111.

De ce trebuie să schimb setarea de reţea a aparatului la „Wired LAN” (LAN cu fir) în timpul 
configurării, deşi încerc să configurez o reţea LAN fără fir? 12

Dacă utilizaţi Windows® 2000, Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară sau calculatorul este conectat la 
reţeaua fără fir printr-un cablu de reţea, se recomandă conectarea temporară a aparatului la punctul de 
acces, hub sau ruter cu ajutorul unui cablu de reţea. De asemenea, va trebui să schimbaţi temporar setarea 
de reţea a aparatului la valoarea Wired LAN (LAN cu fir). Setarea de reţea a aparatului va fi modificată la 
Wireless LAN (LAN fără fir) în timpul configurării.

Pentru Windows®:
Configurarea fără fir pentru Windows® folosind aplicaţia de instalare Brother (nu este disponibilă pentru 
MFC-5490CN şi MFC-5890CN) la pagina 39.
Utilizarea programului Setup Wizard (Program asistent pentru configurare) din panoul de control 
la pagina 27.

Pentru Macintosh®:
Configurarea fără fir pentru Macintosh® cu ajutorul aplicaţiei de instalare Brother (nu este disponibilă 
pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN) la pagina 59.
Utilizarea programului Setup Wizard (Program asistent pentru configurare) din panoul de control 
la pagina 27.

Problemă de conexiune fără fir 12

Conexiunea la reţeaua fără fir este uneori dezactivată. 12

Starea conexiunii la reţeaua fără fir este afectată de mediul în care se află aparatul Brother şi alte dispozitive 
fără fir. Următoarele condiţii pot cauza probleme de conexiune:

Între aparatul Brother şi punctul de acces se află un perete de beton sau cu cadru metalic.
În apropierea reţelei sunt instalate aparate electrice, precum televizoare, calculatoare, cuptoare cu 
microunde, interfoane, telefoane mobile/celulare, încărcătoare de baterii sau adaptoare de curent alternativ.
În apropierea reţelei se află o staţie de transmisie sau un cablu de înaltă tensiune.
Un indicator luminos fluorescent din apropiere este aprins sau stins.
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Utilizarea serviciilor A

Un serviciu este o resursă care poate fi accesată de calculatoarele care doresc să imprime către serverul de 
imprimare Brother. Serverul de imprimare Brother oferă următoarele servicii predefinite (executaţi comanda 
SHOW SERVICE [afişare serviciu] din teleconsola serverului de tipărire Brother pentru a vedea o listă cu 
serviciile disponibile): Introduceţi HELP (ajutor) în promptul de comandă pentru lista comenzilor acceptate.

Unde xxxxxxxxxxxx este adresa Ethernet a aparatului.

Alte modalităţi de configurare a adresei IP 
(pentru utilizatori avansaţi şi administratori) A

Pentru informaţii despre configurarea aparatului pentru o reţea folosind utilitarul BRAdmin Light, consultaţi 
Setarea adresei IP şi a măştii de subreţea la pagina 12.

Utilizarea DHCP pentru configurarea adresei IP A

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este unul dintre numeroasele mecanisme automate de alocare 
a adresei IP. Dacă aveţi un server DHCP în reţea, serverul de imprimare va obţine automat adresa IP de la 
serverul DHCP şi îşi va înregistra numele la unul dintre serviciile de nume dinamice compatibile cu RFC 1001 
şi 1002.

Notă
Dacă nu doriţi să configuraţi serverul de imprimare prin DHCP, BOOTP sau RARP, trebuie să setaţi 
metoda de iniţializare a sistemului la static, astfel încât serverul de imprimare să aibă o adresă IP statică. 
Aceasta va împiedica serverul de imprimare să încerce obţinerea unei adrese IP de la unul dintre aceste 
sisteme. Pentru a schimba metoda de iniţializare a sistemului, folosiţi utilitarul BRAdmin Light.

 

Anexa A A

Serviciu (Exemplu) Definiţie
BINARY_P1 TCP/IP binar, serviciu NetBIOS
TEXT_P1 Serviciu text TCP/IP (adaugă un retur de car după fiecare salt la linie nouă)
BRNxxxxxxxxxxxx TCP/IP binar
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Utilizarea BOOTP pentru configurarea adresei IP A

BOOTP este o alternativă la rarp care are avantajul de a permite configurarea măştii de subreţea şi a adresei 
gateway. Pentru a utiliza BOOTP pentru configurarea adresei IP, asiguraţi-vă că BOOTP este instalat şi 
rulează pe calculatorul-gazdă (ar trebui să apară în fişierul /etc/services de pe calculatorul-gazdă ca 
serviciu real; tastaţi man bootpd sau consultaţi documentaţia sistemului pentru informaţii suplimentare). 
BOOTP este, de obicei, pornit cu ajutorul fişierului /etc/inetd.conf; prin urmare, poate fi necesară 
activarea acestuia prin eliminarea caracterului „#” din faţa şirului de caractere bootp în acel fişier. De 
exemplu, un şir de caractere bootp tipic în fişierul /etc/inetd.conf este:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

În funcţie de sistem, acest şir de caractere se poate numi „bootps” în loc de „bootp”.

Notă
Pentru a activa BOOTP, utilizaţi un program de editare pentru a şterge caracterul „#” (dacă nu există „#”, 
atunci BOOTP este deja activat). Apoi, editaţi fişierul de configurare BOOTP (de obicei, /etc/bootptab) şi 
introduceţi numele, tipul de reţea (1 pentru Ethernet), adresa Ethernet şi adresa IP, masca de subreţea şi 
adresa gateway ale serverului de imprimare. Din păcate, formatul exact pentru această operaţiune nu este 
standardizat, astfel încât va trebui să consultaţi documentaţia sistemului pentru a stabili cum trebuie 
introduse aceste informaţii (numeroase sisteme UNIX® au, de asemenea, exemple de şabloane în fişierul 
bootptab, care pot fi folosite ca referinţă). Câteva exemple de şiruri de caractere tipice /etc/bootptab includ: 
(„BRN” de mai jos este „BRW” pentru o reţea fără fir.)

BRN008077310107 1  00:80:77:31:01:07 192.189.207.3
şi:

BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:

ip=192.189.207.3:
 

Anumite implementări software de pe calculatorul-gazdă BOOTP nu vor răspunde la cererile BOOTP dacă 
nu aţi inclus un nume de fişier pentru descărcare în fişierul de configurare; în acest caz, creaţi pur şi simplu 
un fişier gol pe calculatorul-gazdă şi specificaţi numele acestui fişier şi calea de acces în fişierul de 
configurare.

La fel ca în cazul rarp, serverul de imprimare va descărca adresa IP din serverul BOOTP la pornirea 
aparatului.
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Utilizarea RARP pentru configurarea adresei IP A

Adresa IP a severului de imprimare Brother poate fi configurată utilizând funcţia Reverse ARP (RARP) din 
calculatorul-gazdă. Acest lucru se realizează prin editarea fişierului /etc/ethers (dacă acest fişier nu 
există, îl puteţi crea) cu un şir de caractere similar celui de mai jos:

00:80:77:31:01:07   BRN008077310107 (sau BRW008077310107 pentru o reţea fără fir)

Unde primul şir de caractere reprezintă adresa Ethernet a serverului de imprimare şi al doilea şir este numele 
serverului de imprimare (numele trebuie să fie identic cu cel introdus în fişierul /etc/hosts).

Dacă daemonul rarp nu rulează deja, porniţi-l (în funcţie de sistem, comanda poate fi rarpd, rarpd -a, 
in.rarpd -a sau altceva; tastaţi man rarpd sau consultaţi documentaţia sistemului pentru informaţii 
suplimentare). Pentru a verifica dacă daemonul rarp rulează pe un sistem bazat pe Berkeley UNIX®, tastaţi 
următoarea comandă:

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

Pentru sistemele bazate pe AT&T UNIX®, tastaţi:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

Serverul de imprimare Brother va primi adresa IP de la daemonul rarp la pornirea aparatului.

Utilizarea APIPA pentru configurarea adresei IP A

Serverul de imprimare Brother acceptă protocolul Automatic Private IP Addressing (APIPA). Cu APIPA, 
clienţii DHCP configurează automat o adresă IP şi o mască de subreţea dacă nu este disponibil un server 
DHCP. Dispozitivul îşi alege propria adresă IP din intervalul 169.254.1.0 – 169.254.254.255. Masca de 
subreţea este fixată automat la 255.255.0.0, iar adresa gateway este fixată la 0.0.0.0. 

Implicit, protocolul APIPA este activat. Dacă doriţi să dezactivaţi protocolul APIPA, puteţi face acest lucru 
folosind panoul de control al aparatului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi APIPA la pagina 89. 

Dacă protocolul APIPA este dezactivat, adresa IP implicită a unui server de imprimare Brother este 
192.0.0.192. Cu toate acestea, puteţi schimba cu uşurinţă acest număr de adresă IP pentru a corespunde 
detaliilor de adresă IP ale reţelei.
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Utilizarea ARP pentru configurarea adresei IP A

Dacă nu puteţi folosi aplicaţia BRAdmin şi reţeaua nu utilizează un server DHCP, puteţi folosi, de asemenea, 
comanda ARP. Comanda ARP este disponibilă pe sistemele Windows® care au TCP/IP instalat, precum şi 
pe sistemele UNIX®. Pentru a utiliza arp, introduceţi comanda următoare în promptul de comandă:

arp -s ipaddress ethernetaddress

Unde ethernetaddress este adresa Ethernet (adresa MAC) a serverului de imprimare şi ipaddress este 
adresa IP a serverului de imprimare. De exemplu:

Sisteme Windows®

Sistemele Windows® necesită caracterul liniuţă „-” între fiecare grup de cifre al adresei Ethernet.

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

Sisteme UNIX®/Linux®

În general, sistemele UNIX® şi Linux® necesită caracterul două puncte „:” între fiecare grup de cifre al 
adresei Ethernet.

arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

Notă
Pentru a utiliza comanda arp -s, trebuie să fiţi pe acelaşi segment Ethernet (adică nu trebuie să existe un 
ruter între serverul de imprimare şi sistemul de operare). 

Dacă există un ruter, puteţi utiliza BOOTP sau alte metode descrise în acest capitol pentru a introduce 
adresa IP. Dacă administratorul a configurat sistemul astfel încât să genereze adrese IP utilizând BOOTP, 
DHCP sau RARP, serverul de imprimare Brother poate primi o adresă IP de la oricare dintre aceste 
sisteme de alocare de adrese IP. În acest caz, nu trebuie să utilizaţi comanda ARP. Comanda ARP nu 
funcţionează decât o dată. Din motive de securitate, odată ce aţi configurat cu succes adresa IP a unui 
server de imprimare Brother cu ajutorul comenzii ARP, nu puteţi să utilizaţi comanda ARP din nou pentru 
a schimba adresa. Serverul de imprimare va ignora orice încercare în acest sens. Dacă doriţi să schimbaţi 
din nou adresa IP, utilizaţi TELNET (cu ajutorul comenzii SET IP ADDRESS) sau readuceţi setările 
serverului de imprimare la valorile implicite (ceea ce vă va permite să utilizaţi din nou comanda ARP).

Pentru configurarea serverului de imprimare şi verificarea conexiunii, introduceţi următoarea comandă: 
ping ipaddress, unde ipaddress este adresa IP a serverului de imprimare. De exemplu: ping 
192.189.207.2.
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Utilizarea consolei TELNET pentru configurarea adresei IP A

Puteţi utiliza, de asemenea, comanda TELNET pentru a schimba adresa IP.

TELNET este o metodă eficientă de a schimba adresa IP a aparatului. Este însă necesar ca o adresă IP 
validă să fie deja programată în serverul de imprimare.

Tastaţi TELNET ipaddress în promptul de comandă, unde ipaddress este adresa IP a serverului de 
imprimare. După conectare, apăsaţi tasta Return sau Enter pentru a determina apariţia promptului „#”. 
Introduceţi parola, dacă este cazul. Pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW, parola implicită 
este „access”.

Vi se va solicita un nume de utilizator. Introduceţi orice ca răspuns la această solicitare.

Va apărea promptul Local>. Tastaţi SET IP ADDRESS ipaddress, unde ipaddress este adresa IP pe 
care doriţi să o atribuiţi serverului de imprimare (consultaţi administratorul de reţea cu privire la adresa IP care 
trebuie utilizată). De exemplu:

Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3

Apoi, va trebui să setaţi masca de subreţea tastând SET IP SUBNET subnet mask, unde subnet mask 
este masca de subreţea pe care doriţi să o atribuiţi serverului de imprimare (consultaţi administratorul de 
reţea cu privire la masca de subreţea care trebuie utilizată). De exemplu:

Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0

Dacă nu aveţi nicio subreţea, utilizaţi una din următoarele măşti de subreţea implicite:

255.0.0.0 pentru reţelele din clasa A

255.255.0.0 pentru reţelele din clasa B

255.255.255.0 pentru reţelele din clasa C

Primul grup de cifre din stânga al adresei IP identifică tipul de reţea pe care îl aveţi. Valorile acestui grup sunt 
cuprinse între 1 şi 127 pentru reţelele din clasa A (de exemplu, 13.27.7.1), între 128 şi 191 pentru reţelele din 
clasa B (de exemplu, 128.10.1.30) şi între 192 şi 255 pentru reţelele din clasa C (de exemplu, 192.168.1.4).

Dacă aveţi o poartă de acces (ruter), introduceţi adresa corespunzătoare folosind comanda SET IP ROUTER 
routeraddress, unde routeraddress este adresa IP a porţii de acces (adresa gateway) pe care doriţi să o 
atribuiţi serverului de imprimare. De exemplu:

Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4

Tastaţi SET IP METHOD STATIC (setare metodă IP statică) pentru a seta metoda de configurare a accesului 
IP la static.

Pentru a verifica introducerea corectă a informaţiilor despre IP, tastaţi SHOW IP (afişare IP).

Tastaţi EXIT (ieşire) sau Ctrl-D (adică menţineţi apăsată tasta Control şi tastaţi „D”) pentru a termina 
sesiunea teleconsolei.
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Instalarea când utilizaţi lista de aşteptare pentru imprimare în 
reţea sau partajarea aparatului (numai driverul de imprimantă)A

Notă
• Înainte de a efectua operaţiunile descrise în această secţiune, este necesar să configuraţi adresa IP a 

aparatului. Dacă nu aţi configurat adresa IP, consultaţi mai întâi Configurarea aparatului pentru o reţea cu 
cablu Ethernet la pagina 9.

• Verificaţi dacă serverul de imprimare şi calculatorul-gazdă se află în aceeaşi subreţea sau dacă ruterul 
este configurat corespunzător pentru a permite transmiterea datelor între cele două dispozitive.

• Dacă utilizaţi Windows® Firewall sau o funcţie de tip firewall a unor aplicaţii antispyware sau antivirus, 
dezactivaţi-le temporar. Când sunteţi sigur că puteţi imprima, configuraţi setările programului software 
urmând din nou aceleaşi instrucţiuni.

 

a Porniţi meniul de instalare de pe CD-ROM, conform Ghid de Instalare Rapidă.

b Selectaţi numele modelului şi limba preferată (dacă este necesar) şi apoi faceţi clic pe 
Initial Installation (Instalare iniţială) sau Advanced (Avansat).

c Faceţi clic pe Printer Driver (Only) (Driver Imprimantă [Numai pentru reţea]).

d Faceţi clic pe Next (Următorul) la afişarea mesajului de întâmpinare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

e Selectaţi Standard Installation (Instalare standard) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

f Selectaţi Network Shared Printer (Imprimantă partajată în reţea) şi apoi faceţi clic pe Next (Următorul).

g Selectaţi lista de aşteptare pentru imprimanta dumneavoastră şi apoi faceţi clic pe OK.

Notă
Contactaţi administratorul de reţea dacă nu sunteţi sigur de numele şi localizarea imprimantei în reţea.

 

h Faceţi clic pe Finish (Sfârşit).
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Instalarea când se utilizează Web Services (Servicii web) 
(pentru utilizatorii de Windows Vista®) A

Notă
• Înainte de a efectua operaţiunile descrise în această secţiune, este necesar să configuraţi adresa IP a 

aparatului. Dacă nu aţi configurat adresa IP, consultaţi mai întâi Configurarea aparatului pentru o reţea cu 
cablu Ethernet la pagina 9.

• Verificaţi dacă serverul de imprimare şi calculatorul-gazdă se află în aceeaşi subreţea sau dacă ruterul 
este configurat corespunzător pentru a permite transmiterea datelor între cele două dispozitive.

 

a Faceţi clic pe , apoi selectaţi Network (Reţea).

b Va fi afişat numele pentru Web Services (Servicii web) al aparatului, împreună cu pictograma 
imprimantei. Faceţi clic dreapta pe aparatul pe care doriţi să îl instalaţi.

Notă
Numele pentru Web Services (Servicii web) al aparatului Brother constă în numele modelului 
dumneavoastră şi adresa Ethernet a aparatului (de exemplu, Brother MFC-XXXX [XXXXXXXXXXXX]).

 

c În meniul derulant, faceţi clic pe Install (Instalare).

d La afişarea ecranului User Account Control (Control cont utilizator), urmaţi instrucţiunile de mai jos:

Pentru utilizatorii cu drepturi de administrator: faceţi clic pe Continue (Continuare).

Pentru utilizatorii care nu au drepturi de administrator: introduceţi parola de administrator şi faceţi clic 
pe OK.

e Selectaţi Locate and install driver software (Identificare şi instalare software de driver).

f Introduceţi CD-ROM-ul Brother.

g Selectaţi Don’t search online (Nu se caută online) şi apoi Browse my computer for driver software 
(Răsfoire computer pentru software de driver) de pe calculatorul dumneavoastră.

h Selectaţi unitatea de CD-ROM, apoi selectaţi driver (driver-ul) şi apoi directorul win2kxpvista.

i Selectaţi limba preferată şi apoi faceţi clic pe OK pentru a începe instalarea.
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Specificaţiile serverului de imprimare B

Reţea Ethernet cu fir B

1 Această funcţie nu este disponibilă pentru modelele DCP.
2 Dacă aveţi nevoie de opţiuni mai avansate de administrare a imprimantei, utilizaţi cea mai recentă versiune a utilitarului Brother BRAdmin 

Professional, care poate fi descărcată de la adresa http://solutions.brother.com.
3 Web BRAdmin şi BRAdmin Professional pot fi descărcate de la adresa http://solutions.brother.com.

Anexa B B

Nume model 
placă de reţea

NC-170h

LAN Puteţi conecta aparatul la o reţea pentru imprimare în reţea, scanare în reţea şi trimitere 
de PC Fax 1, primire de PC Fax 1 (numai pentru Windows®) şi setare la distanţă 1. Este 
inclus şi programul software de administrare în reţea Brother BRAdmin Light 2.

Asistenţă 
tehnică pentru

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®

Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară
Protocoale TCP/IP pentru IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), 

NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, 
DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, 
TFTP, Scanner Port, Web Services, SMTP Client, 
POP înainte de SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, 
FTP Client

TCP/IP pentru IPv6: (Dezactivate implicit) NDP, RA, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, mDNS, FTP Server, 
TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, Web Services, 
SMTP Client, POP înainte de SMTP, SMTP-AUTH, 
POP3, APOP, FTP Client

Altele: LLTD responder
Tip de reţea Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation
Utilitare de 
administrare 3

BRAdmin Light pentru Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista® şi Mac OS® X 10.2.4 sau o 
versiune ulterioară

BRAdmin Professional pentru Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition şi Windows Vista®

Web BRAdmin 3 pentru Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition şi Windows Vista®

Calculatoare-client cu un browser web cu suport pentru Java™.

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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Reţea Ethernet fără fir B

Nume model placă 
de reţea

NC-180w

LAN Puteţi conecta aparatul la o reţea pentru imprimare în reţea, scanare în reţea şi 
trimitere de PC Fax 1, primire de PC Fax 1 (numai pentru Windows®) şi setare la 
distanţă 1. Este inclus şi programul software de administrare în reţea Brother 
BRAdmin Light 2.

Asistenţă tehnică 
pentru

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®

Mac OS® X 10.2.4 sau o versiune ulterioară
Protocoale TCP/IP pentru IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), 

NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, 
DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, 
TFTP, Scanner Port, Web Services, SMTP Client, 
POP înainte de SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, 
FTP Client

TCP/IP pentru IPv6: (Dezactivate implicit) NDP, RA, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, mDNS, FTP Server, TELNET, 
SNMPv1, TFTP, Scanner Port, Web Services, SMTP Client, 
POP înainte de SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, 
FTP Client

Altele: LLTD responder
Tip de reţea IEEE 802.11 b/g (LAN fără fir)
Utilitare de 
administrare 3

BRAdmin Light pentru Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista® şi Mac OS® X 10.2.4 sau 
o versiune ulterioară

BRAdmin Professional pentru Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition şi Windows Vista®

Web BRAdmin 3 pentru Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition şi Windows Vista®

Calculatoare-client cu un browser web cu suport pentru Java™.
Frecvenţă 2412 – 2472 MHz
Canale RF SUA/Canada 1-11

Japonia 802.11b: 1-14, 802.11g: 1-13
Altele 1-13

Mod de comunicaţie Infrastructură, Ad-hoc (numai 802.11b)
Rate de transfer 802.11b 11/5,5/2/1 Mb/s

802.11g 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5,5/2/1 Mb/s
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1 Această funcţie nu este disponibilă pentru modelele DCP.
2 Dacă aveţi nevoie de opţiuni mai avansate de administrare a imprimantei, utilizaţi cea mai recentă versiune a utilitarului Brother BRAdmin 

Professional, care poate fi descărcată de la adresa http://solutions.brother.com.
3 Web BRAdmin şi BRAdmin Professional pot fi descărcate de la adresa http://solutions.brother.com.

Distanţa de legătură 70 m (233 ft) la cea mai redusă rată de transfer (Rata de distanţă va varia în funcţie 
de mediu şi de amplasarea altor echipamente.)

Securitatea reţelei SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Utilitar de asistenţă 
la configurare 
(metoda one-push)

SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™, AOSS™ 

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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Tabelul de funcţii şi setările implicite B

Pentru MFC-5490CN B

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Opţiuni
5.Reţea 1.Seteaza

TCP/IP
1.Metoda BOOT Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP
2.Adresa IP [000-255].[000-255].[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1 
3.Masca Subnet [000-255].[000-255].[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1 
4.Poarta Acces [000-255].[000-255].[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000]
5.Nume Nod BRNxxxxxxxxxxxxx= (adresa Ethernet a aparatului 

dumneavoastră)

(până la 15 caractere)
6.Config WINS Auto/Static
7.Server WINS Primar/Secundar

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000]
8.Server DNS Primar/Secundar

[000-255].[000-255].[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000]
9.APIPA Pornit/Oprit
0.IPv6 Pornit/Oprit

2.Setare Diverse 1.Ethernet Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD
0.Setari Init.
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Pentru alte aparate B

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Opţiuni 1 Opţiuni 2
Reţea Conexiune LAN TCP/IP Metoda BOOT Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP

Adresa IP [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

Masca Subnet [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

Poarta Acces [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000]
Nume Nod BRNXXXXXXXXXXXX= (adresa Ethernet)

(până la 15 caractere)

BRNXXXXXXXXXXXX*
Config WINS Auto/Static
Server WINS Primar/Secundar

[000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000]
Server DNS Primar/Secundar

[000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000]
APIPA Pornit/Oprit
IPv6

(numai pentru 
MFC-5890CN şi 
MFC-6490CW)

Pornit/Oprit

Ethernet Auto/100B-FD/
100B-HD/10B-FD/
10B-HD
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Reţea

(Continuare)

WLAN TCP/IP Metoda BOOT Auto/Static/RARP/BOOTP/DHCP
Adresa IP [000-255].[000-255].

[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

Masca Subnet [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

Poarta Acces [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000]
Nume Nod BRWXXXXXXXXXXXX= (adresa Ethernet)

(până la 15 caractere)

BRWXXXXXXXXXXXX*
Config WINS Auto/Static
Server WINS Primar/Secundar

[000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000]
Server DNS Primar/Secundar

[000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000]
APIPA Pornit/Oprit
IPv6

(numai pentru 
MFC-5890CN şi 
MFC-6490CW)

Pornit/Oprit

Setare
Wizard

— (Selectaţi codul SSID din listă sau adăugaţi-l 
manual)

SES/WPS/
AOSS

—

WPS cu cod
PIN

—

Status WLAN Status Activ(11b)/Activ(11g)/
Conexiune eşuată

Semnal Solid/Mediu/Slab/Deloc
SSID (Afişează codul SSID cu maximum 32 de 

cifre)
Comm. Mode Ad-hoc/Infrastructura

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Opţiuni 1 Opţiuni 2
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Reţea

(Continuare)

E-mail/IFAX

(numai pentru 
MFC-6490CW) 

Adresa Mail —
Config.
server

SMTP Server Nume 
(Până la 30 de caractere)

Adresa IP
[000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

Port SMTP [0001-65535]

Auth. SMTP Lipsă/SMTP-AUTH/POP bef.SMTP

POP3 Server Nume 
(Până la 30 de caractere)

Adresa IP
[000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

Port POP3 [00001-65535]

Nume Mailbox —
Parola Mailbox —
APOP Pornit/Oprit

Setez Mail
RX

Auto Polling Pornit/Oprit
Frecventa Pool 10 Min(s)

Header Toate/Subiect+De la+La/Nici unul
Sterg.Er.Mail Pornit/Oprit
Notificare Pornit/MDN/Oprit

Setez Mail
TX

Subiect Exped. —
Limita Dimens. Pornit/Oprit
Notificare Pornit/Oprit

Setez
Retransm

Rezv.Broadcast Pornit/Oprit
Rezerv.Domeniu Rezervarexx

Raport Rezerv. Pornit/Oprit

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Opţiuni 1 Opţiuni 2
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Setările implicite sunt afişate în caractere aldine.
1 La conectarea la reţea, aparatul va seta automat adresa IP şi masca de subreţea la valorile adecvate pentru reţeaua dumneavoastră.

Reţea

(Continuare)

Scan la FTP

(numai pentru 
MFC-5890CN şi 
MFC-6490CW) 

Modul pasiv Pornit/Oprit
Număr port 21 [00001-65535]

Fişier nume1 — (Până la 15 caractere)
Fişier nume2 — (Până la 15 caractere)
Setare
profil

Neînregistrat (Până la 30 caractere)
Neînregistrat (Până la 30 caractere)
Neînregistrat (Până la 30 caractere)
Neînregistrat (Până la 30 caractere)
Neînregistrat (Până la 30 caractere)

Time Zone UTC 
xxxx:xx

Retea I/F Conexiune
LAN/WLAN

Setari Init. Da/Nu

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Opţiuni 1 Opţiuni 2
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Introducerea de text B

Pentru modelele cu ecran tactil B

Când setaţi anumite opţiuni din meniu, poate fi necesar să introduceţi text pe aparat. Apăsaţi  pentru a 
selecta numere, caractere sau caractere speciale. Fiecărui buton de pe ecranul tactil îi sunt atribuite 
maximum patru litere.

Apăsând de mai multe ori butonul corect, puteţi accesa caracterul dorit.
 

Inserarea de spaţii B

Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi  pentru a selecta caractere speciale, apoi apăsaţi butonul de spaţiu 
 sau .

Notă
Caracterele disponibile pot varia în funcţie de ţară.

 

Efectuarea corecturilor B

Dacă aţi introdus o literă incorectă şi doriţi să o modificaţi, utilizaţi butoanele în formă de săgeată pentru a 
muta cursorul în dreptul caracterului incorect. Apoi, apăsaţi . Reintroduceţi caracterul corect. De 
asemenea, puteţi introduce litere mutând cursorul şi introducând un caracter.

Repetarea literelor B

Dacă trebuie să introduceţi o literă aflată pe acelaşi buton ca litera anterioară, apăsaţi  pentru a muta 
cursorul în partea dreaptă înainte de a apăsa din nou butonul respectiv.

OK
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Pentru modelele MFC B

Când setaţi anumite opţiuni din meniu, poate fi necesar să introduceţi text pe aparat. Majoritatea tastelor 
numerice sunt marcate cu trei sau patru litere. Tastele pentru 0, # şi l nu sunt marcate cu litere, deoarece 
acestea sunt utilizate pentru introducerea caracterelor speciale.

Apăsând de mai multe ori tasta numerică adecvată, puteţi accesa caracterul dorit.

Pentru setarea opţiunilor de reţea fără fir B

Pentru setarea altor opţiuni de meniu B

Pentru setarea unei adrese de e-mail, a opţiunilor de meniu pentru scanare către FTP şi a meniului de 
e-mail/IFAX B

Apăsaţi Shift (Tastă specială Shift) + 3 pentru a comuta între majuscule şi minuscule.

Inserarea de spaţii B

Pentru a introduce un spaţiu într-un număr de fax, apăsaţi c o dată între numere. Pentru a introduce un spaţiu 
într-un nume, apăsaţi c de două ori între caractere.

Apăsaţi 
tasta

o dată de două 
ori

de trei ori de patru 
ori

de cinci 
ori

de şase 
ori

de şapte 
ori

de opt ori

2 a b c A B C 2 a
3 d e f D E F 3 d
4 g h i G H I 4 g
5 j k l J K L 5 j
6 m n o M N O 6 m
7 p q r s P Q R S
8 t u v T U V 8 t
9 w x y z W X Y Z

Apăsaţi 
tasta

o dată de două ori de trei ori de patru ori

2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S
8 T U V 8
9 W X Y Z
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Efectuarea corecturilor B

Dacă aţi introdus o literă incorect şi doriţi să o modificaţi, apăsaţi d pentru a muta cursorul în dreptul 
caracterului incorect şi apăsaţi Clear/Back (Şterge/Înapoi). Reintroduceţi caracterul corect. De asemenea, 
puteţi reveni şi introduce litere.

Repetarea literelor B

Dacă trebuie să introduceţi o literă aflată pe aceeaşi tastă ca litera anterioară, apăsaţi c pentru a muta 
cursorul în partea dreaptă înainte de a apăsa tasta din nou.

Caracterele speciale şi simbolurile B

Apăsaţi l, # sau 0 şi apoi apăsaţi d sau c pentru a muta cursorul în dreptul caracterului special sau al 
simbolului dorit. Apoi apăsaţi OK pentru a-l selecta. Simbolurile şi caracterele de mai jos vor apărea în funcţie 
de opţiunile de meniu.

Pentru modelele DCP B

Apăsaţi a sau b de mai multe ori pentru a introduce text şi apăsaţi OK.

Apăsaţi d sau c de mai multe ori pentru a muta cursorul.

Efectuarea corecturilor B

Dacă aţi introdus o literă incorectă şi doriţi să o modificaţi, apăsaţi d sau c pentru a poziţiona cursorul în 
dreptul literei incorecte. Utilizaţi tastele a şi b pentru a introduce litera corectă şi apoi apăsaţi c de mai multe 
ori pentru a readuce cursorul la sfârşitul textului.

Apăsaţi Stop/Exit (Stop/Ieşire). Toate literele de mai sus şi din partea dreaptă a cursorului vor fi şterse. 
Reintroduceţi litera corectă. 

Apăsaţi l pentru (spaţiu) ! ” # $ % & ’ ( )  + , - . / 
Apăsaţi # pentru : ; < = > ? @ [ ] ^ _
Apăsaţi 0 pentru 0 \ { | } ~

Apăsaţi a sau b pentru caracterele de mai jos
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789(spaţiu)!"#$%&'()l+,./:;<=>?@[\]^ _ 
~ { | } ~



Index

163

C

C

A
Accesorii şi consumabile .............................................iv
Adresă IP ..............................................................9, 80
Adresă MAC ............................................................ 112
AES ........................................................................... 20
AOSS™ ...........................................24, 31, 46, 66, 91
APIPA .......................................................... 7, 89, 147
Aplicaţia de instalare Brother ..............................24, 26
APOP ...................................................................... 135
ARP ......................................................................... 148
Autentificare .............................................................. 19

B
BINARY_P1 ............................................................ 145
BOOTP ...............................................................7, 146
BRAdmin Light ...........................................1, 3, 12, 15
BRAdmin Professional .............................1, 3, 16, 136
Brother

accesorii şi consumabile ..........................................iv
Brother Solutions Center ............................ 12, 16, 124

C
Canale ....................................................................... 19
Cheie de reţea .......................................................... 20
Cheie partajată .......................................................... 19
Client DNS .................................................................. 7
Client SMTP ................................................................ 7
Configurare WINS ..................................................... 85
Criptare ..................................................................... 20

D
DHCP ..................................................................7, 145

F
Firewall ................................................... 138, 140, 142
FTP ............................................................................. 8

I
Imprimare de pe un Macintosh® ............................. 121
Imprimarea în reţea ................................................. 118
Imprimarea partajată în reţea ...................................... 5
Imprimarea TCP/IP ................................................. 118
IPv6 .......................................................................8, 90

L
Lista datelor de configurare a reţelei ....................... 112
LPR/LPD ..................................................................... 7

M
Masca de subreţea .............................................10, 81
Mărci comerciale .......................................................... i
mDNS ......................................................................... 7
Metoda PIN .................................................. 25, 35, 91
Monitorul de stare ....................................................... 1

N
Nume de nod ............................................................ 83

P
Panou de control ....................................................... 78
PBC .............................................................. 24, 31, 91
Peer-to-Peer ............................................................... 4
Ping .................................................................140, 141
Poarta de acces ........................................................ 82
POP before SMTP ..........................................135, 136
Port9100 ..................................................................... 7
Programul asistent pentru instalarea driverelor .......... 1
Protocol ....................................................................... 7

R
RARP ..................................................................7, 147
Remote Setup .......................................................1, 17
Restaurarea setărilor de reţea ................................ 111
Reţea fără fir ............................................................. 18
RFC 1001 ................................................................ 145

S
SecureEasySetup™ ........................ 24, 31, 46, 66, 91
Server DNS ............................................................... 87
Server WINS ............................................................. 86
Serviciu ................................................................... 145
Setările serverului de imprimare ............................... 15
Simple Network Configuration ................................ 139
Sistem deschis .......................................................... 19
Sisteme de operare ..................................................... 1
SMTP-AUTH ...................................................135, 136
SNMP .......................................................................... 8
Specificaţii ............................................................... 152
SSID .......................................................................... 19



Index

164

C

T
TCP/IP ..................................................................7, 78
TELNET ..............................................................8, 149
Text

caractere speciale ................................................ 162
introducere ........................................................... 160

TEXT_P1 ................................................................ 145
TKIP .......................................................................... 20

V
Valori implicite ......................................................... 111

W
Web BRAdmin ............................................................ 3
Web Services ......................................................8, 151
WEP .......................................................................... 20
Wi-Fi Protected Setup™ .....24, 25, 31, 35, 46, 66, 91
WPA-PSK/WPA2-PSK .............................................. 19


	GHIDUL UTILIZATORULUI DE REŢEA
	Cuprins
	1 Introducere
	Prezentare generală
	Funcţii în reţea
	Imprimarea în reţea
	Scanarea în reţea
	PC-FAX în reţea (nu este disponibil pentru modelele DCP)
	PhotoCapture Center™ în reţea
	Utilitare de administrare
	Serverul de fax prin Internet/scanare către e-mail (MFC-6490CW: standard, MFC-5890CN: poate fi descărcat)

	Tipuri de conexiuni în reţea
	Exemplu de conexiune în reţea cu fir
	Imprimarea Peer-to-Peer cu ajutorul protocolului TCP/IP
	Imprimarea partajată în reţea

	Exemple de conexiune în reţea fără fir
	Conectat la un calculator cu punct de acces în reţea (mod Infrastructură)
	Conectat la un calculator cu interfaţă fără fir fără punct de acces în reţea (modul Ad-hoc)


	Protocoale
	Protocoale şi funcţii TCP/IP
	DHCP/BOOTP/RARP
	APIPA
	Client DNS
	LPR/LPD
	Client SMTP (pentru MFC-6490CW)
	Port9100
	mDNS
	TELNET
	SNMP
	Web Services (Servicii web)
	Client FTP (pentru MFC-5890CN şi MFC-6490CW)
	IPv6 (pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW)

	Alt protocol
	LLTD



	2 Configurarea aparatului pentru o reţea cu cablu Ethernet
	Prezentare generală
	Adrese IP, măşti de subreţea şi porţi de acces (adrese gateway)
	Adresa IP
	Masca de subreţea
	Poarta de acces (gateway) (şi ruterul)

	Diagramă pas cu pas
	Setarea adresei IP şi a măştii de subreţea
	Folosirea utilitarului BRAdmin Light pentru configurarea aparatului ca imprimantă de reţea
	BRAdmin Light
	Configurarea aparatului cu ajutorul utilitarului BRAdmin Light

	Folosirea panoului de control pentru configurarea aparatului în vederea funcţionării în reţea
	Folosirea altor metode de configurare a aparatului în vederea funcţionării în reţea

	Modificarea setărilor serverului de imprimare
	Folosirea utilitarului BRAdmin Light pentru a modifica setările serverului de imprimare
	Folosirea utilitarului BRAdmin Professional pentru modificarea setărilor fără fir (pentru Windows®)
	Utilizarea aplicaţiei Remote Setup (Setare la distanţă) pentru a modifica setările serverului de imprimare (nu este disponibilă pentru modelele DCP)
	Remote Setup pentru Windows®
	Setare la distanţă pentru Macintosh®

	Folosirea panoului de control pentru a modifica setările serverului de imprimare


	3 Configurarea aparatului pentru o reţea fără fir (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN)
	Prezentare generală
	Termeni şi concepte specifice reţelelor fără fir
	SSID (Service Set Identifier) şi canale
	Autentificare şi criptare
	Metode de autentificare
	Metode de criptare
	Cheie de reţea


	Diagramă pas cu pas pentru configurarea reţelei fără fir
	Pentru modul Infrastructură
	Pentru modul Ad-hoc

	Confirmaţi mediul de reţea
	Conectat la un calculator cu punct de acces în reţea (mod Infrastructură)
	Conectat la un calculator cu interfaţă fără fir, fără punct de acces în reţea (mod Ad-hoc)

	Confirmaţi metoda de configurare a reţelei fără fir
	Configurarea folosind programul Setup Wizard (Program asistent pentru configurare) de pe panoul de control al aparatului pentru a configura aparatul de reţea fără fir
	Configurarea folosind meniul SES/WPS/AOSS de pe panoul de control (numai modul Infrastructură)
	Configurarea folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (numai modul Infrastructură)
	Configurarea folosind aplicaţia de instalare Brother de pe CD-ROM pentru a configura aparatul în vederea funcţionării în reţeaua fără fir
	Configurarea folosind temporar un cablu de reţea


	Configurarea aparatului pentru o reţea fără fir
	Utilizarea programului Setup Wizard (Program asistent pentru configurare) din panoul de control
	Pentru modelele cu ecran tactil

	Utilizarea meniului SES/WPS/AOSS de pe panoul de control pentru a configura aparatul pentru o reţea fără fir
	Pentru modelele cu ecran tactil

	Utilizarea metodei PIN a Wi-Fi Protected Setup™
	Pentru modelele cu ecran tactil

	Utilizarea aplicaţiei de instalare Brother de pe CD-ROM pentru a configura aparatul în vederea funcţionării în reţea fără fir


	4 Configurarea fără fir pentru Windows® folosind aplicaţia de instalare Brother (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN)
	Configurarea în modul Infrastructură
	Înainte de configurarea setărilor fără fir
	Configurarea setărilor fără fir

	Configurarea folosind meniul SES/WPS/AOSS de pe panoul de control (metoda one-push)
	Înainte de configurarea setărilor fără fir
	Configurarea setărilor fără fir

	Configurarea în modul Ad-hoc
	Înainte de configurarea setărilor fără fir
	Configurarea setărilor fără fir


	5 Configurarea fără fir pentru Macintosh® cu ajutorul aplicaţiei de instalare Brother (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN)
	Configurarea în modul Infrastructură
	Înainte de configurarea setărilor fără fir
	Configurarea setărilor fără fir

	Configurarea cu ajutorul meniului SES/WPS/AOSS de pe panoul de control (metoda one-push)
	Înainte de configurarea setărilor fără fir
	Configurarea setărilor fără fir

	Configurarea în modul Ad-hoc
	Înainte de configurarea setărilor fără fir
	Configurarea setărilor fără fir


	6 Configurarea panoului de control
	Meniul Reţea
	TCP/IP
	Metodă de iniţializare
	Adresa IP
	Masca de subreţea
	Poarta de acces (gateway)
	Numele de nod
	Configurarea WINS
	Server WINS
	Server DNS
	APIPA
	IPv6 (pentru MFC-5490CN, MFC-5890CN şi MFC-6490CW)

	Setare diverse (numai pentru MFC-5490CN)
	Ethernet

	Program asistent pentru configurare (numai pentru reţele fără fir)
	SES/WPS/AOSS (numai pentru reţele fără fir)
	Cod WPS w/PIN (numai pentru o reţea fără fir)
	Stare WLAN (numai pentru o reţea fără fir)
	Stare
	Semnal
	SSID
	Mod comunicare

	Ethernet (numai pentru o reţea cu fir)
	E-mail/I-FAX (pentru MFC-6490CW)
	Adresă de mail
	Configurare server
	Configurare primire mail
	Configurare trimitere mail
	Configurare retransmitere

	Scanare la FTP (pentru MFC-5890CN şi MFC-6490CW)
	Mod pasiv
	Număr port
	Crearea unui nume de fişier definit de utilizator
	Preconfigurarea profilurilor FTP

	Fus orar (pentru MFC-6490CW)
	Setarea pentru fus orar din Windows®

	Interfaţă reţea (nu este disponibilă pentru MFC-5490CN şi MFC-5890CN)

	Restaurarea setărilor de reţea la valorile implicite
	Imprimarea listei datelor de configurare a reţelei

	7 Programul asistent pentru implementarea driverelor (numai pentru Windows®)
	Prezentare generală
	Metode de conectare
	Peer-to-Peer
	Partajată în reţea

	Modul de instalare a programului asistent pentru implementarea driverelor
	Utilizarea programului asistent pentru implementarea driverelor

	8 Imprimarea în reţea din Windows® - operaţiuni de bază pentru imprimarea TCP/IP Peer-to-Peer
	Prezentare generală
	Configurarea portului TCP/IP standard
	Driverul de imprimantă nu a fost încă instalat
	Driverul imprimantei este deja instalat

	Alte surse de informare

	9 Imprimarea în reţea de pe un calculator Macintosh®
	Prezentare generală
	Modul de selectare a serverului de imprimare (TCP/IP)

	Modificarea setărilor serverului de imprimare
	Modificarea configurării cu ajutorul aplicaţiei Remote Setup (Setare la distanţă) (nu este disponibilă pentru modelele DCP)
	Folosirea utilitarului BRAdmin Light pentru a modifica setările serverului de imprimare

	Alte surse de informare

	10 Serviciul de fax prin Internet şi scanarea către e-mail (pentru MFC-6490CW)
	Prezentare generală a serviciului de fax prin Internet
	Realizarea conexiunii
	Funcţiile tastelor de pe panoul de control
	Trimiterea unui fax prin Internet
	Introducerea manuală a textului
	Primirea unui e-mail sau a unui fax prin Internet
	Primirea unui fax prin Internet pe calculator
	Redirecţionarea mesajelor de e-mail şi fax primite
	Retransmiterea
	Retransmiterea de la aparatul dumneavoastră
	Trimiterea către mai multe numere de telefon:
	Retransmiterea de la calculatorul dumneavoastră
	Outlook 97/98/2000/2002/2003:

	Mailul de verificare a transmiterii
	Configurare trimitere mail
	Configurare primire mail
	Mailul de eroare
	Informaţii importante privind serviciul de fax prin Internet

	Prezentare generală a serverului de scanare la e-mail (MFC-6490CW)

	11 Funcţiile de securitate (pentru MFC-6490CW)
	Prezentare generală
	Metodele de securitate pentru notificarea prin e-mail
	POP înainte de SMTP (PbS)
	SMTP-AUTH (Autentificare SMTP)
	APOP (Authenticated Post Office Protocol - Protocolul Oficiu Poştal Autentificat)

	Utilizarea notificării prin e-mail cu autentificarea utilizatorului
	Administrarea securizată a aparatului de reţea folosind BRAdmin Professional (pentru Windows®)

	12 Depanarea
	Prezentare generală
	Probleme generale
	Probleme la instalarea programului software de imprimare în reţea
	Probleme de imprimare
	Probleme de scanare şi PC Fax
	Depanarea reţelelor fără fir
	Probleme de configurare fără fir
	Problemă de conexiune fără fir


	Anexa A
	Utilizarea serviciilor
	Alte modalităţi de configurare a adresei IP (pentru utilizatori avansaţi şi administratori)
	Utilizarea DHCP pentru configurarea adresei IP
	Utilizarea BOOTP pentru configurarea adresei IP
	Utilizarea RARP pentru configurarea adresei IP
	Utilizarea APIPA pentru configurarea adresei IP
	Utilizarea ARP pentru configurarea adresei IP
	Utilizarea consolei TELNET pentru configurarea adresei IP

	Instalarea când utilizaţi lista de aşteptare pentru imprimare în reţea sau partajarea aparatului (numai driverul de imprimantă)
	Instalarea când se utilizează Web Services (Servicii web) (pentru utilizatorii de Windows Vista®)

	Anexa B
	Specificaţiile serverului de imprimare
	Reţea Ethernet cu fir
	Reţea Ethernet fără fir

	Tabelul de funcţii şi setările implicite
	Introducerea de text
	Pentru modelele cu ecran tactil
	Inserarea de spaţii
	Efectuarea corecturilor
	Repetarea literelor

	Pentru modelele MFC
	Pentru modelele DCP


	Index


