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Oppaassa käytetyt merkinnät
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia kuvakkeita:
TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia
vahinkoja tai estää laitetta toimimasta.
Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto
toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.

Tavaramerkit
Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Windows Vista on joko Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple, Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki USA:ssa ja muissa maissa.
UNIX on The Open Groupin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.
Adobe, Flash, Illustrator, Photoshop, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
BROADCOM, SecureEasySetup ja SecureEasySetup-logo ovat Broadcom Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.
Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja
muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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Laadintaa ja julkaisua koskeva huomautus
Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen
uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.
Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa
mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamisesta esitettyyn aineistoon,
mukaan lukien typografiset ja muut julkaisuun liittyvät virheet, niihin kuitenkaan rajoittumatta.
©2009 Brother Industries Ltd.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
 Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi vain ostomaassa.
Tätä laitetta ei saa käyttää ostomaan ulkopuolella, koska se saattaa olla kyseisen maan langatonta
tietoliikennettä ja virran käyttöä koskevien säännösten vastainen.
 Tässä asiakirjassa Windows® XP tarkoittaa käyttöjärjestelmiä Windows® XP Professional, Windows® XP
Professional x64 Edition ja Windows® XP Home Edition.
 Windows Server® 2003 tarkoittaa tässä asiakirjassa käyttöjärjestelmiä Windows Server® 2003 ja
Windows Server® 2003 x64 Edition.
 Windows Server® 2008 tarkoittaa tässä asiakirjassa käyttöjärjestelmiä Windows Server® 2008 ja
Windows Server® 2008 R2.
 Windows Vista® tarkoittaa tässä asiakirjassa kaikkia Windows Vista® -versioita.
 Tässä oppaassa Windows® 7:llä tarkoitetaan kaikkia Windows® 7 -versioita.
 Kirjoittimen kuva perustuu malliin HL-3070CW.
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Brotherin puhelinnumerot
TÄRKEÄÄ
Jos tarvitset käyttöön liittyvää apua ja teknisiä neuvoja, sinun on soitettava maahan, josta laite on ostettu.
Puhelut on soitettava kyseisen maan sisältä.

Asiakaspalvelu
Yhdysvalloissa
Kanadassa
Brasiliassa
Euroopassa

1-877-BROTHER (1-877-276-8437)
1-877-BROTHER
helpline@brother.com.br
Katso paikallisen Brother-toimipisteen yhteystiedot osoitteesta
http://www.brother.com/.

 Service center locator (vain Yhdysvallat)
For the location of a Brother authorized service center, call 1-877-BROTHER (1-877-276-8437).
 Service center locations (vain Kanada)
For the location of a Brother authorized service center, call 1-877-BROTHER.
Jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, kirjoita meille osoitteeseen:
Yhdysvalloissa

Printer Customer Support
Brother International Corporation 7905 North Brother Boulevard Bartlett, TN 38133

Kanadassa

Brother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1 Hôtel de Ville
Dollard des Ormeaux, QC
H9B 3H6
Canada

Brasiliassa

Brother International Corporation do Brasil Ltda.
Av. Paulista, 854 - 15 and. - Ed. Top CenterCEP: 01310-100 - Sao Paulo - SP - Brasil

Euroopassa

European Product & Service Support
1 Tame StreetAudenshaw
Manchester, M34 5JE, UK
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Internet-osoite
Brotherin kansainvälinen WWW-sivusto: http://www.brother.com/
Usein kysytyt kysymykset, tuotetuki, ohjainpäivitykset ja apuohjelmat: http://solutions.brother.com/

Lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen
Yhdysvalloissa

1-877-552-MALL (1-877-552-6255)
1-800-947-1445 (faksi)

http://www.brothermall.com/
Kanadassa

1-877-BROTHER

http://www.brother.ca/
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1

Johdanto

1

1

Yleistä

1

Tämä Brother-kirjoitin voidaan jakaa 10/100 Mt:n kiinteässä tai IEEE 802.11b/802.11g -tyyppisessä
langattomassa Ethernet-verkossa sisäisen verkkotulostuspalvelimen avulla. Tulostuspalvelin tarjoaa
tulostuspalveluja TCP/IP-protokollia tukeville Windows® 2000/XP, Windows Vista®-, Windows® 7-, Windows
Server® 2003/2008 -käyttöjärjestelmille ja TCP/IP-protokollia tukevalle Macintosh-käyttöjärjestelmälle (Mac
OS X 10.3.9 tai uudempi). Seuraavassa taulukossa näkyy, mitä verkkotoimintoja ja yhteyksiä kukin
käyttöjärjestelmä tukee.
Käyttöjärjestelmät

Windows® 2000/XP

Mac OS X 10.3.9 tai uudempi

Windows Vista®
Windows Server® 2003/2008
Windows® 7
10/100BASE-TX kiinteä Ethernet
(TCP/IP)

r

r

IEEE 802.11b/g langaton Ethernet
(TCP/IP) 1

r

r

Tulostus

r

r

BRAdmin Light

r

r

BRAdmin Professional 3 2

r

Web BRAdmin 2

r

BRPrint Auditor 2 3

r

WWW-pohjainen hallinta
(WWW-selain)

r

Internet Printing (IPP)

r

Tilan valvonta 4

r

Driver Deployment Wizard

r

r

r

1

Langaton IEEE 802.11b/g Ethernet (TCP/IP) -yhteys on saatavana vain malliin HL-3070CW.

2

BRAdmin Professional 3, Web BRAdmin ja BRPrint Auditor voidaan ladata osoitteesta http://solutions.brother.com/.

3

Käytettävissä BRAdmin Professional 3 tai Web BRAdmin -ohjelmilla asiakas-PC:hen USB-väylän kautta liitetyn laitteen kanssa.

4

Jos haluat lisätietoja, katso CD-ROM-levyllä oleva käyttöohje.

Kun Brother-laitetta halutaan käyttää verkossa, on ensin määritettävä tulostuspalvelimen asetukset ja
asennettava käytettävät tietokoneet.

1

Johdanto

Verkkotoiminnot

1

1

Brother-laitteessasi on seuraavat perustason verkkotoiminnot.

Verkkotulostus

1

Tulostuspalvelin tarjoaa tulostuspalveluja TCP/IP-protokollia tukeville Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-,
Windows® 7-ja Windows Server® 2003/2008 -verkoille ja TCP/IP-protokollia tukeville Macintosh-verkoille (Mac
OS X 10.3.9 tai uudempi).

Hallinta-apuohjelmat

1

BRAdmin Light

1

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla
voidaan etsiä Brother-laitteita verkosta, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia, kuten IP-osoite.
BRAdmin Light -apuohjelma on saatavana Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-, Windows® 7-ja Windows
Server® 2003/2008- sekä Mac OS X 10.3.9 -käyttöjärjestelmiin (tai uudempiin). BRAdmin Lightin Windows®asennusohjeet ovat kirjoittimen mukana toimitetussa pika-asennusohjeessa. Macintosh-käyttöjärjestelmissä
BRAdmin Light will asennetaan automaattisesti kirjoitinohjaimen asennuksen yhteydessä. Jos olet jo
asentanut kirjoitinohjaimen, sitä ei tarvitse asentaa uudestaan.
Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa http://solutions.brother.com/.
BRAdmin Professional 3 (Windows®)

1

BRAdmin Professional 3 -apuohjelma on edistyneempi apuohjelma, jolla verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita
voidaan hallita monipuolisemmin. Sen avulla voidaan etsiä Brother-laitteita verkosta ja tarkastella niiden tilaa
helppolukuisesta selaintyylisestä ikkunasta, jonka väri muuttuu laitteen tilan mukaisesti. Verkon ja laitteen
asetuksia voidaan määrittää sekä päivittää laitteen laiteohjelmisto Windows®-tietokoneelta LAN-verkon
kautta. BRAdmin Professional 3 voi myös kirjoittaa lokin Brother-laitteiden toiminnasta ja viedä lokitiedot
HTML, CSV, TXT tai SQL-muotoon.
Jos halutaan valvoa paikallisesti kytkettyjä kirjoittimia, asenna BRPrint Auditor -ohjelma asiakas-PC:lle. Tällä
apuohjelmalla voidaan valvoa BRAdmin Professional 3 -ohjelmasta kirjoittimia jotka on liitetty PC:hen USBliitännän kautta.
Ohjelman voi ladata ja lisätietoja löytää osoitteesta http://solutions.brother.com/.

2

Johdanto

Web BRAdmin (Windows®)

1

1

Web BRAdmin -apuohjelman avulla hallitaan LAN- ja WAN-verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla
voidaan etsiä Brother-laitteita verkosta, tarkastella tilaa ja määrittää verkkoasetuksia. Toisin kuin vain
Windows®-järjestelmille suunniteltua BRAdmin Professional 3-ohjelmaa, palvelinpohjaista Web BRAdmin apuohjelmaa voidaan käyttää JRE:tä (Java Runtime Environment) tukevalla WWW-selaimella miltä tahansa
työasemalta. Kun Web BRAdmin -palvelinapuohjelma asennetaan tietokoneeseen, jossa on käytössä IIS 1,
järjestelmänvalvojat voivat ottaa WWW-selaimella yhteyden Web BRAdmin -palvelimeen, joka välittää tiedot
itse laitteelle.
Ohjelman voi ladata ja lisätietoja löytää osoitteesta http://solutions.brother.com/.
1

Internet Information Server 4.0 tai Internet Information Services 5.0/5.1/6.0/7.0

BRPrint Auditor (Windows®)

1

BRPrint Auditor -ohjelmalla Brotherin verkkohallintatyökalujen valvontateho on käytettävissä paikallisesti
liitetyille laitteille. Tällä apuohjelmalla asiakastietokone voi kerätä käyttö- ja tilatietoja USB-liitännän kautta
liitetystä laitteesta. BRPrint Auditor voi siirtää nämä tiedot toiselle verkossa toimivalle tietokoneelle, jossa on
käynnissä BRAdmin Professional 3 tai Web BRAdmin 1.45 tai uudempi. Näin järjestelmänvalvoja voi
tarkastaa sivumäärän, väriaineen ja rummun tilan, laiteohjelman version ja muita tietoja. Brotherverkonhallintasovelluksille raportoimisen lisäksi tämä apuohjelma voi sähköpostittaa käyttö- ja tilatietoja
suoraan ennalta määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen CSV tai XML -tiedostomuodoissa (vaaditaan SMTPsähköpostituki). BRPrint Auditor voi myös lähettää sähköpostitse ilmoituksia varoitus- ja vikatilanteista
raportoimiseksi.
WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)

1

WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain) on apuohjelma, jolla hallitaan verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita
käyttämällä HTTP:tä (Hyper Text Transfer Protocol). Sen avulla voidaan tarkastella verkkoon kytkettyjen
Brother-laitteiden tilaa ja määrittää laitteen asetukset tai verkkoasetukset tavallisella tietokoneeseen
asennetulla selaimella.
Jos haluat lisätietoja, katso Luku 10: WWW-pohjainen hallinta.
WWW-pohjainen hallinta tukee turvallisuuden lisäämiseksi myös HTTPS-protokollaa. Jos haluat lisätietoja,
katso Verkkokirjoittimen turvallinen hallinta sivulla 95.
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Johdanto

Verkkoyhteystyypit

1

1

Verkkoyhteysesimerkki

1

Vertaistulostus TCP/IP-protokollaa käyttäen

1

Vertaisverkossa tieto kulkee suoraan kunkin tietokoneen ja laitteen välillä. Tiedostojen käyttöä tai kirjoittimien
jakamista ei hallita keskuspalvelimen kautta.
Windows

R

Windows

Windows

R

R

2

1
TCP/IP

TCP/IP

1) Reititin
2) Verkkokirjoitin (Brother-laite)
 Pienessä 2–3 tietokoneen verkossa suosittelemme käytettäväksi vertaistulostusta, koska se on helpompi
määrittää kuin jaettu verkkotulostus. Katso Jaettu verkkotulostus sivulla 5.
 Jokaisen tietokoneen on käytettävä TCP/IP-protokollaa.
 Brother-kirjoittimelle on määritettävä oikea IP-osoite.
 Jos käytössä on reititin, sekä tietokoneille että Brother-kirjoittimelle on määritettävä yhdyskäytävän osoite.
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Johdanto

Jaettu verkkotulostus

1

1

Jaetussa verkkoympäristössä kukin tietokone lähettää tiedot keskusohjatun tietokoneen kautta. Tällaista
tietokonetta kutsutaan usein ”palvelimeksi” tai ”tulostuspalvelimeksi”. Sen tehtävänä on hallita kaikkien
tulostustöiden tulostusta.
1
Windows

R

Windows

R

1

Windows

R

3

TCP/IP

1
Windows

R

2

4

1) Työasema
2) Kutsutaan myös ”palvelimeksi” tai ”tulostuspalvelimeksi”
3) TCP/IP tai USB
4) Kirjoitin (Brother-laite)
 Laajassa verkossa suosittelemme jaettua verkkotulostusta.
 ”Palvelimen” tai ”tulostuspalvelimen” on käytettävä TCP/IP-tulostusprotokollaa.
 Brother-laitteelle on määritettävä oikea IP-osoite, ellei laitetta ole kytketty palvelimen USB-liitännän kautta.

5

Johdanto

Esimerkki: langaton verkkoyhteys (malli HL-3070CW)

1

1

Kytkentä tietokoneeseen langatonta yhteyttä käyttäen, kun verkossa on tukiasema
(infrastruktuuriverkko)

1

Tällaisessa verkossa verkon keskellä on keskitetty tukiasema. Tukiasema voi toimia myös siltana tai
yhdyskäytävänä langattomaan verkkoon. Kun langaton Brother-laite on tässä tilassa, se vastaanottaa kaikki
tulostustyöt tukiaseman kautta.
1
4
2
3

1) Tukiasema
2) Langaton verkkokirjoitin (Brother-laite)
3) Langattomalla liitännällä varustettu tietokone, joka on yhteydessä tukiasemaan
4) Tietokone, jossa ei ole langatonta liitäntää ja joka on kytketty tukiasemaan Ethernet-kaapelilla
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Johdanto

Protokollat

1

1

TCP/IP-protokollat ja -toiminnot

1

Protokollat ovat verkossa tapahtuvan tiedonsiirron standardoituja sääntöjä. Protokollien avulla voidaan
käyttää verkkoon kytkettyjä resursseja.
Tässä Brother-laitteessa käytetty tulostuspalvelin tukee TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) -protokollia.
TCP/IP on Internet- ja sähköpostiviestinnässä yleisimmin käytetty protokolla. Sitä voidaan käyttää lähes
kaikissa käyttöjärjestelmissä (esim. Windows®, Windows Server®, Mac OS X (ja Linux®). Tämä Brother-laite
tukee seuraavia TCP/IP-protokollia.
Vinkki
• Protokolla-asetukset voidaan määrittää WWW-selaimen avulla (HTTP).
Katso Tulostuspalvelimen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella).
sivulla 78.
• Katso tietoja turvallisuusprotokollista kohdasta Suojausprotokollat sivulla 93.

DHCP/BOOTP/RARP

1

Käyttämällä DHCP/BOOTP/RARP-protokollia IP-osoite voidaan määrittää automaattisesti.
Vinkki
Kysy lisätietoja DHCP/BOOTP/RARP-protokollien käytöstä verkonvalvojalta.

APIPA

1

Jos IP-osoitetta ei määritetä manuaalisesti (BRAdmin-sovelluksen ohjauspaneelin avulla) tai automaattisesti
(DHCP/BOOTP/RARP-palvelimen avulla), Automatic Private IP Addressing (APIPA) -protokolla määrittää IPosoitteen automaattisesti väliltä 169.254.1.0–169.254.254.255.

ARP

1

Address Resolution Protocol (ARP) -protokolla selvittää IP-osoitetta (IP-address) vastaavan MAC-osoitteen
TCP/IP-verkossa.

DNS-asiakas

1

Tämä Brother-tulostuspalvelin tukee Domain Name System (DNS) -asiakastoimintoa. Tämän toiminnon
avulla tulostuspalvelin voi kommunikoida muiden laitteiden kanssa käyttämällä DNS-nimeä.

NetBIOS-nimenselvitys

1

Network Basic Input/Output System -nimenselvityksen avulla voit selvittää toisen laitteen IP-osoitteen (IPaddress) sen NetBIOS-nimen avulla verkkoyhteyden aikana.
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Johdanto

WINS

1

1

Windows Internet Name Service on NetBIOS-nimenselvitykseen tarkoitettu tietopalvelu. Se yhdistää IPosoitteen (IP-address) ja lähiverkossa olevan NetBIOS-nimen.

LPR/LPD

1

Yleisesti käytettyjä TCP/IP-verkon tulostusprotokollia.

SMTP-asiakas

1

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) -asiakasta käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen Internetissä tai
intranetissä.

Custom Raw Port (oletus Port9100)

1

Niin ikään yleisesti käytetty TCP/IP-verkon tulostusprotokolla. Se mahdollistaa interaktiivisen tiedonsiirron.

IPP

1

Internet Printing Protocol (IPP Version 1.0) mahdollistaa asiakirjojen tulostamisen suoraan mille tahansa
käytettävissä olevalle kirjoittimelle Internetin kautta.
Vinkki
Katso tietoja IPPS-protokollasta kohdasta Suojausprotokollat sivulla 93.

mDNS

1

Brother-tulostuspalvelin voi mDNS:n avulla määrittää itsensä automaattisesti toimimaan Mac OS X järjestelmässä, joka käyttää yksinkertaista verkkoasetusten määritystä (Mac OS X 10.3.9 tai uudempi).

Telnet

1

Tämä Brother-tulostuspalvelin tukee Telnet-palvelinta komentorivimäärityksissä.

SNMP

1

SNMP-protokollan (Simple Network Management Protocol) avulla voidaan hallita verkkolaitteita, kuten
tietokoneita, reitittimiä ja Brotherin verkkolaitteita. Brotherin tulostuspalvelin tukee SNMPv1-, SNMPv2c- ja
SNMPv3-protokollia.
Vinkki
Katso tietoja SNMPv3-protokollasta kohdasta Suojausprotokollat sivulla 93.

LLMNR

1

LLMNR-protokolla (LinkLocal Multicast Name Resolution) määrittää viereisten tietokoneiden nimet, jos
verkossa ei ole DNS-palvelinta (Domain Name System). LLMNR Responder toimii sekä IPv4- että IPv6ympäristöissä käytettäessä tietokonetta, jossa on LLMNR Sender -toiminto (esim. Windows Vista® ja
Windows® 7).

8

Johdanto

WWW-palvelut

1

1

Web Services -palveluprotokollalla Windows Vista® ja Windows® 7:n käyttäjät voivat asentaa Brotherkirjoitinajurin napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella laitteen kuvaketta Verkko-kansiosta.
Ks. kohta Asennus WWW-palveluja käytettäessä (Windows Vista® ja Windows® 7) sivulla 138.
WWW-palvelujen avulla voidaan myös tarkistaa laitteen nykyinen tila tietokoneelta käsin.

WWW-palvelin (HTTP)

1

Tämä Brother-tulostuspalvelin on varustettu kiinteällä WWW-palvelimella, jonka avulla voidaan valvoa sen
tilaa tai muuttaa joitain sen asetuksia WWW-selaimen kautta.
Vinkki
• Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat
versiot (Windows®) sekä Safari 1.3 tai uudempi (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet
ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytössä on jokin muu selain, sen on oltava yhteensopiva
HTTP 1.0:n ja HTTP 1.1:n kanssa.
• Katso tietoja HTTPS-protokollasta kohdasta Suojausprotokollat sivulla 93.

IPv6

1

Tämä laite on yhteensopiva viimeisimmän sukupolven Internet-protokollan, IPv6:n, kanssa. Lisätietoja IPv6protokollasta on osoitteessa http://solutions.brother.com/.

Muut protokollat
LLTD

1

1

Link Layer Topology Discovery -protokollalla (LLTD) voit paikallistaa Brother-laitteen helposti Windows
Vista® ja Windows® 7 -toiminnolla Verkkokartta. Brother-laitteen kohdalla näkyy helposti tunnistettavana
kuvake ja solmun nimi. Tämä protokolla ei ole oletusarvoisesti käytössä. Voit aktivoida LLTD:n BRAdmin
Professional 3 -apuohjelmalla. Lataa BRAdmin Professional 3 oman mallisi lataussivulta osoitteessa
http://solutions.brother.com/.
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Laitteen määritys verkkoon2

2

Laitteen määritys verkkoon

2

Yleistä

2

2

Ennen kuin tätä Brother-laitetta käytetään verkossa, Brother-ohjelmisto on asennettava ja itse laitteen
TCP/IP-verkkoasetukset on määritettävä oikein. Tässä luvussa selostetaan perusvaiheet, joiden avulla
voidaan tulostaa verkon kautta TCP/IP-protokollan avulla.
Suosittelemme käytettäväksi Brotherin CD-ROM-levyn asennusohjelmaa, joka opastaa sinua ohjelmiston ja
verkon asennuksessa. Noudata mukana toimitetun pika-asennusoppaan ohjeita.
Vinkki
Jos et halua tai voi käyttää automaattista asennusohjelmaa tai jotain muuta Brotherin ohjelmistotyökalua,
voit muuttaa verkkoasetuksia myös laitteen ohjauspaneelista.
Jos haluat lisätietoja, katso Verkkovalikko sivulla 55.

IP-osoitteet, aliverkon peitteet ja yhdyskäytävät

2

Jotta laitetta voidaan käyttää TCP/IP-verkkoympäristössä, on määritettävä IP-osoite ja aliverkon peite.
Tulostuspalvelimelle määritettävän IP-osoitteen on oltava samassa loogisessa verkossa kuin isäntäkoneet.
Jos näin ei ole, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite on määritettävä oikein.

IP-osoite

2

IP-osoite on jokaiselle verkkoon kytketylle laitteelle määritetty yksilöllinen numerosarja. IP-osoite koostuu
neljästä pistein erotetusta luvusta. Numerot ovat välillä 0–255.
 Esimerkki: pienessä verkossa muutetaan yleensä viimeistä numeroa.
• 192.168.1.1
• 192.168.1.2
• 192.168.1.3

IP-osoitteen määrittäminen tulostuspalvelimelle:

2

Jos verkossasi on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin (yleensä UNIX®-, Linux- tai Windows® 2000/XP-, Windows
Vista®-, Windows® 7- tai Windows Server® 2003/2008 -verkko), tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa
automaattisesti.
Vinkki
Pienissä verkoissa DHCP-palvelimena voi olla myös reititin.
Jos haluat lisätietoja DHCP:stä, BOOTP:stä ja RARP:stä, katso
IP-osoitteen määritys DHCP:n avulla sivulla 131
IP-osoitteen määritys BOOTP:n avulla sivulla 132
IP-osoitteen määritys RARP:n avulla sivulla 133.
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Jos käytössä ei ole DHCP/BOOTP/RARP-palvelinta, Automatic Private IP Addressing (APIPA) -protokolla
määrittää automaattisesti IP-osoitteen väliltä 169.254.1.0–169.254.254.255. Jos haluat lisätietoja APIPAprotokollasta, katso IP-osoitteen määritys APIPA:n avulla sivulla 133.
Jos APIPA-protokolla on poistettu käytöstä, Brother-tulostuspalvelimen IP-osoitteen oletusarvo on
192.0.0.192. Tämä IP-osoite on kuitenkin helppo vaihtaa verkon IP-osoitemäärityksiin sopivaksi. Jos haluat
lisätietoja IP-osoitteen vaihtamisesta, katso IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys sivulla 13.

Aliverkon peite

2

2

Aliverkon peitteet rajoittavat tiedonsiirtoa verkossa.
 Esimerkki: tietokone 1 voi vaihtaa tietoja tietokoneen 2 kanssa
• Tietokone 1
IP-osoite: 192.168.1.2
Aliverkon peite: 255.255.255.000
• Tietokone 2
IP-osoite: 192.168.1.3
Aliverkon peite: 255.255.255.000
Jos aliverkon peitteessä on 0, tämä osoitteen osa ei rajoita tiedonsiirtoa. Toisin sanoen yllä olevassa
esimerkissä voidaan kommunikoida minkä tahansa laitteen kanssa, jonka IP-osoitteen alku on 192.168.1.x.
(x.x. ovat numerot välillä 0–255).

Yhdyskäytävä (ja reititin)

2

Yhdyskäytävä on verkon piste, joka toimii sisäänkäyntinä toiseen verkkoon ja lähettää verkon kautta siirretyt
tiedot tarkkaan määränpäähän. Reititin ”tietää”, minne yhdyskäytävään saapuneet tiedot on ohjattava. Jos
määränpää on ulkoisessa verkossa, reititin siirtää tiedot ulkoiseen verkkoon. Jos verkko on yhteydessä
muihin verkkoihin, voi olla tarpeen määrittää yhdyskäytävän IP-osoite. Jos et tiedä yhdyskäytävän IPosoitetta, ota yhteys verkonvalvojaan.
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Vaihekaavio
a

Määritä TCP/IP-asetukset.
o Määritä IP-osoite
o Määritä aliverkon peite
o Määritä yhdyskäytävä

b

2

i
i
i

Katso sivu 13.
Katso sivu 13.
Katso sivu 13.

i
i
i

Katso sivu 16.
Katso sivu 16.
Katso sivu 17.

i
i

Katso sivu 17.
Katso sivu 17.

2

Muuta tulostuspalvelimen asetukset.
o BRAdmin Light -apuohjelmalla
o BRAdmin Professional 3 -apuohjelmalla
o WWW-pohjaisella hallinnalla (WWWselaimella)
o Ohjauspaneelia käyttämällä
o Muilla menetelmillä
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IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys

2

Verkkokirjoittimen määritys BRAdmin Light -apuohjelmalla

2

BRAdmin Light

2

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla
voidaan myös etsiä Brother-laitteita TCP/IP-ympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkkoasetuksia,
kuten IP-osoite. BRAdmin Light -apuohjelma on saatavana Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-,
Windows® 7-, Windows Server® 2003/2008- ja Mac OS X 10.3.9 -käyttöjärjestelmiin (tai uudempiin).

Laitteen määritys BRAdmin Light -apuohjelmalla

2

Vinkki
• Käytä Brother-laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa BRAdmin Light -apuohjelman
versiota. Voit myös ladata BRAdmin Light -apuohjelman uusimman version osoitteesta
http://solutions.brother.com/.
• Monipuolisempaan kirjoittimen hallintaan voidaan käyttää BRAdmin Professional 3 -apuohjelman
uusinta versiota, joka voidaan ladata osoitteesta http://solutions.brother.com/. Tämä apuohjelma on
saatavana vain Windows®-käyttöjärjestelmiin.
• Jos käytät palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti
käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.
• Solmun nimi: Solmun nimi näkyy BRAdmin Light -ikkunassa. Laitteen tulostuspalvelimen solmun
oletusnimi on ”BRNxxxxxxxxxxxx” (kiinteä verkko) tai ”BRWxxxxxxxxxxxx” (langaton verkko).
(”xxxxxxxxxxxx” on laitteesi MAC-osoite/Ethernet-osoite.)
• Brother-tulostuspalvelinten salasana on ”access”.

a

Käynnistä BRAdmin Light -apuohjelma.
 Windows®
Napsauta Käynnistä / Kaikki ohjelmat 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
1

Ohjelmat Windows® 2000 -käyttäjille

 Macintosh
Kaksoisosoita Macintosh HD (käynnistyslevy) / Kirjasto / Printers / Brother / Utilities / BRAdmin
Light.jar tiedosto.

b

BRAdmin Light etsii uusia laitteita automaattisesti.
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c

Kaksoisnapsauta (kaksoisosoita) määrittämätöntä (unconfigured) laitetta.
Windows®

Macintosh

2

Vinkki
• Jos tulostuspalvelimen asetukset ovat tehtaan oletusasetuksia (jos et käytä DHCP/BOOTP/RARPpalvelinta), laite tulee esiin määrittämättömänä Määrittelemätön-tyyppinä BRAdmin Light apuohjelmanäyttösivulla.
• Voit tarkistaa solmun nimen ja MAC-osoitteen (Ethernet-osoite) tulostamalla verkkoasetukset.
Katso Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.

d

Valitse BOOT Method -asetukseksi Boot Method. Syötä tulostuspalvelimesi IP-osoite, Aliverkon
peite ja Yhdyskäytävä (tarvittaessa).
Windows®

e
f

Macintosh

Napsauta OK.
Kun IP-osoite on määritetty oikein, Brother-tulostuspalvelin näkyy laiteluettelossa.
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Laitteen määritys verkkoon ohjauspaneelilla

2

Voit määrittää kirjoittimen verkkoon ohjauspaneelin Verkko -valikolla.
Katso Verkkovalikko sivulla 55.

Laitteen määritys verkkoon muilla menetelmillä

2
2

Kirjoitin voidaan määrittää verkkoon muilla menetelmillä.
Katso IP-osoitteen muut määritystavat (kokeneille käyttäjille ja järjestelmänvalvojille) sivulla 131.
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Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen

2

Vinkki

2

Langaton verkko: langattoman verkon asetukset on määritettävä, jotta kirjoittimen asetuksia voidaan
muuttaa.
Lisätietoja, katso luvussa 3 kohdassa Laitteen määritys langattomaan verkkoon (HL-3070CW).

Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen BRAdmin Light -apuohjelmalla

a

2

Käynnistä BRAdmin Light -apuohjelma.
 Windows®
Napsauta Käynnistä / Kaikki ohjelmat 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
1

Ohjelmat Windows® 2000 -käyttäjille

 Macintosh
Kaksoisosoita Macintosh HD (käynnistyslevy) / Kirjasto / Printers / Brother / Utilities / BRAdmin
Light.jar tiedosto.

b
c
d
e

Valitse tulostuspalvelin, jonka asetuksia haluat muuttaa.
Valitsee Verkkoasetukset valikosta Ohjaus.
Anna salasana. Oletussalasana on ”access”.
Tulostuspalvelimen asetuksia voidaan nyt muuttaa.
Vinkki

Monipuolisempaan kirjoittimen hallintaan voidaan käyttää BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusinta
versiota, joka voidaan ladata osoitteesta http://solutions.brother.com/. (Vain Windows®)

Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen BRAdmin Professional 3 apuohjelmalla (Windows®)

2

Vinkki
• Käytä BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusinta versiota, joka voidaan ladata osoitteesta
http://solutions.brother.com/. Tämä apuohjelma on saatavana vain Windows®-käyttöjärjestelmiin.
• Jos käytät palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti
käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.
• Solmun nimi: Solmun nimi näkyy BRAdmin Professional 3 -ikkunassa. Laitteen tulostuspalvelimen
solmun oletusnimi on ”BRNxxxxxxxxxxxx” (kiinteä verkko) tai ”BRWxxxxxxxxxxxx” (langaton verkko).
(”xxxxxxxxxxxx” on laitteesi MAC-osoite/Ethernet-osoite.)
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a

Käynnistä BRAdmin Professional 3 -apuohjelma (Windows®-käyttöjärjestelmissä) napsauttamalla
Käynnistä/Kaikki ohjelmat 1/Brother Administrator Utilities/Brother BRAdmin Professional
3/BRAdmin Professional 3.
1

b
c
d
e

Ohjelmat Windows® 2000 -käyttäjille

2

Valitse tulostuspalvelin, jonka haluat määrittää.
Valitse Määritä laite Ohjaus-valikosta.
Anna salasana, jos se on asetettu. Oletussalasana on ”access”.
Tulostuspalvelimen asetuksia voidaan nyt muuttaa.
Vinkki

• Jos tulostuspalvelimen asetuksiksi on määritetty tehdasasetukset DHCP/BOOTP/RARP-palvelinta
käyttämättä, laite näkyy BRAdmin Professional 3 -apuohjelmassa APIPA-laitteena.
• Voit tarkistaa solmun nimen ja MAC-osoitteen/Ethernet-osoitteen (IP-osoite edellä) tulostamalla
kirjoittimen verkkoasetukset.
Katso Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.

Tulostuspalvelimen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWWselaimella)

2

Tavallisella WWW-selaimella voidaan muuttaa tulostuspalvelimen asetuksia käyttämällä HTTP:tä (Hyper
Text Transfer Protocol).
Katso Tulostuspalvelimen asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella). sivulla 78.

Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen

2

Tulostuspalvelimen asetukset voidaan määrittää ja muuttaa ohjauspalvelimen Verkko-valikon avulla.
Katso Verkkovalikko sivulla 55.

Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen muilla menetelmillä

2

Verkkokirjoitin voidaan määrittää muilla menetelmillä.
Katso IP-osoitteen muut määritystavat (kokeneille käyttäjille ja järjestelmänvalvojille) sivulla 131.
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Laitteen määritys langattomaan verkkoon (HL-3070CW)3

3

Laitteen määritys langattomaan verkkoon
(HL-3070CW)

Yleistä

3

3

Kun haluat kytkeä kirjoittimen langattomaan verkkoon, toimi pika-asennusoppaan tai verkkokäyttäjän oppaan
ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme käytettäväksi kirjoittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa
Brother-asennusohjelmaa. Tämän ohjelman avulla on helppo kytkeä laite langattomaan verkkoon ja asentaa
verkko-ohjelmat ja kirjoitinohjain, joita tarvitaan laitteen määrittämiseen langattomaan verkkoon. Näytössä
näkyy ohjeita aina siihen asti, kunnes olet valmis käyttämään langatonta Brother-verkkokirjoitintasi.
Jos haluat asentaa kirjoittimen käyttämättä Brother-asennusohjelmaa, tässä luvussa on lisätietoja
langattoman verkon asetusten määrittämisestä. Jos haluat lisätietoja TCP/IP-asetuksista, katso IP-osoitteen
ja aliverkon peitteen määritys sivulla 13. Jos haluat lisätietoja langattoman verkon asetusten määrityksestä
Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™ -toiminnolla ohjauspaneelin valikosta, katso Luku 6. Jos haluat lisätietoja
langattoman verkon asetusten määrityksestä Wi-Fi Protected Setup-toiminnon PIN-menetelmällä, katso
Luku 7.
Vinkki
• Parhaat tulokset normaalissa asiakirjojen päivittäisessä tulostuksessa saadaan, kun Brother-laite
sijoitetaan mahdollisimman lähelle verkon tukiasemaa/reititintä ja kirjoittimen ja tukiaseman välillä on
mahdollisimman vähän esteitä. Näiden laitteiden välillä olevat suuret esineet ja seinät sekä muiden
elektronisten laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa asiakirjojen tiedonsiirtonopeuteen.
Näiden tekijöiden takia langaton yhteys ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikentyyppisiä asiakirjoja ja
sovelluksia varten. Tulostettaessa suuria tiedostoja, esimerkiksi monisivuisia asiakirjoja, joissa on sekä
tekstiä että suurikokoista grafiikkaa, kannattaa harkita nopeamman tiedonsiirron mahdollistavaa kiinteää
Ethernet-yhteyttä tai nopeimman tulostuksen mahdollistavaa USB-yhteyttä.
• Vaikka Brother-laitetta voidaan käyttää sekä kiinteässä että langattomassa verkossa, käytössä voi olla
kerrallaan vain toinen näistä yhteystavoista.
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Langattomaan verkkoon liittyviä termejä ja käsitteitä

3

Jos haluat käyttää laitetta langattomassa verkossa, varmista, että laitteen asetukset vastaavat
käytettävän langattoman verkon asetuksia.Tässä osassa selitetään eräitä näihin asetuksiin liittyviä
termejä ja asetuksia, mikä voi helpottaa laitteen langattoman verkon asetusten määrittämistä.

SSID (Service Set Identifier) ja kanavat

3

Kun haluat määrittää verkon, johon haluat kytkeä laitteen, sinun on määritettävä SSID ja kanava.

SSID

3

Jokaisella langattomalla verkolla on oma ainutlaatuinen verkkonimi, jonka tekninen nimitys on SSID tai
ESSID (Extended Service Set Identifier). SSID:n arvo on korkeintaan 32-tavuinen, ja se määritetään
tukiasemaan. Langattomaan verkkoon kytkettävien langattomien verkkolaitteiden on vastattava tukiasemaa.
Tukiasema ja langattomat verkkolaitteet lähettävät säännöllisesti langattomia paketteja (majakkaviestejä),
jotka sisältävät SSID-tiedot. Kun langaton verkkolaitteesi vastaanottaa majakkaviestin, langaton verkko,
jonka radioaallot ulottuvat laitteeseesi, voidaan tunnistaa.

Kanavat

3

Langattomat verkot käyttävät kanavia. Kukin langaton kanava on eri taajuudella. Langatonta verkkoa
käytettäessä on käytettävissä enintään 14 eri kanavaa. Käytettävissä olevien kanavien määrää on kuitenkin
rajoitettu monissa maissa. Jos haluat lisätietoja, katso Langaton verkko (HL-3070CW) sivulla 140.

Todentaminen ja salaus

3

Useimmissa langattomissa verkoissa on jonkinlaiset suojausasetukset. Nämä suojausasetukset määrittävät
todentamisen (miten laite tunnistetaan verkossa) ja salauksen (miten verkkoon lähetetty tieto salataan). Jos
näitä asetuksia ei määritetä oikein langattoman Brother-laitteen asetuksia määritettäessä, laite ei
pysty saamaan yhteyttä verkkoon. Nämä asetukset on siksi tehtävä huolellisesti. Katso alla olevasta
luettelosta, mitä todentamis- ja salausmenetelmiä langaton Brother-laitteesi tukee.

Todentamismenetelmät

3

Tämä Brother-laite tukee seuraavia menetelmiä:
 Avoin järjestelmä
Langattomat laitteet voivat käyttää verkkoa ilman todentamista.
 Jaettu avain
Langatonta verkkoa käyttävillä laitteilla on ennalta määritetty yhteinen, salainen avain. Tämä Brother-laite
käyttää ennalta määritettynä avaimena WEP-avaimia.
 WPA-PSK/WPA2-PSK
Ottaa käyttöön Wi-Fi Protected Access Pre-shared Key -avaimen (WPA-PSK/WPA2-PSK), jonka avulla
langaton Brother-laite voi ottaa yhteyden TKIP-salausta käyttäviin (WPA-PSK) tai AES-salausta käyttäviin
(WPA-PSK ja WPA2-PSK) tukiasemiin (WPA-Personal).
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 LEAP
Cisco Systems, Inc:n kehittämä Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) käyttää
todentamiseen käyttäjätunnusta ja salasanaa.
 EAP-FAST
EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol - Flexible Authentication via Secured Tunnel) on Cisco
Systems, Inc:n kehittämä järjestelmä, joka käyttää todennukseen käyttäjätunnusta ja salasanaa ja
symmetristä avainalgoritmia tunneloidun todennuksen saavuttamiseksi.

3

Tämä Brother-laite tukee seuraavia sisäisiä todennusmenetelmiä:
• EAP-FAST/NONE
EAP-FAST-todennus CCXv3-verkoille. Ei käytä sisempää todennusmenetelmää.
• EAP-FAST/MS-CHAPv2
EAP-FAST-todennus CCXv4-verkoille. Käyttää MS-CHAPv2-menetelmää sisempään todennukseen.
• EAP-FAST/GTC
EAP-FAST-todennus CCXv4-verkoille. Käyttää GTC-menetelmää sisempään todennukseen.

Salausmenetelmät

3

Salauksen avulla suojataan langattoman verkon kautta lähetetyt tiedot. Tämä Brother-laite tukee seuraavia
salausmenetelmiä:
 Ei mitään
Salausta ei käytetä.
 WEP
WEP-salauksessa (Wired Equivalent Privacy) tietojen lähetykseen ja vastaanottoon käytetään suojattua
avainta.
 TKIP
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) sisältää pakettikohtaisen avaimen, jossa käytetään sekä viestin
tarkistusta että uudelleenavausmekanismia.
 AES
AES (Advanced Encryption Standard) on tehokas salausmenetelmä, jolla on Wi-Fi valtuutus.
 CKIP
Cisco Systems, Inc:n alkuperäinen LEAP:n avainvarmennusprotokolla.
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Verkkoavain

3

Kullekin suojausmenetelmälle on joitain sääntöjä:
 Avoin järjestelmä / Jaettu avain ja WEP
Avain on 64-bittinen tai 128-bittinen, ja se on annettava ASCII- tai heksadesimaalimuodossa.
• 64 (40) -bittinen ASCII:

3

Käyttää viittä tekstimerkkiä. Esim. ”WSLAN” (erotetaan isot ja pienet kirjaimet).
• 64 (40) -bittinen heksadesimaali:
Käyttää 10-numeroista heksadesimaalitietoa. Esim. ”71f2234aba”.
• 128 (104) -bittinen ASCII:
Käyttää 13:a tekstimerkkiä. Esim. ”Wirelesscomms” (erotetaan isot ja pienet kirjaimet).
• 128 (104) -bittinen heksadesimaali:
Käyttää 26-merkkistä heksadesimaalitietoa. Esim. ”71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.
 WPA-PSK/WPA2-PSK ja TKIP tai AES
Käyttää Pre-Shared Key (PSK) -avainta, joka on vähintään 8 ja enintään 63 merkkiä pitkä.
 LEAP
Käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.
• Käyttäjätunnus: alle 64 merkkiä pitkä.
• Salasana: alle 32 merkkiä pitkä.
 EAP-FAST
Käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.
• Käyttäjätunnus: alle 64 merkkiä pitkä.
• Salasana: alle 32 merkkiä pitkä.
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Vaihekaavio langattoman verkon määritysten tekemistä
varten

3

Infrastruktuuriverkko

a

3

3

Valitse oikea verkkoympäristö. (Katso sivu 23.)
o Infrastruktuuriverkko
Kytketty tietokoneeseen tukiaseman kautta

b

Valitse, miten langattoman verkon asetukset määritetään. (Katso sivu 24.)
Brotherasennusohjelmalla
(suositus)
(Windows®)
Käyttäen tilapäisesti
USB-kaapelia

c

(Macintosh)
Käyttäen tilapäisesti
verkkokaapelia

SES/WPS/AOSSohjauspaneelivalikon
käyttö (jos langaton
tukiasema tukee joko
SecureEasySetup,
Wi-Fi Protected Setup
tai AOSS™ -toimintoa)

Wi-Fi Protected Setuptoiminnon PINmenetelmän käyttö
(jos langaton
tukiasema tukee Wi-Fi
Protected Setuptoimintoa)

Määritä laitteesi langattomaan verkkoon. (Katso sivu 28.)
Laitteen määrittäminen langattomaan verkkoon
Katso sivu 29.

Katso sivu 31.

Katso sivu 41.

Katso sivu 45.

Kirjoitinohjaimen asennus
(Windows®)
Katso Pika-asennusopas

Katso Pikaasennusopas

Katso sivu 47.
(Macintosh)
Katso sivu 51.

Langattoman verkon asetukset on määritetty ja kirjoitinohjain on asennettu.
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Valitse oikea verkkoympäristö

3

Kytkentä tietokoneeseen verkon tukiasemaa käyttäen (infrastruktuuritila)

3

1

3

4
2
3

1) Tukiasema
2) Langaton verkkokirjoitin (Brother-laite)
3) Langattomalla liitännällä varustettu tietokone, joka on kytketty tukiasemaan
4) Tietokone, jossa ei ole langatonta liitäntää ja joka on kytketty tukiasemaan Ethernet-kaapelilla
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Valitse, miten langattoman verkon asetukset määritetään.

3

Langattoman verkkolaitteen asetukset voidaan määrittää kolmella tavalla. Suosittelemme käytettäväksi
CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa. Käytä yhden painalluksen asetustilaa tai Wi-Fi Protected
Setup-toiminnon PIN-menetelmää. Asennus on erilainen eri verkkoympäristöissä.

3

Laitteen määritys langattomaan verkkoon CD-ROM-levyllä olevalla Brotherasennusohjelmalla (suositus)

3

Suosittelemme käytettäväksi laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa.
Tämän ohjelman avulla on helppo kytkeä laite langattomaan verkkoon ja asentaa verkko-ohjelmat ja
kirjoitinohjain, joita tarvitaan laitteen määrittämiseen langattomaan verkkoon. Näytössä näkyy ohjeita aina
siihen asti, kunnes olet valmis käyttämään langatonta Brother-verkkokirjoitintasi. Sinun on tiedettävä
langattoman verkon asetukset, ennen kuin voit jatkaa asennusta.

Tilapäinen määritys USB- tai verkkokaapelin avulla

3

Tässä menetelmässä voit käyttää tilapäisesti USB- tai verkkokaapelia Brother-laitteen määrittämiseen
langatonta verkkoa varten.
USB-menetelmä (Windows®)

3

 Voit tehdä laitteen etämäärityksen myös verkossa olevasta tietokoneesta USB-kaapelin (A) avulla.

A
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Ethernet-kaapelimenetelmä (Macintosh)
 Jos langattoman tukiaseman (A) kanssa samassa verkossa on Ethernet-keskitin tai reititin, voit yhdistää
keskittimen tai reitittimen tilapäisesti laitteeseen verkkokaapelilla (B). Tämän jälkeen voit tehdä laitteelle
etämäärityksen verkossa olevan tietokoneen avulla.
A

3

B
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Laitteen asetusten määritys langattomaan verkkoon SES/WPS tai AOSS toiminnolla (vain infrastruktuuritila)

3

Jos langaton tukiasema (A) tukee joko SecureEasySetup-, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1)- tai AOSS™ toimintoa, laite voidaan määrittää ilman tietokonetta.

3

A

1

Määritys painikkeella
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Laitteen asetusten määritys langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setuptoiminnon PIN-menetelmällä (vain infrastruktuuritila)

3

Jos langaton tukiasema (A) tukee Wi-Fi Protected Setup-toimintoa, asetukset voidaan määrittää myös
kyseisen toiminnon PIN-menetelmällä. (Katso luvussa 7 kohdassa Langattoman verkon asetuksien määritys
Wi-Fi Protected Setup toiminnolla (HL-3070CW).)

3

 Kytkentä, kun langatonta tukiasemaa (reititintä) (A) käytetään rekisterinpitäjän kanssa 1.
A

 Kytkentä, kun toista laitetta (C), esimerkiksi tietokonetta, käytetään rekisterinpitäjänä 1.
A

C

1

Rekisterinpitäjä on laite, joka hallitsee langatonta lähiverkkoa.

27

Laitteen määritys langattomaan verkkoon (HL-3070CW)

Määritä laitteesi langattomaan verkkoon
Laitteen määritys langattomaan verkkoon CD-ROM-levyllä olevalla Brotherasennusohjelmalla (suositus)

3

3

Jos haluat asennusohjeita, katso luvussa 4 kohdassa Langattoman verkon asetusten määritys Brotherasennusohjelmalla (Windows®) (HL-3070CW) tai luvussa 5 kohdassa Langattoman verkon asetusten
määritys Brother-asennusohjelmalla (Macintosh) (HL-3070CW).

Laitteen asetusten määritys langattomaan verkkoon SES/WPS tai AOSS toiminnolla

3

3

Jos haluat asennusohjeita, katso luvussa 6 kohdassa Langattoman verkon asetusten määritys
ohjauspaneelista SES/WPS- tai AOSS-menetelmällä (HL-3070CW).

Laitteen määritys langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup-toiminnon
PIN-menetelmällä

3

Jos haluat asennusohjeita, katso luvussa 7 kohdassa Langattoman verkon asetuksien määritys Wi-Fi
Protected Setup toiminnolla (HL-3070CW).
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4

Langattoman verkon asetusten määritys
Brother-asennusohjelmalla (Windows®)
(HL-3070CW)

4

Infrastruktuuriverkko

4

Ennen langattoman verkon asetusten määritystä

4

4

TÄRKEÄÄ
Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten Brother-laite asennetaan langattomaan verkkoympäristöön laitteen
mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa (Windows®) käyttäen.
Jos käytössä on Windows® XP tai käytetään verkkokaapelilla tukiasemaan/reitittimeen liitettyä tietokonetta,
sinun täytyy tietää langattomat asetukset.
Kohde

Tallenna nykyiset langattoman verkon asetukset

SSID (verkon nimi)
Verkkoavain (suojausavain/salausavain)

Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen
tehdasasetukset on palautettava (katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69).
Asetusten määrittämisen aikana on käytettävä tilapäisesti USB-kaapelia.
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Langattoman verkon asetusten määritys

a
b

Laita mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

c

Näyttöön tulee CD-ROM-päävalikko. Napsauta Asenna kirjoitinohjain.

4

Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti.
Valitse laite ja kieli.

Vinkki
 Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin, käynnistä Windows®-resurssienhallinta ja suorita Brotherin CD-ROMlevyn juurikansiossa oleva start.exe-ohjelma.
 Kun Käyttäjätilien valvonta tulee näkyviin,
(Windows Vista®) napsauta Salli.
(Windows® 7) napsauta Kyllä.

d
e
f

Napsauta Langattoman verkon käyttäjät.

g

Määritä muut langattomat asetukset noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.

Valitse Langattoman verkon asetukset ja ohjaimen asennus (suositus) ja valitse sitten Seuraava.
Valitse Käytä väliaikaisesti USB-kaapelia (suositus) ja napsauta sitten Seuraava.
Kun Tärkeä huomautus -näyttö tulee esiin, lue huomautus ja valitse ruutu tarkistettuasi, että langaton
asetus on otettu käyttöön, ja napsauta Seuraava.

Kun langattoman verkon asetukset ovat valmiit, voit jatkaa tulostinajurien asennukseen.
Napsauta asennusvalintaikkunassa Seuraava ja noudata näytön ohjeita.
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5

Langattoman verkon asetusten määritys
Brother-asennusohjelmalla (Macintosh)
(HL-3070CW)

5

Infrastruktuuriverkko

5

Ennen langattoman verkon asetusten määritystä

5

TÄRKEÄÄ
Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten Brother-laite asennetaan langattomaan verkkoympäristöön laitteen
mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa (Macintosh) käyttäen.
Sinun on tiedettävä langattoman verkon asetukset, ennen kuin voit jatkaa asennusta. Merkitse
muistiin kaikki langattoman verkkosi nykyiset asetukset, kuten SSID, todennus ja salaus. Jos et tiedä niitä,
ota yhteys verkonvalvojaan tai tukiaseman/reitittimen valmistajaan.
Asetus

Esimerkki

Yhteystapa: (Infrastruktuuri)

Infrastruktuuri

Verkon nimi: (SSID, ESSID)

HELLO

Todentamismenetelmä:

WPA2-PSK

Kirjaa nykyiset langattoman verkon asetukset
muistiin

(avoin järjestelmä, jaettu avain, WPA-PSK 1,
WPA2-PSK 1, LEAP, EAP-FAST)
Salaustila:

AES

(ei mitään, WEP, TKIP, AES, CKIP)
Verkkoavain: (salausavain, WEP-avain 2,
salalause)

12345678

1

WPA/WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key) on suojattu ja esijaettu avain, jolla langaton Brother-laite voi ottaa yhteyden
tukiasemiin TKIP- tai AES-suojausta käyttäen (WPA-Personal). WPA-PSK (TKIP tai AES) ja WPA2-PSK (AES) käyttävät esijaettua avainta
(Pre-Shared Key, PSK), jonka pituus on vähintään 8 merkkiä ja enintään 63 merkkiä.

2

WEP-avain on 64- tai 128-bittisiä suojattuja verkkoja varten, ja se voi muodostua sekä numeroista että kirjaimista. Ellet tiedä näitä tietoja,
tutustu tukiaseman tai langattoman reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Avain on 64- tai 128-bittinen arvo, joka on syötettävä ASCII- tai
heksadesimaalimuodossa.

Esimerkki:
64-bittinen ASCII:
Käyttää viittä kirjainmerkkiä, esim. “Hello” (erottaa isot ja pienet kirjaimet)
64-bittinen heksadesimaali: Käyttää 10 heksadesimaalimerkkiä, esim. “71f2234aba”
128-bittinen ASCII:
Käyttää 13 kirjainmerkkiä, esim. “Wirelesscomms” (erottaa isot ja pienet
kirjaimet)
128-bittinen
Käyttää 26 heksadesimaalimerkkiä, esim.
heksadesimaali:
“71f2234ab56cd709e5412aa3ba”
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Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen
tehdasasetukset on palautettava (katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69).
Jos käytät palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne tilapäisesti
käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden mukaan.
Asetusten määrittämisen aikana on käytettävä tilapäisesti Ethernet-kaapelia.

5
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Langattoman verkon asetusten määritys

a
b
c
d
e

5

Varmista, että virtajohto on kytketty.
Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.
Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HL3000symbolia. Kaksoisosoita Start Here-symbolia. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.
Osoita valikkonäyttösivulla kohtaa Asenna kirjoitinohjain.

5

f

Osoita kohtaa Langattoman verkon käyttäjät.

33

Langattoman verkon asetusten määritys Brother-asennusohjelmalla (Macintosh) (HL-3070CW)

g

Valitse Langattoman verkon asetukset ja ohjaimen asennus (suositeltu) tai Vain langattoman
verkon asetukset, ja osoita sitten Seuraava.

5

h

Valitse Vaiheittainen asennus (suositeltu), ja osoita sitten Seuraava.

i

Valitse Kaapelilla (suositeltu), ja osoita sitten Seuraava.
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j

Liitä langaton Brother-laite verkkokaapelilla tukiasemaan ja osoita Seuraava.

5

k

Valitse laite, jonka haluat määrittää, ja osoita Seuraava. Jos luettelo on tyhjä, varmista, että
tukiasemassa ja laitteessa on virta, ja osoita sitten Päivitä.

Vinkki
• Solmun oletusnimi on ”BRNxxxxxxxxxxxx”.
• Voit tarkistaa tulostimen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla
verkkoasetukset. Katso Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.
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l

Ohjattu asennus etsii kirjoittimen käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Valitse tukiasema, johon
haluat liittää laitteen, ja osoita sitten Seuraava.

5

Vinkki
• “SETUP" on laitteen SSID:n oletusasetus. Älä valitse tätä SSID:tä.
• Jos luettelo on tyhjä, tarkista, että tukiaseman virta on kytkettynä ja että se lähettää verkon nimeä
(SSID). Tarkista sitten, ovatko kirjoitin ja tukiasema riittävän lähellä toisiaan langatonta yhteyttä varten.
Osoita sitten Päivitä.
• Jos tukiasema on määritetty siten, että se ei lähetä verkon nimeä (SSID), voit lisätä sen manuaalisesti
osoittamalla Lisää-painiketta. Anna Nimi (SSID) näytön ohjeiden mukaan ja osoita sitten Seuraava.
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m

Jos verkossa ei käytetä todentamista eikä salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Jatka asetusten
määritystä osoittamalla OK ja siirry vaiheeseen o.

n

Jos verkossa käytetään todentamista ja salausta, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Langatonta
Brother-verkkolaitetta määritettäessä on varmistettava, että sen asetukset vastaavat sivulla 31
ylöskirjattuja käyttämäsi langattoman verkon todentamis- ja salausasetuksia. Valitse kunkin
asetuslaatikon ponnahdusvalikosta Todentamismenetelmä ja Salaustila. Anna sitten Verkkoavain ja
Vahvista verkkoavain, ja osoita sitten Seuraava.

Vinkki
• Jos haluat asettaa tai määrittää WEP-avaimen 1 lisäksi muita WEP-avaimia, osoita Lisäasetukset.
• Jos et tiedä todennus- tai salausasetuksia, ota yhteys verkonvalvojaan tai tukiaseman/reitittimen
valmistajaan.
• Jos käytät WEP-avainta ja tulostetut verkkoasetukset kohdassa o näyttävät Link OK asetukselle
Wireless Link Status, mutta laitetta ei löydy verkosta, tarkista, että annoit oikean WEP-avaimen. WEPavain erottelee isot ja pienet kirjaimet.
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o

Osoita Seuraava. Asetukset lähetetään kirjoittimeen. Asetukset eivät muutu, jos osoitat Peruuta.
Verkkoasetussivu tulostetaan.

5

Vinkki
• Jos haluat antaa laitteelle IP-osoitteen asetukset manuaalisesti, osoita Muuta IP-osoite ja anna
tarvittavat verkon IP-osoiteasetukset.
• Ohjauspaneelin asetukseksi vaihtuu automaattisesti WLAN käytössä, kun langattoman verkon
asetukset lähetetään kirjoittimelle.
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p

Tarkista verkkoasetusten tuloste. Valitse tila sellaisena kuin se näkyy kohdassa Wireless Link Status
verkkoasetussivulla. Osoita Seuraava.
Jos tilana on "Link OK.", siirry kohtaan r.
Jos tilana on "Failed To Associate", siirry kohtaan q.

5

q

Osoita Valmis. Langattoman verkon asetus epäonnistui verkkoon liittymisessä. Syynä ovat luultavasti
virheelliset suojausasetukset. Palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset (katso Verkkoasetusten
palautus tehdasasetuksiin sivulla 69). Vahvista langattoman verkon suojausasetukset ja yritä aloittaa
uudestaan kohdasta f.
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r

Irrota tukiaseman (keskittimen tai reitittimen) ja laitteen välinen verkkokaapeli ja osoita Seuraava tai
Valmis.

5

Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Jos valitsit kirjoitinohjaimen asennuksen
vaiheessa g, noudata näyttöön tulevia ohjeita.
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6

Langattoman verkon asetusten määritys
ohjauspaneelista SES/WPS- tai AOSSmenetelmällä (HL-3070CW)

6

Yleistä

6

Jos langaton tukiasema tai reititin tukee joko SecureEasySetup-, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1)- tai AOSS™toimintoa, laitteen asetukset voidaan määrittää helposti tuntematta langattoman verkon asetuksia. Brotherlaitteessasi on SES/WPS/AOSS-valikko ohjauspaneelissa. Toiminto tunnistaa automaattisesti, mitä tilaa
(SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™) tukiasema käyttää. Langattoman verkon asetukset
ja suojausasetukset voidaan lähettää kirjoittimeen painamalla langattomassa reitittimessä tai tukiasemassa
olevaa painiketta. Katso langattoman tukiaseman tai reitittimen käyttöoppaasta, kuinka yhden painalluksen
tilaan siirrytään.
1

6

Määritys painikkeella

Vinkki
SecureEasySetup-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-toimintoa tukevissa reitittimissä ja tukiasemissa on
seuraavat merkinnät:
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Laitteen asetusten määritys langattomaan verkkoon
SES/WPS tai AOSS -toiminnolla ohjauspaneelista

6

TÄRKEÄÄ
Jos aiot kytkeä Brother-laitteen verkkoon, suosittelemme, että kysyt ennen asennusta neuvoja
järjestelmänvalvojalta.
Jos käytät Windows®-palomuuriohjelmaa tai vakoiluohjelmia ja viruksia torjuvia sovelluksia, poista ne
tilapäisesti käytöstä. Kun olet varma, että tulostaminen onnistuu, määritä ohjelman asetukset ohjeiden
mukaan.
Jos olet määrittänyt kirjoittimen langattoman verkon asetukset aiemmin, tulostuspalvelimen
tehdasasetukset on palautettava (katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69).

a
b

6

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse WLAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse SES/WPS/AOSS.
Paina OK.
Vinkki

Jos langaton tukiasema tukee Wi-Fi Protected Setup-toimintoa (PIN-menetelmä), ja haluat tehdä laitteen
asetukset PIN-numeroa (henkilökohtainen tunnusnumero) käyttäen, katso Verkkokirjoittimen asetusten
määritys Wi-Fi Protected Setup-toiminnon PIN-menetelmällä sivulla 45.

e

Laite hakee kahden minuutin ajan tukiasemaa, joka tukee SecureEasySetup-,
Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-toimintoa.

f

Aseta tukiasema SecureEasySetup-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tilaan sen mukaan, mitä
toimintoa tukiasema tukee. Katso ohjeet tukiaseman mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
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g

Jos nestekidenäytössä näkyy Kytketty, laitteella on yhteys tukiasemaan tai reitittimeen. Kirjoitinta
voidaan nyt käyttää langattomassa verkossa.
Jos nestekidenäytössä näkyy Yhteysvirhe, on havaittu päällekkäisiä istuntoja. Laite on havainnut että
useampi kuin yksi reititin tai tukiasema on SecureEasySetup-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™tilassa. Varmista, että vain yksi reititin tai tukiasema on SecureEasySetup-, Wi-Fi Protected Setup- tai
AOSS™-tilassa, ja yritä aloittaa uudelleen vaiheesta a.
Jos nestekidenäytössä näkyy Ei tukiasemaa, laite ei ole havainnut verkosta yhtäkään reititintä tai
tukiasemaa joka olisi SecureEasySetup-, Wi-Fi Protected Setup- tai AOSS™-tilassa. Siirrä laitteesi
lähemmäs tukiasemaa/reititintä ja yritä uudelleen kohdasta a.
Jos nestekidenäytössä näkyy Yhteyt. ei saatu, laitteella ei ole yhteyttä tukiasemaan tai reitittimeen.
Kokeile aloittaa uudestaan vaiheesta a. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta
tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja yritä uudelleen.(Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten
palautuksesta, katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69.)
Nestekidenäytön viestit käytettäessä SES/WPS/AOSS-ohjauspaneelivalikkoa
Nestekidenäytössä
näkyy

Yhteyden tila

Asetetaan WLAN

Hakee tai ottaa yhteyttä tukiasemaan ja
lataa asetuksia tukiasemasta

Yhdistetään SES

Ottaa yhteyttä tukiasemaan

Toimenpide
-

-

Yhdistetään WPS
Yhdist. AOSS
Kytketty

Yhteys saatiin.

-

Yhteysvirhe

Päällekkäisiä istuntoja on havaittu.

Tarkasta, että vain yksi reititin tai
tukiasema on SecureEasySetup-, Wi-Fi
Protected Setup- tai AOSS™-tilassa, ja
yritä aloittaa uudelleen vaiheesta a.

Ei tukiasemaa

Tukiasemaa ei löytynyt.

1 Siirrä laitteesi lähemmäs
tukiasemaa/reititintä ja yritä
uudelleen kohdasta a.
2 Jos sama viesti tulee uudelleen
näkyviin, palauta tulostuspalvelimen
tehdasasetukset ja yritä uudelleen.

Yhteyt. ei saatu

Yhteys epäonnistui.

1 Kokeile aloittaa uudestaan
vaiheesta a.
2 Jos sama viesti tulee uudelleen
näkyviin, palauta tulostuspalvelimen
tehdasasetukset ja yritä uudelleen.
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(Windows®)
Olet määrittänyt langattoman verkon asetukset. Jos haluat jatkaa laitteesi käytössä tarvittavan
tulostinohjaimen asentamista, valitse CD-ROM-levyn valikosta Asenna tulostinohjain.
(Macintosh)
Olet määrittänyt langattoman verkon asetukset. Jos haluat jatkaa laitteesi käytössä tarvittavan
tulostinohjaimen asentamista, valitse CD-ROM-levyltä Start Here OSX.

6
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Langattoman verkon asetuksien määritys Wi-Fi Protected Setup
(HL-3070CW)7
toiminnolla

7

Langattoman verkon asetuksien määritys
Wi-Fi Protected Setup toiminnolla
(HL-3070CW)

Yleistä

7

7

Jos langaton tukiasema tai reititin tukee Wi-Fi Protected Setup-toimintoa (PIN-menetelmä), laitteen asetukset
voidaan määrittää helposti. PIN-menetelmä on yksi Wi-Fi Alliance kehittämistä yhteysmenetelmistä.
Langattoman verkon asetukset ja suojausasetukset voidaan määrittää syöttämällä kirjautujan (laitteen)
luoma PIN rekisterinpitäjään (laitteeseen, joka hallitsee langatonta lähiverkkoa). Katso langattoman
reitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta, kuinka Wi-Fi Protected Setup-tilaa käytetään.
Vinkki
Wi-Fi Protected Setup-toimintoa tukevissa reitittimissä ja tukiasemissa on seuraava merkintä:

7

Verkkokirjoittimen asetusten määritys Wi-Fi Protected Setuptoiminnon PIN-menetelmällä
7

TÄRKEÄÄ
Jos aiot kytkeä Brother-laitteen verkkoon, suosittelemme, että kysyt ennen asennusta neuvoja
järjestelmänvalvojalta.

a
b
c
d

Varmista, että virtajohto on kytketty.
Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse WLAN.
Paina OK.

f

Paina + tai - ja valitse WPS ja PIN-kd.
Paina OK.

g

Nestekidenäytössä näkyy 8-numeroinen PIN ja laite etsii tukiasemaa viiden minuutin ajan.
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h

Syötä verkkoon liitetyn tietokoneen selaimeen "http://tukiaseman IP-osoite/". (Jossa "tukiaseman IPosoite" on rekisterinpitäjänä 1 käytetyn laitteen IP-osoite.) Mene WPS (Wi-Fi Protected Setup) asetussivulle, syötä nestekidenäytön kohdassa g näyttämä PIN rekisterinpitäjään ja noudata näytön
ohjeita.
1

Rekisterinpitäjä on yleensä tukiasema/reititin.

Vinkki
Asetussivun ulkonäkö vaihtelee tukiaseman/reitittimen merkin mukaan. Katso ohjeet tukiaseman/reitittimen
mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Jos rekisterinpitäjänä käytetään Windows Vista® - ja Windows® 7 tietokonetta, noudata seuraavia
ohjeita.
Vinkki
Jotta Windows Vista® - ja Windows® 7 tietokonetta voidaan käyttää rekisterinpitäjänä, se on rekisteröitävä
verkkoon etukäteen. Katso ohjeet tukiaseman/reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

7

1 (Windows Vista®)
Valitse
-painike ja valitse sitten Verkko.
(Windows® 7)
Valitse

-painike ja valitse Laitteet ja tulostimet.

2 (Windows Vista®)
Valitse Langattoman laitteen lisääminen.
(Windows® 7)
Valitse Lisää laite.
3 Valitse laite ja napsauta Seuraava.
4 Syötä tulostetulta arkilta PIN, ja napsauta Seuraava.
5 Valitse verkko, johon haluat kytkeytyä, ja napsauta sitten Seuraava.
6 Napsauta Sulje.

i

Jos nestekidenäytössä näkyy Kytketty, laitteella on yhteys tukiasemaan tai reitittimeen. Kirjoitinta
voidaan nyt käyttää langattomassa verkossa.
Jos nestekidenäytössä näkyy Yhteyt. ei saatu, laitteella ei ole yhteyttä tukiasemaan/reitittimeen,
tai annettu PIN-koodi on virheellinen. Varmista, että PIN-koodi on oikea, ja yritä aloittaa uudelleen
vaiheesta f. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen tehdasasetukset ja
yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso Verkkoasetusten palautus
tehdasasetuksiin sivulla 69.
Jos nestekidenäytössä näkyy Ei tukiasemaa, laite ei ole havainnut verkossa yhtään tukiasemaa tai
reititintä. Varmista, että Brother-laite on sijoitettu mahdollisimman lähelle verkon
tukiasemaa tai reititintä ja kirjoittimen ja tukiaseman välillä on mahdollisimman vähän esteitä. Yritä sitten
aloittaa uudestaan vaiheesta f. Jos sama viesti tulee uudelleen näkyviin, palauta tulostuspalvelimen
tehdasasetukset ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso
Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69.
Langattoman verkon asetukset ovat nyt valmiit. Kun haluat asentaa kirjoitinohjaimen, siirry
vaiheeseen a, sivu 47 (Windows®) tai sivu 51 (Macintosh).
46

Langattoman verkon asetuksien määritys Wi-Fi Protected Setup toiminnolla (HL-3070CW)

Windows®

7

TÄRKEÄÄ
ÄLÄ yritä peruuttaa mitään näyttöjä tämän asennuksen aikana.

a

Kytke tietokoneeseen virta. (Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)
Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennusta.

b

Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti.
Valitse kirjoittimen malli ja kieli.

c

Napsauta valikkonäyttösivulla kohtaa Asenna kirjoitinohjain.

7

d

Napsauta kohtaa Langattoman verkon käyttäjät.
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Vinkki
Kun Käyttäjätilien valvonta tulee näkyviin,
(Windows Vista®) napsauta Salli.
(Windows® 7) napsauta Kyllä.

7

e

Valitse Vain ohjaimen asennus, ja napsauta sitten Seuraava.

f

Kun Lisenssisopimus-ikkuna avautuu, napsauta Kyllä, jos hyväksyt lisenssisopimuksen ehdot.
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g

Valitse Normaali asennus, ja napsauta sitten Seuraava.

h

Valitse Etsi verkosta laitteita ja valitse Brother-laite löytyneiden laitteiden luettelosta (suositus).
tai anna kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi. Napsauta Seuraava.

7

Vinkki
Voit tarkistaa kirjoittimen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla kirjoittimen verkkoasetukset. Katso
Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.
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i

Valitse kirjoitin ja napsauta sitten Seuraava.

Vinkki
Jos kirjoittimen ilmestyminen luetteloon kestää kauan (minuutin tai enemmän), napsauta Päivitä.

j

7

Napsauta Valmis.

Vinkki
• Jos haluat rekisteröidä laitteen Internetin kautta, valitse valintaruutu Suorita online-rekisteröinti.
• Jos et halua asettaa kirjoitinta oletuskirjoittimeksi, poista valinta valintaruudusta Aseta
oletuskirjoittimeksi.
• Jos haluat ottaa Tilan valvonnan pois käytöstä, poista valinta Ota Tilan valvonta käyttöön.
Asennus on nyt valmis.
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Macintosh

7

TÄRKEÄÄ
ÄLÄ yritä peruuttaa mitään näyttöjä tämän asennuksen aikana.

a
b
c

Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.
Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Kaksoisosoita työpöydällä olevaa HL3000kuvaketta. Kaksoisosoita Start Here -kuvaketta. Valitse kirjoittimen malli ja kieli.
Osoita valikkonäyttösivulla kohtaa Asenna kirjoitinohjain.

7

d

Osoita kohtaa Langattoman verkon käyttäjät.
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e

Valitse Vain ohjaimen asennus, ja osoita sitten Seuraava. Noudata näytön ohjeita.
Käynnistä sitten Macintosh-tietokone uudelleen. (vain Mac OS X 10.3.9)

f

Brother-ohjelmisto etsii Brother-kirjoittimen. Tänä aikana näyttöön tulee seuraava ilmoitus.

g

Valitse kirjoitin, jonka haluat kytkeä, ja osoita OK.

7

Vinkki
• Jos verkkoon on kytketty useampi kuin yksi samanmallinen kirjoitin, mallinimen jälkeen näkyy MACosoite (Ethernet-osoite). Voit tarkistaa IP-osoitteesi selaamalla oikealle.
• Voit tarkistaa kirjoittimen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla kirjoittimen
asetukset. Katso Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.
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h

Kun tämä näyttö tulee näkyviin, osoita OK.

Asennus on nyt valmis.

7

53

Ohjauspaneelin toiminnot8

8

Ohjauspaneelin toiminnot

8

Yleistä

8

Tässä kirjoittimessa on yksi taustavalaistu nestekidenäyttö (LCD), seitsemän painiketta ja kaksi merkkivaloa
(LED) ohjauspaneelissa. Nestekidenäyttö on 16-merkkinen yhden rivin näyttö.

Ohjauspaneelista voidaan tehdä seuraavat toimet.
Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen

8

Katso Verkkovalikko sivulla 55.
Verkkoasetusten tulostus
Katso Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.
Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin
Katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69.
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Verkkovalikko

8

Ennen kuin Brother-tuotetta käytetään verkkoympäristössä, on määritettävä sen TCP/IP-asetukset.
Tässä luvussa kerrotaan, miten verkkoasetukset määritetään laitteen päällä olevan ohjauspaneelin avulla.
Ohjauspaneelin Verkko-valikossa voidaan määrittää Brother-laitteen verkkoasetukset. Saat päävalikon
esiin painamalla jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back). Paina sitten + tai - ja valitse Verkko. Siirry
valikkokohtaan, jonka asetuksia haluat määrittää. Jos haluat lisätietoja valikosta, katso Toimintotaulukko ja
tehdasasetukset sivulla 141.
Huomaa, että laitteen mukana toimitetaan BRAdmin Light -apuohjelma ja WWW-pohjainen hallinta (WWWselain), joiden avulla voidaan määrittää myös monia verkon ominaisuuksia. Katso Tulostuspalvelimen
asetusten muuttaminen sivulla 16.

TCP/IP

8

Tässä valikossa on seitsemän osaa: Boot Method, IP-osoite, Aliver.peite, Yhdyskäytävä, IP
Boot-yrityks., APIPA ja IPv6.

Käynnistysmenetelmä

8

Tämä valinta ohjaa sitä, miten laite hankkii IP-osoitteen. Oletusasetus on Auto.
Vinkki
Jos et halua määrittää tulostuspalvelinta DHCP:n, BOOTP:n tai RARP:n kautta, Boot Methodasetukseksi on valittava Static, jotta tulostuspalvelimen IP-osoite pysyy muuttumattomana. Näin
tulostuspalvelin ei yritä saada IP-osoitetta näistä järjestelmistä. Boot Method -asetus voidaan vaihtaa
laitteen ohjauspaneelin kautta, BRAdmin Light -apuohjelmassa tai WWW-pohjaisella hallinnalla (WWWselain).

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

HL-3070CW
(kaapeliyhteys) valitse Kiinteä LAN painamalla + tai -.
(langaton) Valitse WLAN painamalla + tai -.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse TCP/IP.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Boot Method.
Paina OK.
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f

Paina + tai - ja valitse Auto 1, Static 2, Rarp 3, BOOTP 4 tai DHCP 5.
Paina OK.

1

Automaattitila
Tässä tilassa kirjoitin yrittää löytää verkosta DHCP-palvelimen. Jos palvelin löytyy ja se on asetettu määrittämään IP-osoite laitteelle, käytetään
DHCP-palvelimen antamaa IP-osoitetta. Jos DHCP-palvelinta ei ole käytettävissä, kirjoitin yrittää löytää BOOTP-palvelimen. Jos BOOTP-palvelin
on käytettävissä ja se on asetettu oikein, laite ottaa IP-osoitteen BOOTP-palvelimelta. Jos BOOTP-palvelinta ei ole käytettävissä, laite yrittää
löytää RARP-palvelimen. Jos myöskään RARP-palvelin ei vastaa, IP-osoite haetaan APIPA-toiminnolla, katso IP-osoitteen määritys APIPA:n
avulla sivulla 133. Kun kirjoittimeen kytketään virta ensimmäisen kerran, palvelimen haku verkosta voi viedä muutamia minuutteja.

2

Staattinen tila
Tässä tilassa laitteen IP-osoite on määritettävä manuaalisesti. Kun IP-osoite on annettu, se lukittuu määritettyyn osoitteeseen.

3

RARP-tila
Brother-tulostuspalvelimen IP-osoite voidaan määrittää käyttämällä isäntäkoneella Reverse ARP (RARP) -toimintoa. Jos haluat lisätietoja
RARP:stä, katso IP-osoitteen määritys RARP:n avulla sivulla 133.

4

BOOTP-tila
BOOTP:tä voidaan käyttää RARP:n sijasta. Sen etuna on, että sillä voidaan määrittää aliverkon peite ja yhdyskäytävä. Jos haluat lisätietoja
BOOTP:stä, katso IP-osoitteen määritys BOOTP:n avulla sivulla 132.

5

DHCP-tila
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) on yksi lukuisista automaattisista IP-osoitteiden jakojärjestelmistä. Jos verkossa (yleensä Unix-,
Windows® 2000/XP-, Windows Vista® -, Windows® 7 -verkko) on DHCP-palvelin, tulostuspalvelin saa IP-osoitteen DHCP-palvelimelta
automaattisesti ja rekisteröi nimensä mihin tahansa RFC 1001- ja 1002-yhteensopivaan dynaamiseen nimipalveluun.

Vinkki
• Jos et halua määrittää tulostuspalvelinta DHCP:n, BOOTP:n tai RARP:n kautta, BOOT method asetukseksi on valittava "staattinen", jotta tulostuspalvelimen IP-osoite pysyy muuttumattomana. Näin
tulostuspalvelin ei yritä saada IP-osoitetta näistä järjestelmistä. BOOT method -asetus voidaan vaihtaa
kirjoittimen ohjauspaneelin Verkko-valikossa, BRAdmin-ohjelmilla tai WWW-pohjaisella hallinnalla
(WWW-selaimella).
• Pienissä verkoissa DHCP-palvelimena voi olla reititin.

56

8

Ohjauspaneelin toiminnot

IP-osoite

8

Tässä kentässä näkyy laitteen nykyinen IP-osoite. Jos olet valinnut Boot Method-asetukseksi Static,
anna IP-osoite, jonka haluat määrittää laitteelle (tarkista verkonvalvojalta, mitä IP-osoitetta tulee käyttää). Jos
asetuksena on muu kuin Static, kirjoitin yrittää määrittää IP-osoitteensa DHCP- tai BOOTP-protokollalla.
Laitteen oletus-IP-osoite ei todennäköisesti sovi yhteen verkon IP-numerointijärjestelmän kanssa.
Suosittelemme, että pyydät verkonvalvojalta IP-osoitteen verkkoon, johon laite kytketään.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

HL-3070CW
(kaapeliyhteys) valitse Kiinteä LAN painamalla + tai -.
(langaton) Valitse WLAN painamalla + tai -.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse TCP/IP.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse IP-osoite.
Paina OK. Numeron ensimmäinen osa vilkkuu.

f

Suurenna tai pienennä numeroa painamalla + tai -.
Siirry seuraavaan numeroon painamalla OK.

g
h

Toista toimenpide, kunnes olet asettanut IP-osoitteesi.

8

Paina OK, kun olet syöttänyt koko IP-osoitteen.
Tähti ilmestyy nestekidenäytön loppuun.
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Aliverkon peite

8

Tässä kentässä näkyy laitteen nykyinen aliverkon peite. Jos aliverkon peitettä ei haeta DHCP:llä tai
BOOTP:llä, anna haluamasi aliverkon peite. Tarkista verkonvalvojalta, mitä aliverkon peitettä tulee käyttää.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

HL-3070CW
(kaapeliyhteys) valitse Kiinteä LAN painamalla + tai -.
(langaton) Valitse WLAN painamalla + tai -.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse TCP/IP.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Aliver.peite.
Paina OK. Numeron ensimmäinen osa vilkkuu.

f

Suurenna tai pienennä numeroa painamalla + tai -.
Siirry seuraavaan numeroon painamalla OK.

g
h

Toista toimenpide, kunnes olet asettanut aliverkon peitteen osoitteen.

8

Paina OK, kun olet syöttänyt koko aliverkon peitteen osoitteen.
Tähti ilmestyy nestekidenäytön loppuun.
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Yhdyskäytävä

8

Tässä kentässä näkyy laitteen nykyisen yhdyskäytävän tai reitittimen osoite. Jos yhdyskäytävän tai reitittimen
osoitetta ei haeta DHCP:llä tai BOOTP:llä, anna osoite, jonka haluat määrittää. Jos yhdyskäytävää tai
reititintä ei käytetä, jätä tämä kenttä tyhjäksi. Tarkista asia verkonvalvojalta, jos et ole varma.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

HL-3070CW
(kaapeliyhteys) valitse Kiinteä LAN painamalla + tai -.
(langaton) Valitse WLAN painamalla + tai -.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse TCP/IP.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Yhdyskäytävä.
Paina OK. Numeron ensimmäinen osa vilkkuu.

f

Suurenna tai pienennä numeroa painamalla + tai -.
Siirry seuraavaan numeroon painamalla OK.

g
h

Toista toimenpide, kunnes olet asettanut yhdyskäytävän osoitteen.

8

Paina OK, kun olet syöttänyt koko yhdyskäytävän osoitteen.
Tähti ilmestyy nestekidenäytön loppuun.
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IP-käynnistysyritykset

8

Tässä kentässä näkyy, kuinka monta kertaa kirjoitin yrittää löytää IP-osoitteen verkosta käyttämällä
määritettyä Boot Method-asetusta (katso Käynnistysmenetelmä sivulla 55). Oletusasetus on 3.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

HL-3070CW
(kaapeliyhteys) valitse Kiinteä LAN painamalla + tai -.
(langaton) Valitse WLAN painamalla + tai -.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse TCP/IP.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse IP Boot-yrityks..
Paina OK.

f

Aseta kuinka monta kertaa IP-osoitetta yritetään hakea painamalla + tai -.
Paina OK.

8
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APIPA

8

Jos asetukseksi on valittu Kyllä, tulostuspalvelin määrittää automaattisesti Link-Local IP -osoitteen väliltä
169.254.1.0–169.254.254.255, jos tulostuspalvelin ei pysty saamaan IP-osoitetta asettamallasi Boot Method
-asetuksella (katso Käynnistysmenetelmä sivulla 55). Jos asetuksena on Ei, IP-osoite ei muutu, jos
tulostuspalvelin ei pysty saamaan osoitetta asettamasi Boot Method -asetuksen avulla. APIPA-oletusasetus
on Kyllä.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

HL-3070CW
(kaapeliyhteys) valitse Kiinteä LAN painamalla + tai -.
(langaton) Valitse WLAN painamalla + tai -.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse TCP/IP.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse APIPA.
Paina OK.

f

Paina + tai - ja valitse Kyllä tai Ei.
Paina OK.

8
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IPv6

8

Tämä laite on yhteensopiva viimeisimmän sukupolven Internet-protokollan, IPv6:n, kanssa. Jos haluat
käyttää IPv6-protokollaa, valitse Kyllä. IPv6-oletusasetus on Ei. Lisätietoja IPv6-protokollasta on
osoitteessa http://solutions.brother.com/.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

HL-3070CW
(kaapeliyhteys) valitse Kiinteä LAN painamalla + tai -.
(langaton) Valitse WLAN painamalla + tai -.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse TCP/IP.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse IPv6.
Paina OK.

f

Paina + tai - ja valitse Kyllä tai Ei.
Paina OK.

8

Vinkki
Jos IPv6-protokollan asetukseksi asetetaan Kyllä, sammuta ja käynnistä virta virtakatkaisijasta
protokollan käyttöönottamiseksi.
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Ethernet (vain kaapeliverkko)

8

Ethernet-linkkitila. Auto-asetuksella tulostuspalvelin voi toimia 100BASE-TX FD- tai HD- tai 10BASE-T FDtai HD-tilassa tai automaattisella tunnistuksella.
100 BASE-TX FD (100B-FD) tai HD (100B-HD) ja 10BASE-T FD (10B-FD) tai HD (10B-HD) määräävät
tulostuspalvelimen linkkitilan. Tämä muutos tulee voimaan sen jälkeen, kun tulostuspalvelin on nollattu.
Oletusasetus on Auto.
Vinkki
Jos tämä arvo asetetaan väärin, tulostuspalvelimeen ei ehkä saada yhteyttä.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse Kiinteä LAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse Ethernet.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Auto, 100B-FD, 100B-HD, 10B-FD tai 10B-HD.
Paina OK.

Tehdasasetusten palautus

8

8

Tehdasasetuks.-toiminnolla voit palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetuksiin. Jos haluat lisätietoja
palautuksesta, katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69.

Aseta oletusasetukset (HL-3070CW)

8

Tehdasasetus-toiminnolla voit palauttaa kaikki langattoman verkon asetukset tehtaan oletusasetuksiin.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

(kaapeliyhteys) valitse Kiinteä LAN painamalla + tai -.
(langaton) Valitse WLAN painamalla + tai -.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse Tehdasasetus.
Paina OK.

e

Kun OK? ilmestyy, paina OK uudelleen.
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Kaapeliyhteyden käyttöönotto (vain HL-3070CW ja kaapeliverkko)

8

Jos haluat käyttää kaapeliverkkoa, aseta Kiinteä käyt. arvoksi Kyllä.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse Kiinteä LAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse Kiinteä käyt..
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Kyllä tai Ei.
Paina OK.

Langattoman yhteyden käyttöönotto (vain HL-3070CW ja langaton verkko)

8

Jos haluat käyttää langatonta verkkoa, aseta WLAN käytössä arvoksi Kyllä.

a
b

8

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse WLAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse WLAN käytössä.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Kyllä.
Paina OK.

SES/WPS tai AOSS (vain HL-3070CW ja langaton verkko)

8

Jos langaton tukiasema tai reititin tukee joko SecureEasySetup-, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1)- tai AOSS™toimintoa, laitteen asetukset voidaan määrittää helposti ilman tietokonetta. Brother-laitteessasi on
SES/WPS/AOSS-valikko ohjauspaneelissa. Toiminto tunnistaa automaattisesti, mitä tilaa
(SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup tai AOSS™) tukiasema käyttää. Langattoman verkon asetukset
ja suojausasetukset voidaan lähettää kirjoittimeen painamalla langattomassa reitittimessä tai tukiasemassa
olevaa painiketta. Katso langattoman lähiverkkoreitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta, kuinka yhdellä
painalluksella -tilaa käytetään. (Katso luvussa 6 kohdassa Langattoman verkon asetusten määritys
ohjauspaneelista SES/WPS- tai AOSS-menetelmällä (HL-3070CW).)
1

Määritys painikkeella
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WPS PIN-koodilla (HL-3070CW vain langaton verkko)

8

Jos langaton tukiasema tai reititin tukee Wi-Fi Protected Setup-toimintoa (PIN-menetelmä), laitteen asetukset
voidaan määrittää helposti. PIN-menetelmä on yksi Wi-Fi Alliance kehittämistä yhteysmenetelmistä. Langattoman
verkon asetukset ja suojausasetukset voidaan määrittää syöttämällä kirjautujan (laitteen) luoma PIN
rekisterinpitäjään (laitteeseen, joka hallitsee langatonta lähiverkkoa). Katso langattoman lähiverkkoreitittimen tai
tukiaseman käyttöoppaasta, kuinka Wi-Fi Protected Setup-tilaa käytetään. (Katso luvussa 7 kohdassa
Langattoman verkon asetuksien määritys Wi-Fi Protected Setup toiminnolla (HL-3070CW).)

WLAN-tila (vain HL-3070CW ja langaton verkko)
TILA

8

8

Tässä kentässä näkyy langattoman verkon nykyinen tila, Aktiivinen(11b), Aktiivinen(11g),
Kiinteä LAN akt., LANGATON EI KÄYT, Yhteyt. ei saatu, tai AOSS aktiivinen.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse WLAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse WLAN-tila.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse TILA.
Paina OK.

f

Käytössä olevan langattoman verkon tila näytetään, se voi olla Aktiivinen(11b),
Aktiivinen(11g), Kiinteä LAN akt., LANGATON EI KÄYT, Yhteyt. ei saatu, tai AOSS
aktiivinen.

g

Paina OK uudelleen.

8
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SIGNAALI

8

Tässä kentässä näkyy langattoman verkon nykyinen tila Vahva, Keskinkertainen, Heikko, tai Ei
mitään.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse WLAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse WLAN-tila.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse SIGNAALI.
Paina OK.

f

Käytössä olevan langattoman verkon tila näytetään, se voi olla Vahva, Keskinkertainen, Heikko,
tai Ei mitään.

g

Paina OK uudelleen.

Kanava

8
8

Tässä kentässä näkyy langattoman verkon nykyinen kanava.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse WLAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse WLAN-tila.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Kanava.
Paina OK.

f
g

Langattoman verkon nykyinen kanava tulee näkyviin.
Paina OK uudelleen.
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Nopeus

8

Tässä kentässä näkyy langattoman verkon nykyinen nopeus.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse WLAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse WLAN-tila.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Nopeus.
Paina OK.

f
g

Langattoman verkon nykyinen nopeus tulee näkyviin.
Paina OK uudelleen.

SSID

8
8

Tässä kentässä näkyy langattoman verkon nykyinen SSID. Näytössä näkyy enintään 32 merkkiä SSIDnimestä.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse WLAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse WLAN-tila.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse SSID.
Paina OK.

f
g

Langattoman verkon nykyinen SSID tulee näkyviin.
Paina OK uudelleen.
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Yhteys tila

8

Tässä kentässä näkyy langattoman verkon nykyinen tietoliikennetila, Ad-hoc tai Infrastruktuuri.

a
b

Paina jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back) laitteen ohjauspaneelissa.
Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

c

Paina + tai - ja valitse WLAN.
Paina OK.

d

Paina + tai - ja valitse WLAN-tila.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Yhteystapa.
Paina OK.

f

Käytössä olevan langattoman verkon tietoliikennetila näytetään, se voi olla Ad-hoc tai
Infrastruktuuri.

g

Paina OK uudelleen.

8
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Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

8

Jos haluat palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetukset (palauttaa kaikki tiedot, mm. salasanan ja IPosoitteen).
Vinkki
Tulostuspalvelin voidaan palauttaa tehdasasetuksiin BRAdmin-ohjelmilla tai WWW-pohjaisella hallinnalla
(WWW-selaimella). Jos haluat lisätietoja, katso Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen sivulla 16.

a
b
c

Varmista, että virtajohto on kytketty.
Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
Laitteen saa pois verkkotilasta painamalla jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back)
ohjauspaneelissa.

d

Paina + tai - ja valitse Verkko.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Tehdasasetuks..
Paina OK.

f

8

Kun Käyn. tulostin? ilmestyy, paina OK uudelleen. Laite käynnistyy uudelleen.
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Verkkoasetussivun tulostus

8

Vinkki
Solmun nimi: Solmun nimi näkyy kirjoittimen verkkoasetusten tulosteessa. Laitteen tulostuspalvelimen
solmun oletusnimi on ”BRNxxxxxxxxxxxx” (kiinteä verkko) tai ”BRWxxxxxxxxxxxx” (langaton verkko) (
HL-3070CW).
Verkkoasetusten tulosteeseen tulostuvat kaikki voimassa olevat verkkoasetukset. Verkkoasetukset voidaan
tulostaa ohjauspaneelista.

a
b
c

Varmista, että virtajohto on kytketty.
Kytke laitteeseen virta ja odota, kunnes laite on tulostusvalmis.
Laitteen saa pois verkkotilasta painamalla jotain valikon painikkeista (+, -, OK tai Back)
ohjauspaneelissa.

d

Paina + tai - ja valitse Laitetiedot.
Paina OK.

e

Paina + tai - ja valitse Tul. NetSetting.
Paina OK.

8

Vinkki
Jos verkkoasetussivulla näkyy IP Address 0.0.0.0, odota minuutin ajan ja yritä sitten uudelleen.
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9

Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto
(vain Windows®)

9

Yleistä

9

Ohjatulla ohjaimen käyttöönottotoiminnolla voidaan helpottaa tai jopa automatisoida paikallisten tai
verkkokirjoittimien asennusta. Ohjatulla ohjaimen käyttöönottotoiminnolla voidaan myös luoda itsesuorittavia
ohjelmatiedostoja, jotka asentavat kirjoitinohjaimen täysin automaattisesti, kun ne suoritetaan etäkoneella.
Etäkoneen ei tarvitse olla kytkettynä verkkoon.

Yhteysmenetelmät

9

Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto tukee kolmea yhteysmenetelmää.

Vertaistulostus

9

Laite on kytketty verkkoon, mutta jokainen käyttäjä tulostaa kirjoittimelle suoraan, EI keskusjonon kautta.
1
Windows

R

1
Windows

R

1
Windows

R

9

2

TCP/IP

1) Työasema
2) Verkkokirjoitin (Brother-laite)
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Jaettu verkko

9

Laite on kytketty verkkoon, ja kaikkia tulostustöitä hallitaan keskustulostusjonon avulla.
1
Windows

R

Windows

R

1

Windows

R

3

TCP/IP

1
Windows

R

4

2

1) Työasema
2) Kutsutaan myös ”palvelimeksi” tai ”tulostuspalvelimeksi”
3) TCP/IP tai USB

9

4) Kirjoitin (Brother-laite)

Paikallinen kirjoitin (USB)

9

Laite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Windows

R

3

1

2

1) Työasema
2) Kirjoitin (Brother-laite)
3) USB
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Ohjatun ohjaimen käyttöönottotoiminnon asennus

9

a

Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos mallin niminäyttö tulee näkyviin, valitse
laite. Jos kielinäyttö tulee näkyviin, valitse kieli.

b
c

Näyttöön tulee CD-ROM-päävalikko. Napsauta Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat.
Valitse asennusohjelma Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto.
Vinkki

Kun Käyttäjätilien valvonta tulee näkyviin,
(Windows Vista®) napsauta Salli.
(Windows® 7) napsauta Kyllä.

d
e
f

Vastaa tervetuloa-viestiin napsauttamalla Seuraava.
Lue lisenssisopimus huolellisesti. Noudata sitten näytöllä olevia ohjeita.
Napsauta Valmis. Ohjattu ohjaimen käyttöönottotoiminto on nyt asennettu.

9
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Ohjatun ohjaimen käyttöönottotoiminnon käyttö
a

Kun käynnistät ohjatun toiminnon ensimmäisen kerran, näkyviin tulee tervetulonäyttö. Napsauta
Seuraava.

b
c
d

Valitse Kirjoitin, ja napsauta sitten Seuraava.

9

Valitse yhteystyyppi kirjoittimeen, johon haluat tulostaa.
Valitse haluamasi vaihtoehto ja noudata näytöllä olevia ohjeita.
Jos valitsit Brother Peer-to-Peer -verkkokirjoitin, näyttöön tulee seuraava näyttösivu.

9
 IP-osoitteen määritys
Jos kirjoittimella ei ole IP-osoitetta, voit vaihtaa IP-osoitteen ohjatussa toiminnossa valitsemalla
laitteen luettelosta ja valitsemalla vaihtoehdon Määritä IP. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voidaan
määrittää IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite.

e

Valitse laite, jonka haluat asentaa.
 Jos kirjoitinohjain, jota haluat käyttää, on asennettu tietokoneelle:
Rasti valintaruutu Asennetut kirjoitinohjaimet, ja valitse asennettavaksi haluamasi laite sekä
napsauta sitten Seuraava.
 Jos ohjainta, jota haluat käyttää, ei ole asennettu tietokoneelle:
1 Napsauta Levy....
2 Valitse käyttöjärjestelmä, jotka haluat käyttää, ja napsauta OK.
3 Napsauta Selaa... ja valitse sopiva kirjoitinohjain (ajuri), joka sijaitsee CD-ROM-levyllä tai on
jaettavana verkossa. Napsauta Avaa.
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4 Valitse esimerkiksi kansio ”X:\install\oma kieli\PCL\32 1” (jossa X on aseman tunnus). Napsauta
OK.
1

f
g

32-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja 64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.

Valittuasi oikean ohjaimen napsauta Seuraava.
Näyttöön tulee yhteenveto. Tarkista ohjaimen asetukset.

9

 Ohjelmatiedoston luonti
Ohjatulla ohjaimen käyttöönottotoiminnolla voidaan myös luoda itsesuorittavia .EXE-tiedostoja.
Nämä itsesuorittavat .EXE-tiedostot voidaan tallentaa verkkoon, kopioida CD-ROM-levylle tai
USB-muistitikulle tai lähettää sähköpostitse toiselle käyttäjälle. Kun ohjelma suoritetaan, ohjain ja sen
asetukset asennetaan automaattisesti, eikä käyttäjän tarvitse osallistua prosessiin.
• Kopioi ohjaintiedostot tähän tietokoneeseen ja luo asennusohjelma muille käyttäjille.
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asentaa ohjaimen tähän tietokoneeseen ja lisäksi luoda
itsesuorittavan ohjelmatiedoston, jota voidaan käyttää toisella tietokoneella, jossa on sama
käyttöjärjestelmä.
• Luo vain asennusohjelma muille käyttäjille. Älä kopioi ohjaintiedostoja tähän
tietokoneeseen.
Valitse tämä vaihtoehto, jos ohjain on jo asennettu tietokoneeseen ja haluat luoda itsesuorittavan
ohjelmatiedoston asentamatta ohjainta uudelleen tähän tietokoneeseen.
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Vinkki
• Jos työskentelet jonopohjaisessa verkossa ja luot ohjelmatiedoston käyttäjälle, joka ei voi käyttää
ohjelmatiedostoon määritettyä tulostusjonoa, etäkoneelle asennettu ohjain tulostaa oletusarvoisesti
LPT1-porttiin.
• Jos rastit valintaruudun Asennetut kirjoitinohjaimet kohdassa e, voit muuttaa kirjoitinohjaimen
oletusasetuksia, kuten paperin kokoa, napsauttamalla kohtaa Mukautettu....

h

Napsauta Valmis. Ohjain asennetaan tietokoneeseen automaattisesti.

9
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10

WWW-pohjainen hallinta

10

Yleistä

10

Tavallisella WWW-selaimella voidaan muuttaa laitteen asetuksia käyttämällä HTTP:tä (Hyper Text Transfer
Protocol). WWW-selaimen avulla voidaan tarkastella ja käyttää seuraavia verkkolaitteen asetuksia ja
toimintoja:
 Laitteen tilatiedot
 Verkkoasetusten, kuten TCP/IP-tietojen, muuttaminen
 Laitteen ja tulostuspalvelimen ohjelmistotiedot
 Verkon ja laitteen määritysten muuttaminen
Vinkki
Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat versiot
(Windows®) sekä Safari 1.3 tai uudempi (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat
käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytössä on jokin muu selain, sen on oltava yhteensopiva HTTP
1.0:n ja HTTP 1.1:n kanssa.
Verkon on käytettävä TCP/IP-protokollaa, ja tulostuspalvelimella ja tietokoneella on oltava käypä IP-osoite.
Vinkki
• Jos tarvitset ohjeita laitteen IP-osoitteen määrittämiseen, katso IP-osoitteen ja aliverkon peitteen
määritys sivulla 13.
• WWW-selainta voi käyttää useimmilla tietokonealustoilla. Esimerkiksi Macintosh- ja UNIX-käyttäjät
voivat myös ottaa yhteyden laitteeseen ja hallita sitä.
• Myös BRAdmin-ohjelmia voidaan käyttää laitteen ja sen verkkoasetusten hallintaan.
• Tämä tulostuspalvelin tukee myös HTTPS-protokollaa suojattua SSL-hallintaa varten. Katso
Verkkokirjoittimen turvallinen hallinta sivulla 95.

10
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Tulostuspalvelimen asetusten määritys WWW-pohjaisella
hallinnalla (WWW-selaimella).

10

Tavallisella WWW-selaimella voidaan muuttaa tulostuspalvelimen asetuksia käyttämällä HTTP:tä (Hyper
Text Transfer Protocol).
Vinkki
Jotta WWW-selainta voidaan käyttää, on tiedettävä tulostuspalvelimen IP-osoite tai solmun nimi.

a
b

Käynnistä WWW-selain.
Kirjoita selaimeen ”http://kirjoittimen IP-osoite/”. (”kirjoittimen IP-osoite” on
kirjoittimen IP-osoite)
 Esimerkki:
http://192.168.1.2/
Vinkki

• Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät Toimialue DNS:ää, voit antaa myös
tulostuspalvelimen DNS-nimen.
• Windows®-käyttäjät: koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän myös
tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös verkkoasetukset-sivulla. Katso ohjeet
verkkoasetusten tulostukseen kohdasta Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70. Määritetty NetBIOS-nimi
on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on ”BRNxxxxxxxxxxxx” ja
langattomassa verkossa ”BRWxxxxxxxxxxxx”.
• Macintosh-käyttöjärjestelmissä WWW-pohjainen hallinta on helposti käytettävissä osoittamalla laitteen
kuvaketta Tilan valvonta -näytössä. Jos haluat lisätietoja, katso CD-ROM-levyllä oleva käyttöohje.

c
d
e
f

Napsauta Network Configuration (Verkkoasetukset).
Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on ”admin” ja oletussalasana on access.
Napsauta OK.
Tulostuspalvelimen asetuksia voidaan nyt muuttaa.
Vinkki

Jos olet muuttanut protokollan asetuksia,käynnistä kirjoitin uudestaan ja ota uudet asetukset käyttöön
napsauttamalla Submit (Tallenna).
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11

11

Yleistä

11

Kun haluat kytkeä laitteen verkkoon, toimi pika-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme
käytettäväksi laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevaa Brother-asennusohjelmaa. Tämän
ohjelman avulla on helppo kytkeä laite verkkoon ja asentaa verkko-ohjelmat ja kirjoitinohjain, joita tarvitaan
laitteen määrittämiseen verkkoon. Näytössä näkyy ohjeita aina siihen asti, kunnes olet valmis käyttämään
Brother-verkkolaitettasi.
Jos käytät Windows®-käyttöjärjestelmää ja haluat määrittää laitteen ilman Brother-asennusohjelmaa, käytä
TCP/IP-protokollaa vertaisympäristössä. Noudata tässä luvussa annettuja ohjeita. Tässä luvussa kerrotaan,
miten verkko-ohjelmat ja kirjoitinohjaimet asennetaan. Niitä tarvitaan, jotta verkkolaitteella voidaan tulostaa.
Vinkki
• Laitteen IP-osoite on määritettävä ennen tässä luvussa esitettyjä toimia. Jos et ole määrittänyt IPosoitetta, katso Luku 2 ensin.
• Varmista, että isäntäkone ja laite ovat samassa aliverkossa tai että reititin on määritetty siten, että tieto
voi kulkea näiden laitteiden välillä.
• Jos kytkeydyt verkkotulostusjonoon tai jaettuun resursiin (vain tulostus), katso asennusohjeet Asennus
verkkotulostusjonoa tai jaettua resurssia käytettäessä sivulla 137.
• Brother-tulostuspalvelimen oletussalasana on ”access”.

11
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Tavallisen TCP/IP-portin määrittäminen

11

Kirjoitinohjainta ei ole vielä asennettu

11

Windows Vista®, Windows® 7 ja Windows Server® 2008

a

(Windows Vista®) Napsauta painiketta

11

, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, ja sitten Tulostimet.

, Laitteet ja tulostimet.
(Windows® 7) Napsauta painiketta
®
(Windows Server 2008) Napsauta painiketta Käynnistä, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, ja sitten
Tulostimet.

b
c
d

Napsauta Lisää tulostin.
Valitse Lisää paikallinen tulostin.
Valitse seuraavaksi oikea verkkotulostusportti. Valitse Luo uusi portti ja sitten alasvetovalikosta
Standard TCP/IP Port, ja napsauta sitten Seuraava.

e

Valitse TCP/IP-laite alasvetovalikosta Laitetyyppi. Anna määritettävä IP-osoite tai solmun nimi. Ohjattu
asennus syöttää automaattisesti portin nimitiedot puolestasi, joten napsauta sitten Seuraava.

f

Windows Vista®, Windows® 7 tai Windows Server® 2008 ottaa nyt yhteyden määritettyyn kirjoittimeen.
Jos et antanut oikeaa IP-osoitetta tai nimeä, näkyviin tulee virhevalintaikkuna.

g

Portti on nyt määritetty. Määritä seuraavaksi kirjoitinohjain, jota haluat käyttää. Valitse sopiva ohjain
tuettujen kirjoittimien luettelosta. Jos aiot käyttää laitteen mukana CD-ROM-levyllä tullutta ohjainta,
valitse sitten vaihtoehto Levy ja selaa CD-ROM-levyä.

h

Valitse esimerkiksi kansio ”X:\install\oma kieli\PCL\32 1” (jossa X on aseman tunnus). Napsauta Avaa.
1

i

32-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja 64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.

Anna nimi ja napsauta Seuraava.
Vinkki

• Kun Käyttäjätilien valvonta tulee näkyviin,
(Windows Vista®) napsauta Jatka.
(Windows® 7) napsauta Kyllä.
• Jos kirjoitinohjaimessa, jonka aiot asentaa, ei ole digitaalista varmennetta, saat varoitusviestin. Jatka
asennusta napsauttamalla Asenna silti tämä ohjainohjelmisto.

j

Jatka ohjattua toimintoa ja päätä se napsauttamalla Valmis-painiketta.
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Windows® 2000/XP ja Windows Server® 2003

11

a

Windows® XP ja Windows Server® 2003:
Napsauta painiketta Käynnistä ja valitse Tulostimet ja faksit.
Windows® 2000:
Napsauta painiketta Käynnistä, valitse Asetukset ja sitten Tulostimet.

b

Windows® XP ja Windows Server® 2003:
Napsauta Lisää tulostin ja käynnistä siten Ohjattu tulostimen asennus.
Windows® 2000:
Kaksoisnapsauta kuvaketta Lisää tulostin, ja Ohjattu tulostimen asennus käynnistyy.

c
d

Napsauta Seuraava, kun näet näyttösivun Tervetuloa ohjattuun tulostimen asennukseen.

e

Valitse seuraavaksi oikea verkkotulostusportti. Valitse Luo uusi portti ja sitten alasvetovalikosta
Standard TCP/IP Port, ja napsauta sitten Seuraava.

f
g

Näyttöön avautuu Ohjattu tavallisen TCP/IP-tulostinportin lisäystoiminto. Napsauta Seuraava.

h

Windows® 2000/XP tai Windows Server® 2003 ottaa nyt yhteyden määritettyyn laitteeseen. Jos et
antanut oikeaa IP-osoitetta tai nimeä, näkyviin tulee virhevalintaikkuna.

i
j

Päätä asennus napsauttamalla Valmis.

k

Valitse esimerkiksi kansio ”X:\install\oma kieli\PCL\32 1” (jossa X on aseman tunnus). Napsauta Avaa.

Valitse Paikallinen kirjoitin ja poista valinta Tunnista ja asenna Plug and Play - tulostin
automaattisesti, ja napsauta sitten Seuraava.

Anna määritettävä IP-osoite tai solmun nimi. Ohjattu asennus syöttää automaattisesti portin nimitiedot
puolestasi, joten napsauta sitten Seuraava.

Portti on nyt määritetty. Määritä seuraavaksi kirjoitinohjain, jota haluat käyttää. Valitse sopiva ohjain
tuettujen kirjoittimien luettelosta. Jos aiot käyttää laitteen mukana CD-ROM-levyllä tullutta ohjainta,
valitse sitten vaihtoehto Levy ja selaa CD-ROM-levyä.
1

l
m

11

32-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja 64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.

Anna nimi ja napsauta Seuraava.
Jatka ohjattua toimintoa ja päätä se napsauttamalla Valmis-painiketta.
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Kirjoitinohjain on jo asennettu

11

Jos kirjoitinohjain on jo asennettu ja haluat määrittää sen verkkotulostusta varten, toimi seuraavasti:

a

Windows Vista®, Windows® 7 ja Windows Server® 2008:
(Windows Vista®) Napsauta painiketta

, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, ja sitten Tulostimet.

, Laitteet ja tulostimet.
(Windows® 7) Napsauta painiketta
®
(Windows Server 2008) Napsauta painiketta Käynnistä, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, ja sitten
Tulostimet.
Windows® XP ja Windows Server® 2003:
Napsauta painiketta Käynnistä ja valitse ikkunat Tulostimet ja faksit.
Windows® 2000:
Napsauta painiketta Käynnistä, valitse Asetukset ja sitten Tulostimet.

b

Napsauta hiiren oikealla painikkeella kirjoitinohjain, jonka haluat määrittää, ja osoita sitten
Ominaisuudet.

c
d

Napsauta Portit-välilehteä ja napsauta Lisää portti.

e
f
g
h

Ohjattu tavallisen TCP/IP-portin lisäystoiminto käynnistyy.

Valitse portti, jota haluat käyttää. Normaalisti portti on Standard TCP/IP Port. Napsauta sitten Uusi
portti... -painiketta.

Anna verkkokirjoittimen IP-osoite. Napsauta Seuraava.
Napsauta Valmis.

11

Sulje valintaikkunat Tulostusportit ja Ominaisuudet.

Muita tietolähteitä

11

Jos tarvitset ohjeita laitteen IP-osoitteen määrittämiseen, katso Laitteen määritys verkkoon sivulla 10 ja
Laitteen määritys langattomaan verkkoon (HL-3070CW) sivulla 18.
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Internet-tulostus Windows ®-käyttöjärjestelmässä12

12

Yleistä

12

Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-, Windows® 7- ja Windows Server® 2003/2008 -käyttäjät voivat
tulostaa käyttämällä TCP/IP-protokollaa sisäänrakennetun Internet Printing Protocol (IPP) - vakioohjelmiston avulla.
Vinkki
• Kirjoittimen IP-osoite on määritettävä ennen tässä luvussa esitettyjä toimia. Jos et ole määrittänyt IPosoitetta, katso Luku 2 ensin.
• Varmista, että isäntäkone ja laite ovat samassa aliverkossa tai että reititin on määritetty siten, että tieto
voi kulkea näiden laitteiden välillä.
• Brother-tulostuspalvelinten oletussalasana on "access".
• Tämä tulostuspalvelin tukee myös IPPS-tulostusta, katso Asiakirjojen turvallinen tulostus IPPS:llä
sivulla 102.

Windows® -käyttöjärjestelmien IPP-tulostus

12

Noudata seuraavia ohjeita, jos haluat käyttää Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-, Windows® 7- ja
Windows Server® 2003/2008 -käyttöjärjestelmien IPP-tulostusvalmiuksia.
Vaiheet voivat vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.

Windows Vista®, Windows® 7 ja Windows Server® 2008

a

(Windows Vista®) Napsauta painiketta

12

, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, ja sitten Tulostimet.

(Windows® 7) Napsauta painiketta
, Laitteet ja tulostimet.
®
(Windows Server 2008) Napsauta painiketta Käynnistä, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, ja sitten
Tulostimet.

b
c
d
e

Napsauta Lisää tulostin.
Valitse Lisää verkko-, Bluetooth-, tai langaton tulostin.
Napsauta Haluamani tulostin ei ole luettelossa.
Valitse Valitse jaettu tulostin nimen perusteella, ja anna sitten seuraavat tiedot URL-kenttään:
http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp (jossa ”kirjoittimen IP-osoite” on kirjoittimen
IP-osoite tai solmun nimi.)
Vinkki

Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät Toimialue DNS:ää, voit antaa myös
tulostuspalvelimen DNS-nimen. Koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän
myös tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös verkkoasetukset-sivulla. Katso ohjeet
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verkkoasetusten tulostukseen kohdasta Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70. Määritetty NetBIOS-nimi on
solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on ”BRNxxxxxxxxxxxx” ja
langattomassa verkossa ”BRWxxxxxxxxxxxx”.

f

Napsautettaessa Seuraava Windows Vista®, Windows® 7 ja Windows Server® 2008 ottaa yhteyden
määritettyyn URL-osoitteeseen.
 Jos kirjoitinohjain on jo asennettu:
Kirjoittimen valintanäyttö on kohdassa Tulostimen lisääminen. Napsauta OK.
Jos tietokoneeseen on jo asennettu sopiva kirjoitinohjain (ajuri), Windows Vista®, Windows® 7 ja
Windows Server® 2008 käyttävät tätä ohjainta automaattisesti. Tällöin sinulta kysytään vain, haluatko
tehdä ohjaimesta oletuskirjoittimen, minkä jälkeen Ohjattu ohjaimen asennus päättyy. Voit nyt
tulostaa.
Siirry vaiheeseen k.
 Jos kirjoitinohjainta EI ole asennettu:
Yksi IPP-tulostusprotokollan eduista on se, että se tunnistaa vastaanottavan kirjoittimen mallin, kun
siihen ollaan yhteydessä. Kun yhteydenotto on onnistunut, kirjoittimen mallinimi näkyy
automaattisesti. Näin Windows Vista®, Windows® 7 tai Windows Server® 2008 -järjestelmälle ei
tarvitse erikseen ilmoittaa, millaista kirjoitinohjainta tulee käyttää.
Siirry vaiheeseen g.

g

Jos kirjoitin ei ole tuettujen kirjoittimien luettelossa, napsauta Levy. Sinua pyydetään asettamaan
ohjainlevy levyasemaan.

h

Napsauta Selaa... ja valitse sopiva Brother-kirjoitinohjain, joka sijaitsee CD-ROM-levyllä tai on
jaettavana verkossa. Napsauta Avaa.
Valitse esimerkiksi kansio ”X:\install\oma kieli\PCL\32 1” (jossa X on aseman tunnus). Napsauta Avaa.
1

i
j

32-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja 64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.

12

Napsauta OK.
Määritä kirjoittimen malli. Napsauta OK.
Vinkki

• Kun esiin tulee näyttösivu Käyttäjätilien valvonta, napsauta Jatka tai Kyllä.
• Jos kirjoitinohjaimessa, jonka aiot asentaa, ei ole digitaalista varmennetta, saat varoitusviestin. Jatka
asennusta napsauttamalla Asenna silti tämä ohjainohjelmisto. Toiminto Tulostimen lisääminen
suorittaa sitten tehtävänsä loppuun.

k

Näyttösivu Kirjoita tulostimen nimi on esillä toiminnossa Tulostimen lisääminen. Rasti valintaruutu
Aseta oletustulostimeksi, jos haluat käyttää tätä kirjoitinta oletustulostimena, ja napsauta sitten
Seuraava.

l

Voit testata tulostinyhteyden napsauttamalla Tulosta testisivu, ja napsauta sitten Valmis: nyt tulostin
on määritetty ja valmis tulostamaan.
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Windows® 2000/XP ja Windows Server® 2003

a

Windows® XP ja Windows Server® 2003:
Napsauta painiketta Käynnistä ja valitse Tulostimet ja faksit.
Windows®2000:
Napsauta painiketta Käynnistä, valitse Asetukset ja sitten Tulostimet.

b

Windows® XP ja Windows Server® 2003:
Napsauta Lisää tulostin ja käynnistä siten Ohjattu tulostimen asennus.
Windows® 2000:
Kaksoisnapsauta kuvaketta Lisää tulostin, ja ohjattu tulostimen asennus käynnistyy.

c
d

Napsauta Seuraava, kun näet näyttösivun Tervetuloa ohjattuun tulostimen asennukseen.

e
f

12

Valitse Verkkotulostin.
Windows® XP ja Windows Server® 2003:
Valitse Verkkotulostin tai muuhun tietokoneeseen kytketty kirjoitin.
Windows® 2000:
Valitse Verkkotulostin.
Napsauta Seuraava.
Windows® XP ja Windows Server® 2003:
Valitse Yhdistä Internetissä tai paikallisessa verkossa olevaan tulostimeen, ja anna sitten
seuraavat tiedot URL-kenttään:
http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp
(”kirjoittimen IP-osoite” on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi.)
Windows® 2000:
Valitse Yhdistä Internetissä tai intranetissä olevaan tulostimeen, ja anna sitten seuraavat tiedot
URL-kenttään:
http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp
(”kirjoittimen IP-osoite” on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi).

12

Vinkki
Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät Toimialue DNS:ää, voit antaa myös
tulostuspalvelimen DNS-nimen. Koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän
myös tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös verkkoasetukset-sivulla. Katso ohjeet
verkkoasetusten tulostukseen kohdasta Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70. Määritetty NetBIOS-nimi on
solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on ”BRNxxxxxxxxxxxx” ja
langattomassa verkossa ”BRWxxxxxxxxxxxx”.

g

Napsautettaessa Seuraava Windows® 2000/XP ja Windows Server® 2003 ottavat yhteyden
määritettyyn URL-osoitteeseen.
 Jos kirjoitinohjain on jo asennettu:
Jos tietokoneeseen on jo asennettu sopiva kirjoitinohjain, Windows® 2000/XP ja Windows Server®
2003 käyttävät tätä ohjainta automaattisesti. Tällöin sinulta kysytään vain, haluatko tehdä ohjaimesta
oletuskirjoittimen, minkä jälkeen Ohjattu ohjaimen asennus päättyy. Voit nyt tulostaa.
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Siirry vaiheeseen l.
 Jos kirjoitinohjainta EI ole asennettu:
Yksi IPP-tulostusprotokollan eduista on se, että se tunnistaa vastaanottavan kirjoittimen mallin, kun
siihen ollaan yhteydessä. Kun yhteydenotto on onnistunut, kirjoittimen mallinimi näkyy
automaattisesti. Näin Windows® 2000:lle ei tarvitse erikseen ilmoittaa, millaista kirjoitinohjainta tulee
käyttää.
Siirry vaiheeseen h.

h

Kirjoitinohjaimen asennus käynnistyy automaattisesti.
Vinkki

Jos kirjoitinohjaimessa, jonka aiot asentaa, ei ole digitaalista varmennetta, saat varoitusviestin. Jatka
asennusta napsauttamalla Jatka asentamista 1.
1

i
j

Kyllä Windows® 2000 -käyttäjille

Napsauta OK, kun Aseta levyke -näyttö tulee näkyviin.
Napsauta Selaa... ja valitse sopiva Brother-kirjoitinohjain, joka sijaitsee CD-ROM-levyllä tai on
jaettavana verkossa. Napsauta Avaa.
Valitse esimerkiksi kansio ”X:\install\oma kieli\PCL\32 1” (jossa X on aseman tunnus). Napsauta Avaa.
1

k
l
m

32-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja 64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.

Napsauta OK.
Valitse Kyllä, jos haluat käyttää tätä kirjoitinta oletuskirjoittimena. Napsauta Seuraava.
Napsauta Valmis. Kirjoitin on nyt määritetty ja sillä voidaan tulostaa. Testaa yhteys tulostamalla
testisivu.

12
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Toisen URL-osoitteen määritys

12

Huomaa, että URL-kenttään voidaan antaa useita vaihtoehtoisia osoitteita.
http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp
Tämä on oletus-URL, jonka käyttöä suositellaan.
http://kirjoittimen IP-osoite:631/ipp/port1
Tämä on HP Jetdirect-yhteensopivuutta varten.
http://kirjoittimen IP-osoite:631/
Vinkki
Jos unohdat URL-tiedot, anna yllä oleva teksti (http://kirjoittimen IP-osoite/), niin kirjoitin
pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään tietoja.
"kirjoittimen IP-osoite" on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi.
 Esimerkki:
http://192.168.1.2/
http://BRN123456765432/

Muita tietolähteitä

12

Jos tarvitset ohjeita kirjoittimen IP-osoitteen määrittämiseen, katso luvussa 2 kohdassa Laitteen määritys
verkkoon.

12
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13

Verkkotulostus Macintosh-tietokoneessa
BR-Script 3 -ohjaimella (HL-3070CW)

Yleistä

13

13

Tässä luvussa kerrotaan, miten BR-Script 3 -kirjoitinohjain (PostScript® 3™ -emulointi) määritetään
verkossa.

Kirjoitinohjaimen valinta (TCP/IP)
Mac OS X 10.3.9–10.4.x -käyttäjät

a
b
c
d
e
f

13

13

Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.
Valitse Siirry valikosta Ohjelmat.
Avaa Lisäohjelmat-kansio.
Kaksoisosoita kuvaketta Kirjoittimen asetustyökalu.
Osoita Lisää.
(Mac OS X 10.3.9) Valitse LPR-kirjoittimet (IP).
(Mac OS X 10.4.x) Valitse IP-kirjoitin.
(Mac OS X 10.3.9)

(Mac OS X 10.4.x)

13
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g

(Mac OS X 10.3.9) Anna kirjoittimen IP-osoite Kirjoittimen osoite-ruutuun.
(Mac OS X 10.4.x) Anna kirjoittimen IP-osoite Osoite-ruutuun.
(Mac OS X 10.3.9)

(Mac OS X 10.4.x)

Vinkki
• Voit tarkistaa IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetukset. Katso ohjeet verkkoasetusten tulostukseen
kohdasta Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.
• Määritettäessä Jonon nimi (Nimi) käytä Macintosh-tietokoneessa PostScript®-palvelua
"BRNxxxxxxxxxxxx_AT". "xxxxxxxxxxxx" on laitteen MAC-osoite (Ethernet-osoite).

h

Valitse malli Kirjoittimen malli (Tulostuslaite)-ponnahdusvalikosta. Valitse esimerkiksi Brother
HL-3070CW BR-Script3.
(Mac OS X 10.3.9)

(Mac OS X 10.4.x)

13

i

Osoita Lisää-painiketta, niin kirjoitin tulee saataville Kirjoitinluettelo. Kirjoitin on valmis tulostamaan.
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Mac OS X 10.5.x – 10.6.x

a
b
c
d
e

Kytke Macintosh-tietokoneeseen virta.

f
g

Valitse Line Printer Daemon - LPD Protokolla-listasta.

13

Valitse omenavalikosta Järjestelmäasetukset.
Valitse Tulostus ja faksaus.
Osoita plusmerkkiä +, joka on kohdan Kirjoittimet alla.
Valitse IP.

Anna kirjoittimen TCP/IP-osoite tai DNS-nimi Osoite-ruutuun.
Vinkki

Määritettäessä Jono käytä Macintosh-tietokoneessa PostScript®-palvelua "BRNxxxxxxxxxxxx_AT".
"xxxxxxxxxxxx" on laitteen MAC-osoite (Ethernet-osoite).

13
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h

Valitse malli Tulostuslaite-ponnahdusvalikosta. Valitse esimerkiksi Brother HL-3070CW BR-Script3.

i

Osoita Lisää-painiketta, niin kirjoitin tulee saataville Tulostimet. Kirjoitin on valmis tulostamaan.

13
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14

Yleistä

14

Verkkoa ja siinä kulkevia tietoja uhkaavat monet tietoturvavaarat. Brother-laitteessasi käytetään eräitä
uusimpia käytettävissä olevia verkon suojaus- ja salausprotokollia. Nämä verkkotoiminnot voidaan integroida
verkkosi yleiseen suojausjärjestelmään, jolloin ne auttavat suojaamaan tietoja ja estämään laitteen
luvattoman käytön. Tässä luvussa kuvataan tuetut suojausprotokollat ja neuvotaan, miten niiden asetukset
määritetään.

Turvallisuuskäsitteitä

14

 Varmenneviranomainen
Varmenneviranomainen on viranomainen, joka myöntää varmenteet (varsinkin X.509-varmenteet) ja
takaa varmenteen tietojen yhteenkuuluvuuden.
 Varmennepyyntö
Hakija hakee varmennetta varmenneviranomaiselta lähettämällä tälle varmennepyynnön.
Varmennepyyntö sisältää hakijan tunnistustiedot, hakijan luoman julkisen avaimen ja hakijan digitaalisen
allekirjoituksen.
 Varmenne
Varmenne sisältää tiedot, jotka yhdistävät julkisen avaimen identiteettiin. Varmenteen avulla voidaan
tarkistaa, että julkinen avain kuuluu yksilölle. Muoto on määritetty x.509-standardissa.
 Digitaalinen allekirjoitus
Digitaalinen allekirjoitus on kryptografisella algoritmilla laskettu arvo, joka on liitetty tieto-objektiin siten,
että kuka tahansa tiedon vastaanottaja voi varmistaa tiedon alkuperän ja eheyden.
 Julkisen avaimen salausjärjestelmä
Julkisen avaimen salausjärjestelmä on nykyaikainen salausmenetelmä, jonka algoritmeissa käytetään
kahta avainta (julkista avainta ja yksityistä avainta), joiden eri komponentteja käytetään algoritmin eri
vaiheissa.
 Jaetun avaimen salausjärjestelmä

14

Jaetun avaimen salausjärjestelmä on salausmenetelmä, jonka algoritmeissa käytetään samaa avainta
algoritmin kahdessa eri vaiheessa (kuten salaus ja salauksen purku).
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Suojausprotokollat

14

Tämä Brother-tulostuspalvelin tukee seuraavia suojausprotokollia.
Vinkki
Katso ohjeet Protokolla-asetusten määritykseen kohdasta Tulostuspalvelimen asetusten määritys WWWpohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella). sivulla 78.
SSL (Secure Socket Layer) / TLS (Transport Layer Security)

14

Nämä suojatut viestintäprotokollat salaavat tiedot tietoturvauhkien torjumiseksi.
WWW-palvelin (HTTPS)

14

Internet-protokolla, jossa HTTP:hen on yhdistetty SSL.
IPPS

14

Tulostusprotokolla, jossa IPP:hen (versio 1.0) on yhdistetty SSL.
SNMPv3

14

SNMPv3-protokolla (Simple Network Management Protocol version 3) käyttää verkkolaitteiden turvalliseen
hallintaan käyttäjän todennusta ja tietojen salausta.

Sähköpostivahvistuksen suojausmenetelmät

14

Brother-tulostuspalvelin tukee seuraavia Sähköpostivahvistuksen suojausmenetelmiä.
Vinkki
Katso ohjeet suojausmenetelmien asetusten määritykseen kohdasta Tulostuspalvelimen asetusten
määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella). sivulla 78.
POP before SMTP (PbS)

14

Menetelmä, jolla todennetaan käyttäjä, kun asiakasohjelmasta lähetetään sähköpostia. Asiakasohjelmalle
annetaan lupa käyttää SMTP-palvelinta käymällä POP3-palvelimella ennen sähköpostin lähettämistä.
SMTP-AUTH (SMTP-todentaminen)

14
14

SMTP-AUTH lisää SMTP:hen (Internetin sähköpostinlähetysprotokolla) todentamismenetelmän, joka
varmistaa, että lähettäjän todellinen identiteetti on tiedossa.
APOP (Authenticated Post Office Protocol)

14

APOP lisää POP3:een (Internetin vastaanottoprotokolla) todentamismenetelmän, joka salaa salasanan, kun
asiakasohjelma vastaanottaa sähköpostia.
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Protokolla-asetusten määrittäminen

14

Protokollat ja suojausmenetelmät voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WWW-pohjaisella hallinnalla
(WWW-selaimella).
Vinkki
Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat versiot
(Windows®) sekä Safari 1.3 tai uudempi (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat
käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytät eri selainta, varmista, että se on HTTP 1.0- ja HTTP 1.1 yhteensopiva. Jotta WWW-selainta voidaan käyttää, on tiedettävä tulostuspalvelimen IP-osoite.

a
b

Käynnistä WWW-selain.
Kirjoita http://kirjoittimen IP-osoite/ selaimeesi ("kirjoittimen IP-osoite" on
kirjoittimen IP-osoite.)
 Esimerkki:
http://192.168.1.2/
Vinkki

• Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät DNS:ää, voit antaa myös
tulostuspalvelimen DNS-nimen.
• Windows®-käyttäjät: koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän myös
tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös verkkoasetukset-sivulla. Katso ohjeet
verkkoasetusten tulostukseen kohdasta Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70. Määritetty NetBIOS-nimi
on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on "BRNxxxxxxxxxxxx" ja
langattomassa verkossa "BRWxxxxxxxxxxxx".

c
d
e
f

Napsauta Network Configuration (Verkkoasetukset).
Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on ”admin” ja oletussalasana on access.
Napsauta OK.
Napsauta Configure Protocol (Protokollan määritys).
Protokolla-asetukset voidaan nyt määrittää.

14

Vinkki
Jos muutat protokolla-asetuksia, ota asetukset käyttöön napsauttamalla Submit (Tallenna) ja
käynnistämällä kirjoitin uudelleen.
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Verkkokirjoittimen turvallinen hallinta

14

Jotta verkkokirjoittimen hallinta olisi turvallista, hallinta-apuohjelmien kanssa on käytettävä
suojausprotokollia.

Turvallinen hallinta WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella)

14

Hallinnan turvaamiseksi suosittelemme käyttämään HTTPS- ja SNMPv3-protokollia. HTTPS-protokollan
käyttöä varten on määritettävä seuraavat kirjoittimen asetukset.
 Kirjoittimeen on asennettava varmenne ja yksityinen avain. Katso ohjeet varmenteen ja yksityisen
avaimen asennukseen kohdasta Varmenteen luonti ja asennus sivulla 105.
 HTTPS-protokollan on oltava käytössä. Ota HTTPS-protokolla käyttöön valitsemalla SSL
communication is used (port 443) (SSL-yhteys on käytössä, portti 443) Web Based Management
(WWW-pohjainen hallinta) (Web Server)(WWW-selain) -apuohjelman Advanced Setting (Lisäasetukset)
-sivulla, joka on Configure Protocol (Protokollan määritys) -sivulla. Jos tarvitset ohjeita sivulle Configure
Protocol (Protokollan määritys) siirtymiseen, katso Protokolla-asetusten määrittäminen sivulla 94.
Vinkki
• Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat
versiot (Windows®) sekä Safari 1.3 tai uudempi (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet
ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytät eri selainta, varmista, että se on HTTP 1.0- ja HTTP
1.1 -yhteensopiva. Jotta WWW-selainta voidaan käyttää, on tiedettävä tulostuspalvelimen IP-osoite.
• Suosittelemme poistamaan Telnet-, FTP- ja TFTP-protokollat käytöstä. Nämä protokollat eivät ole
suojattuja. Katso Protokolla-asetusten määrittäminen sivulla 94.

a
b

Käynnistä WWW-selain.
Kirjoita selaimeen ”https://Identiteetti/”. (”Identiteetti” on varmenteeseen määritetty
identiteetti, kuten IP-osoite. Jos haluat ohjeet identiteetin määrittämiseen varmenteeseen, katso
Varmenteen luonti ja asennus sivulla 105.)
 Esimerkki:
https://192.168.1.2/ (jos identiteetti on kirjoittimen IP-osoite)
Vinkki

14

• Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät DNS:ää, voit antaa myös
tulostuspalvelimen DNS-nimen.
• Windows®-käyttäjät: koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän myös
tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös verkkoasetukset-sivulla. Katso ohjeet
verkkoasetusten tulostukseen kohdasta Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70. Määritetty NetBIOS-nimi
on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on ”BRNxxxxxxxxxxxx” ja
langattomassa verkossa ”BRWxxxxxxxxxxxx”.
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c

Kirjoitinta voidaan käyttää nyt HTTPS:n avulla.
Hallinnan turvaamiseksi suosittelemme käyttämään SNMPv3-protokollaa yhdessä HTTPS-protokollan
kanssa. Jos käytät SNMPv3-protokollaa, noudata seuraavia ohjeita.
Vinkki

SNMP-asetuksia voidaan muuttaa BRAdmin Professional 3 tai Web BRAdmin -ohjelmalla.

d
e
f
g

Napsauta Network Configuration (Verkkoasetukset).

h

SNMP-asetukset voidaan määrittää alla olevalla näytöllä.

Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on ”admin” ja oletussalasana on access.
Napsauta Configure Protocol (Protokollan määritys).
Varmista, että SNMP-asetus on käytössä, ja napsauta sitten Advanced Setting (Lisäasetukset)
kohdassa SNMP.

14

Käytössä on kolme SNMP-tilaa.
 SNMPv3 read-write access (SNMPv3:n luku- ja kirjoitusoikeudet)
Tässä tilassa tulostuspalvelin käyttää SNMP-protokollan versiota 3. Jos haluat hallita tulostuspalvelinta
turvallisesti, käytä tätä tilaa.
Vinkki
Huomioi seuraavat asiat käyttäessäsi SNMPv3 read-write access (SNMPv3:n luku- ja kirjoitusoikeudet)
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• Tulostuspalvelinta voidaan hallita vain BRAdmin Professional 3 tai Web BRAdminilla -ohjelmalla taikka
WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella).
• Suosittelemme käyttämään turvallista SSL-yhteyttä (HTTPS).
• BRAdmin Professional 3 ja Web BRAdmin -ohjelmia lukuun ottamatta kaikki SNMPv1/v2c:tä käyttävät
sovellukset ovat rajoitettuja. SNMPv1/v2c-sovellusten käytön sallimiseksi tulee käyttää SNMPv3
readwrite access and v1/v2c read-only access (SNMPv3:n luku- ja kirjoitusoikeudet ja v1/v2c:n vain
luku -oikeudet) -tilaa tai SNMPv1/v2c read-write access (SNMPv1/v2c:n luku- ja kirjoitusoikeudet) tilaa.
 SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3:n luku- ja kirjoitusoikeudet ja
v1/v2c:n vain luku -oikeudet)
Tässä tilassa tulostuspalvelin käyttää version 3 luku- ja kirjoitusoikeuksia sekä version 1 ja SNMPprotokollan version 2c vain luku -oikeuksia.
Vinkki
Käytettäessä SNMPv3 luku- ja kirjoitusoikeuksia ja v1/v2c vain lukuoikeuksia jotkin tulostuspalvelinta
käyttävät Brother-sovellukset (esim. BRAdmin Light) eivät toimi kunnolla koska ne todentavat vain luku tilassa versiota 1 ja 2c. Haluttaessa käyttää kaikkia sovelluksia on käytettävä SNMPv1/v2c read-write
access -tilaa.
 SNMPv1/v2c read-write access (SNMPv1/v2c:n luku- ja kirjoitusoikeudet)
Tässä tilassa tulostuspalvelin käyttää SNMP-protokollan versiota 1 ja versiota 2c. Voit käyttää kaikkia
Brother-sovelluksia tässä tilassa. Se ei ole kuitenkaan suojattu, koska käyttäjää ei todenneta eikä tietoja
salata.
Vinkki
Katso lisätietoja WWW-pohjaisen hallinnan Ohjeesta.

14
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Turvallinen hallinta BRAdmin Professional 3 -ohjelmalla (Windows®)

14

Jotta BRAdmin Professional 3 -apuohjelman käyttö olisi turvallista, on huomioitava seuraavat seikat.
 Suosittelemme BRAdmin Professional 3 -apuohjelman ja Web BRAdminin uusimpien versioiden käyttöä.
Ne voidaan ladata osoitteesta http://solutions.brother.com/. Jos Brother-laitteiden hallintaan käytetään 1
vanhempaa BRAdmin-apuohjelman versiota, käyttäjän todentaminen ei ole suojattu.
 Jos halutaan välttää kirjoittimeen pääsy vanhemmilla BRAdmin 1-versioilla, täytyy vanhempien
BRAdmin 1-versioiden pääsyoikeudet poistaa Advanced Setting (Lisäasetukset) kohdasta SNMP sivulla
Configure Protocol (Protokollan määritys) WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella). Katso
Turvallinen hallinta WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella) sivulla 95.
 Poista Telnet-, FTP- ja TFTP-protokollat käytöstä. Nämä protokollat eivät ole suojattuja. Katso ohjeet
Protokolla-asetusten määritykseen kohdasta Tulostuspalvelimen asetusten määritys WWW-pohjaisella
hallinnalla (WWW-selaimella). sivulla 78.
 Jos käytät BRAdmin Professional 3 -ohjelmaa ja WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta) yhdessä,
käytä WWW-pohjaista hallintaa HTTPS-protokollan kanssa. Katso Turvallinen hallinta WWW-pohjaisella
hallinnalla (WWW-selaimella) sivulla 95.
 Jos BRAdmin Professional 3 -apuohjelmalla hallitaan useita erilaisia vanhoja tulostuspalvelimia 2 ja uusia
tulostuspalvelimia, eri ryhmien kanssa kannattaa käyttää eri salasanaa. Näin säilytetään uusien
tulostuspalvelimien turvallisuus.
1

BRAdmin Professional (vanhempi kuin versio 2.80), Web BRAdmin (vanhempi kuin versio 1.40), BRAdmin Light (Macintosh) (vanhempi kuin
versio 1.10

2

NC-2000-sarja, 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

14
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Secure Function Lock 2.0 (HL-3070CW)

14

Brotherin Secure Function Lock 2.0 auttaa säästämään rahaa ja parantamaan turvallisuutta rajoittamalla
Brother-laitteen toimintoja.
Secure Function Lock -ohjelmalla voidaan määrittää valituille käyttäjille salasanoja, antaen heille joitakin tai
kaikki toiminnot käytettäväksi taikka rajoittaen tulostettavaa sivumäärää. Täten vain valtuutetut käyttäjät
voivat käyttää laitteen toimintoja.
Seuraavia Secure Function Lock -asetuksia voidaan asettaa ja muuttaa WWW-selaimella.
 PC-tulostus 1
 USB-suoratulostus
 Väritulostus
 Sivurajoitus
 Sivulaskin (vain viitteeksi)
1

Jos PC:n sisäänkirjautumisnimet rekisteröidään, PC-tulostus voidaan rajoittaa ilman että käyttäjän täytyy syöttää salasanaa. Lisätietoja on
kohdassa PC-tulostuksen rajoitus PC-käyttäjän sisäänkirjautumisnimeen sivulla 100.

Secure Function Lock 2.0 -ohjelman asetusten määritys WWW-pohjaisella
hallinnalla (WWW-selaimella).
Peruskokoonpano

a

14

14

Napsauta Administrator Settings (Järjestelmänvalvojan asetukset) HL-3070CW-verkkosivulla, ja
napsauta sitten Secure Function Lock (Suojattu turvalukko).

14

b

Napsauta On (Päällä) kohdasta Function Lock (Suojattu turvalukko).
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c

Syötä enintään 15 merkkiä sisältävä ryhmän nimi tai käyttäjänimi ruutuun ID Number/Name (IDnumero/nimi) ja syötä sitten nelinumeroinen salasana ruutuun PIN box.

d

Poista valintamerkki toiminnoista joiden käyttöä haluat rajoittaa ruudussa Print (Tulostus) tai Others
(Muut). Jos haluat asettaa suurimman sivumäärän, valitse On (Päällä) ruutuun Page Limit (Sivurajoitus)
ja syötä sitten määrä ruutuun Max. (Enintään). Napsauta sitten Submit (Tallenna).

e

Jos haluat rajoittaa PC-tulostuksen PC:n sisäänkirjautumisnimelle, napsauta PC Print Restriction by
Login Name (PC-tulostusrajoitus käyttäjänimen mukaan) ja määritä asetukset. (Katso PC-tulostuksen
rajoitus PC-käyttäjän sisäänkirjautumisnimeen alla.)

PC-tulostuksen rajoitus PC-käyttäjän sisäänkirjautumisnimeen

14

Määrittämällä tämä asetus kirjoitin voi todentaa käyttäjän PC:n sisäänkirjautumisnimen avulla ja sallia
tulostuksen rekisteröidyltä tietokoneelta.

a

Napsauta PC Print Restriction by Login Name (PC-tulostusrajoitus käyttäjänimen mukaan). Näyttö
PC Print Restriction by Login Name (PC-tulostusrajoitus käyttäjänimen mukaan) ilmestyy.

14

b
c

Valitse On (Päällä) kohdasta PC Print Restriction (PC-tulostusrajoitus).
Syötä PC-käyttäjän sisäänkirjautumisnimi ruutuun Login Name (Sisäänkirjautumisnimi) box ja valitse
sitten tunnusnumero joka asetettiin kohtaan ID Number/Name (ID-numero/nimi) vaiheessa c ja syötä
se sisäänkirjautumisnimen kohdalle Peruskokoonpano vetovalikosta ID Number (ID-numero).
Napsauta sitten Submit (Tallenna).
Vinkki

• Jos haluat rajoittaa PC-tulostuksen ryhmäkohtaisesti, valitse sama Tunnusnumero jokaiselle ryhmään
halutulle PC:n sisäänkirjautumisnimelle.
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• Jos käytät PC-käyttäjänimeä, varmista, että kirjoitinohjaimen Käytä PC-käyttäjänimeä -laatikko on
valittuna. Jos haluat lisätietoja, katso CD-ROM-levyllä oleva Käyttöopas.
• Suojattu turvalukko (Secure Function Lock) ei tue BR-Script 3 -kirjoitinajuria tulostuksessa.

Julkisen tilan asetus

14

Julkinen tila asettamalla voidaan rajoittaa mitä toimintoja yleisillä käyttäjillä on käytettävissä. Yleisten
käyttäjien ei täydy syöttää salasanaa tämän asetuksen kautta käytettäviksi annettujen toimintojen käyttöön.

a

Poista valintamerkki niiden toimintojen kohdalta Public Mode (Julkinen tila)-ruudusta, joiden käyttöä
haluat rajoittaa.

b

Napsauta Submit (Tallenna).

Muut ominaisuudet

14

Secure Function Lock 2.0 -ohjelmassa voidaan asettaa seuraavat ominaisuudet:
 All Counter Reset (kaikkien laskurien nollaus)
Sivulaskurin voi nollata napsauttamalla All Counter Reset (kaikkien laskurien nollaus).
 Export to CSV file (Vie CSV-tiedostoon)
Nykyisen sivulaskurin tiedot mukaan lukien ID Number/Name (ID-numero/nimi) voidaan viedä CSVtiedostoon.
 Last Counter Record (Viimeiset tallennetut laskurit)
Kone säilyttää sivulukeman laskurin nollaamisen jälkeen.
Vinkki
Secure Function Lock 2.0 -ohjelman asetuksia voidaan tehdä BRAdmin Professional 3 -ohjelmalla, joka on
ladattavissa osoitteesta http://solutions.brother.com/. Tämä apuohjelma on saatavana vain Windows®käyttöjärjestelmiin.

14
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Asiakirjojen turvallinen tulostus IPPS:llä

14

Asiakirjoja voidaan tulostaa turvallisesti Internetin kautta IPPS-protokollan avulla.
Vinkki
• Tietojen siirto IPPS:ää käyttäen ei estä tulostuspalvelimen luvatonta käyttöä.
• IPPS on saatavana Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-, Windows® 7- ja Windows Server®
2003/2008 -käyttöjärjestelmiin.
IPPS-protokollan käyttöä varten on määritettävä seuraavat kirjoittimen asetukset.
 Kirjoittimeen on asennettava varmenne ja yksityinen avain. Katso ohjeet varmenteen ja yksityisen
avaimen asennukseen kohdasta Varmenteen luonti ja asennus sivulla 105.
 IPPS-protokollan on oltava käytössä. Ota IPPS-protokolla käyttöön valitsemalla SSL communication is
used (port 443) (SSL-yhteys on käytössä, portti 443) IPP:n Advanced Setting (Lisäasetukset) -sivulla,
joka on Configure Protocol (Protokollan määritys) -sivulla. Jos haluat lisätietoja Configure Protocol
(Protokollan määritys) -sivusta, katso Protokolla-asetusten määrittäminen sivulla 94.
IPPS-tulostuksen perusvaiheet ovat samat kuin IPP-tulostuksessa. Tarkempia tietoja on kohdassa luvussa
12 kohdassa Internet-tulostus Windows®-käyttöjärjestelmässä.

Toisen URL-osoitteen määritys

14

Huomaa, että URL-kenttään voidaan antaa useita vaihtoehtoisia osoitteita.
https://Identiteetti/ipp
Tämä on oletus-URL, jonka käyttöä suositellaan.
https://Identiteetti/ipp/port1
Tämä on HP Jetdirect-yhteensopivuutta varten.
https://Identiteetti/
Vinkki
Jos unohdat URL-tiedot, anna yllä oleva teksti (https://Identiteetti/), niin kirjoitin pystyy
vastaanottamaan ja käsittelemään tietoja.

14

”Identiteetti” on varmenteeseen määritetty identiteetti, kuten IP-osoite. Jos haluat ohjeet identiteetin
määrittämiseen varmenteeseen, katso Varmenteen luonti ja asennus sivulla 105.
 Esimerkki:
https://192.168.1.2/ (jos identiteetti on kirjoittimen IP-osoite)
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Sähköpostivahvistuksen käyttö käyttäjän todennuksen
kanssa

14

Jotta sähköpostin vahvistustoimintoa voitaisiin käyttää suojatun, käyttäjän todentamisen vaativan SMTPpalvelimen kautta, on käytettävä POP before SMTP- tai SMTP-AUTH-menetelmää. Nämä menetelmät
estävät luvattoman pääsyn postipalvelimelle. Nämä asetukset voidaan määrittää WWW-pohjaisella
hallinnalla (WWW-selaimella), BRAdmin Professional 3 ja Web BRAdmin -ohjelmalla.
Vinkki
POP3/SMTP-todentamisen asetusten on vastattava sähköpostipalvelimen asetuksia. Tarkista asetukset
verkonvalvojaltasi tai Internet-palveluntarjoajaltasi ennen käyttämistä.
POP3/SMTP-asetusten määritys WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella).

a
b

14

Käynnistä WWW-selain.
Kirjoita ”http://kirjoittimen IP-osoite/” selaimeesi (”kirjoittimen IP-osoite” on
kirjoittimen IP-osoite).
 Esimerkki:
http://192.168.1.2/
Vinkki

• Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät DNS:ää, voit antaa myös
tulostuspalvelimen DNS-nimen.
• Windows®-käyttäjät: koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOS-nimiä, voit antaa tähän myös
tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös verkkoasetukset-sivulla. Katso ohjeet
verkkoasetusten tulostukseen kohdasta Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70. Määritetty NetBIOS-nimi
on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on ”BRNxxxxxxxxxxxx” ja
langattomassa verkossa ”BRWxxxxxxxxxxxx”.

c
d
e
f

Napsauta Network Configuration (Verkkoasetukset).
Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on ”admin” ja oletussalasana on ”access”.

14

Napsauta Configure Protocol (Protokollan määritys).
Varmista, että POP3/SNMP-asetus on käytössä, ja napsauta sitten Advanced Setting (Lisäasetukset)
kohdassa POP3/SNMP.
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g

POP3/SMTP-asetukset voidaan määrittää tällä sivulla.

Vinkki
• SMTP-porttinumero voidaan muuttaa myös WWW-pohjaisella hallinnalla. Tämä on käytännöllistä, jos
Internet-palveluntarjoajasi (ISP) käyttää ”Outbound Port 25 Blocking (OP25B)” -palvelua. Kun SMTPporttinumero muutetaan tiettyyn numeroon, jota Internet-palveluntarjoajasi käyttää SMTP-palvelimella
(esimerkiksi portti 587), voit lähettää sähköpostia SMTP-palvelimen kautta. SMTP-palvelimen
todennuksen ottamiseksi käyttöön sinun täytyy myös valita SMTP-AUTH kohdasta SMTP Server
Authentication Method (SMTP-palvelimen todentamismenetelmä).
• Jos voidaan käyttää sekä POP before SMTP- ja SMTP-AUTH-menetelmää, suositus on SMTP-AUTH.
• Jos SMTP Server Authentication Method -asetukseksi valitaan POP before SMTP, on määritettävä
POP3-asetukset. Myös APOP-menetelmää voidaan käyttää.
• Katso lisätietoja WWW-pohjaisen hallinnan Ohjeesta.
• Sähköpostiasetukset voidaan myös tarkistaa määrityksen jälkeen lähettämällä testiviesti.

h

Kun asetukset ovat valmiit, napsauta Submit (Tallenna). Test E-mail Send/Receive Configuration valintaikkuna avautuu.

i

Noudata näytöllä annettuja ohjeita, jos haluat testata nykyiset asetukset.
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Varmenteen luonti ja asennus

14

Brother-tulostuspalvelin mahdollistaa SSL/TLS-tiedonsiirron varmenteen ja sitä vastaavan yksityisen
avaimen määrityksen avulla. Tämä tulostuspalvelin tukee kahta varmennusmenetelmää. Itseallekirjoitettu
varmenne ja varmenneviranomaisen myöntämä varmenne.
 Itseallekirjoitetun varmenteen käyttö
Tämä tulostuspalvelin myöntää oman varmenteensa. Tätä varmennetta käyttäen voidaan käyttää
SSL/TLS-yhteyttä helposti ilman varmenneviranomaisen varmennetta. Katso Itseallekirjoitetun
varmenteen luonti ja asennus sivulla 107.
 Varmenneviranomaisen varmenteen käyttö
Varmenneviranomaisen varmenne voidaan asentaa kahdella tavalla. Jos sinulla on jo
varmenneviranomainen tai jos haluat käyttää ulkopuolisen luotettavan varmenneviranomaisen
varmennetta:
• Varmennepyyntö tältä tulostuspalvelimelta. Katso Varmennepyynnön luonti ja varmenteen asennus
sivulla 120.
• Varmenteen ja yksityisen avaimen tuonti. Katso Varmenteen ja yksityisen avaimen tuonti ja vienti
sivulla 122.
Vinkki
• Jos aiot käyttää SSL/TLS-tiedonsiirtoa, ota yhteys järjestelmänvalvojaan ennen käyttämistä.
• Tämä tulostuspalvelin tallentaa vain yhden asennetun tai aiemmin tuodun varmenteen ja yksityisen
avaimen parin. Tämä kirjoitin poistaa varmenteen ja yksityisen avaimen, jos uudet asennetaan.
• Kun tulostimen tehdasasetukset palautetaan, asennettu varmenne ja yksityinen avain poistetaan. Jos
haluat säilyttää saman varmenteen ja yksityisen avaimen tulostuspalvelimen tehdasasetusten
palautuksen jälkeen, vie ne ensin ja asenna ne sitten takaisin. Katso Varmenteen ja yksityisen avaimen
vienti sivulla 122.
Tämä toiminto voidaan määrittää vain WWW-pohjaisella hallinnalla (WWW-selaimella). Siirry varmenteen
määrityssivulle WWW-pohjaisella hallinnalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

a
b

Käynnistä WWW-selain.
Kirjoita selaimeen ”http://kirjoittimen IP-osoite/”. (”kirjoittimen IP-osoite” on
kirjoittimen IP-osoite)
 Esimerkki:
http://192.168.1.2/

14

Vinkki
• Jos olet muokannut tietokoneesi HOSTS-tiedostoa tai käytät DNS:ää, voit antaa myös
tulostuspalvelimen DNS-nimen.
• Windows®-käyttäjät: koska tulostuspalvelin tukee TCP/IP:tä ja NetBIOSia, voit antaa tähän myös
tulostuspalvelimen NetBIOS-nimen. NetBIOS-nimi näkyy myös verkkoasetukset-sivulla. Katso ohjeet
verkkoasetusten tulostukseen kohdasta Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70. Määritetty NetBIOS-nimi
on solmun nimen 15 ensimmäistä merkkiä. Kiinteässä verkossa oletuksena on ”BRNxxxxxxxxxxxx” ja
langattomassa verkossa ”BRWxxxxxxxxxxxx”.
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c
d
e
f
g

Napsauta Network Configuration (Verkkoasetukset).
Anna käyttäjänimi ja salasana. Oletuskäyttäjänimi on ”admin” ja oletussalasana on ”access”.
Napsauta OK.
Napsauta Configure Certificate (Varmenteen määritys).
Varmenteen asetukset voidaan määrittää alla olevalla näytöllä.

Vinkki
• Harmaat ja linkittömät toiminnot eivät ole käytettävissä.
• Katso lisätietoja asetusten määrityksestä WWW-pohjaisen hallinnan Ohjeesta.

14
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Itseallekirjoitetun varmenteen luonti ja asennus

14

Itseallekirjoitetun varmenteen luonti ja asennus

a

Napsauta Create Self-Signed Certificate (Luo itseallekirjoitettu varmenne) -sivulla Configure
Certificate (Varmenteen määritys).

b

Anna Common Name (Identiteetti) ja Valid Date (voimassaolotiedot) ja napsauta sitten Submit
(Tallenna).

14

Vinkki
• Common Name (Identiteetti) saa olla korkeintaan 64 tavua. Anna tunnistin, esimerkiksi IP-osoite,
solmun nimi tai toimialueen nimi, jota käytetään, kun tätä kirjoitinta käytetään SSL/TLS-yhteyden kautta.
Solmun nimi näkyy oletusarvoisesti.
• Esiin ponnahtaa varoitus, jos käytetään IPPS tai HTTPS-protokollaa ja annetaan URL:iin eri nimi kuin
Common Name (Identiteetti), jota käytettiin itseallekirjoitetussa varmenteessa.

c
d
e
f

Itseallekirjoitettu varmenne on nyt luotu.
Määritä muut suojausasetukset noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.
Ota asetukset käyttöön käynnistämällä kirjoitin uudelleen.
Itseallekirjoitettu varmenne on nyt tallennettu kirjoittimen muistiin. Jotta SSL/TLS-yhteyttä voidaan
käyttää, itseallekirjoitettu varmenne on asennettava tietokoneeseen. Siirry seuraavaan osaan.

14
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Itseallekirjoitetun varmenteen asennus tietokoneeseen

14

Vinkki
Seuraavat vaiheet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0. Jos käytät muuta WWW-selainta, noudata
kyseisen selaimen Ohjetta.
Windows Vista® ja Windows® 7 -käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet

a
b

Napsauta painiketta

14

ja Kaikki ohjelmat.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella Internet Explorer, ja napsauta sitten Suorita
järjestelmänvalvojana.

Vinkki

14

Kun Käyttäjätilien valvonta tulee näkyviin,
(Windows Vista®) napsauta Jatka.
(Windows® 7) napsauta Kyllä.

108

Suojaustoiminnot

c

Kirjoita ”https://kirjoittimen IP-osoite/” selaimeesi kirjoittimen käyttämiseksi
(”kirjoittimen IP-osoite” on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi).
Napsauta sitten Jatka tähän sivustoon (ei suositella).

d

Napsauta Varmennevirhe ja napsauta sitten Näytä varmenteet. Jatka sitten vaiheesta d, sivu 116.

14
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Windows Vista® ja Windows® 7 -käyttäjät, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia

14

a
b

Napsauta painiketta

c

Valitse järjestelmänvalvoja, jolla haluat asentaa, ja anna järjestelmänvalvojan salasana. Napsauta sitten
OK tai Kyllä.

ja Kaikki ohjelmat.

Napsauta hiiren oikealla painikkeella Internet Explorer, ja napsauta sitten Suorita
järjestelmänvalvojana.

14
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d

Kirjoita ”https://kirjoittimen IP-osoite/” selaimeesi kirjoittimen käyttämiseksi
(”kirjoittimen IP-osoite” on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi).
Napsauta sitten Jatka tähän sivustoon (ei suositella).

e

Napsauta Varmennevirhe ja napsauta sitten Näytä varmenteet.

f

Valitse Tiedot-välilehti ja napsauta sitten Kopioi tiedostoon....

14
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g

Napsauta Seuraava.

h

Varmista, että DER encoded binary X.509 (.cer) on valittuna ja napsauta sitten Seuraava.

i

Napsauta Selaa....

14
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j

Napsauta Selaa kansioita.

k

Valitse kansio, johon haluat tallentaa varmennetiedoston ja anna tiedostonimi. Napsauta sitten
Tallenna.

Vinkki
Jos valittiin Työpöytä, varmennetiedosto tallentuu valitun järjestelmänvalvojan työpöydälle.

l

Napsauta Seuraava.

14

113

Suojaustoiminnot

m

Napsauta Valmis.

n

Napsauta OK.

o

Napsauta OK.

14
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p

Avaa kansio, johon tallensit varmennetiedoston vaiheessa k ja kaksoisnapsauta varmennetiedostoa.
Jatka sitten vaiheesta d, sivu 111.

14
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Windows® 2000/XP ja Windows Server® 2003/2008

a
b

Käynnistä WWW-selain.

c

Kun seuraava valintaikkuna tulee näkyviin, napsauta Näytä sertifikaatti.

d

Napsauta Yleiset-välilehdellä Asenna sertifikaatti….

14

Kirjoita ”https://kirjoittimen IP-osoite/” selaimeesi kirjoittimen käyttämiseksi
(”kirjoittimen IP-osoite” on kirjoittimen IP-osoite tai solmun nimi, jonka määritit varmenteelle).

14
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e

Kun Ohjattu sertifikaattien tuominen tulee näkyviin, napsauta Seuraava.

f

Valitse Sijoita kaikki sertifikaatit seuraavaan säilöön ja napsauta sitten Selaa....

g

Valitse Luotetut päämyöntäjät ja napsauta sitten OK.

14
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h

Napsauta Seuraava.

i

Napsauta Valmis.

j

Napsauta Kyllä, jos sormenjälki on oikea.

14
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Vinkki
Sormenjälki näkyy tulostamalla verkkoasetukset. Katso ohjeet verkkoasetusten tulostukseen kohdasta
Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.

k

Napsauta OK.

l

Itseallekirjoitettu varmenne on nyt asennettu tietokoneeseen ja SSL/TLS-tiedonsiirto on käytettävissä.

14
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Varmennepyynnön luonti ja varmenteen asennus

14

Varmennepyynnön luonti

a
b

14

Napsauta Create CSR (Luo varmennepyyntö) -sivulla Configure Certificate (Varmenteen määritys).
Anna Common Name (Identiteetti) ja muut tiedot, kuten Organization (Organisaatio). Napsauta sitten
Submit (Tallenna).
Vinkki

• Suosittelemme varmenneviranomaisen juurivarmenteen (Root Certificate) asentamista tietokoneeseen
ennen varmennepyynnön luomista.
• Common Name (Identiteetti) saa olla korkeintaan 64 tavua. Anna tunnistin, esimerkiksi IP-osoite,
solmun nimi tai toimialueen nimi, jota käytetään, kun tätä kirjoitinta käytetään SSL/TLS-yhteyden kautta.
Solmun nimi näkyy oletusarvoisesti. Common Name (Identiteetti) on pakollinen.
• Näyttöön tulee varoitus, jos annat URL:ään muun kuin varmenteessa käytetyn identiteetin Common
Name (Identiteetti).
• Organization (Organisaatio), Organization Unit (organisaation yksikkö), City/Locality
(kaupunki/kunta) ja State/Province (maakunta/lääni) saavat olla korkeintaan 64 tavun pituisia.
• Country/Region (Maa/alue) on kaksimerkkinen ISO 3166 -maakoodi.

c

Kun varmennepyynnön sisältö tulee näkyviin, tallenna varmennepyyntötiedosto tietokoneeseen
napsauttamalla Save (Tallenna).

d

Varmennepyyntö on nyt luotu.
Vinkki

• Lähetä varmennepyyntö varmenneviranomaiselle varmenneviranomaisen ohjeiden mukaisesti.
• Jos käytössä on juurivarmentajaa Windows Server® 2003/2008:ssa, suositamme varmenteen luontiin
käytettäväksi verkkopalvelin-toimintoa kohdassa varmennemalli. Jos haluat lisätietoja, vieraile
osoitteessa http://solutions.brother.com/.

14
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Varmenteen asennus tietokoneeseen

14

Kun saat varmenteen varmenneviranomaiselta, asenna se tietokoneeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Vinkki
Ainoastaan tämän kirjoittimen varmennepyynnön kanssa myönnetty varmenne voidaan asentaa.

a
b
c
d
e
f

Napsauta Install Certificate (Asenna varmenne) -sivulla Configure Certificate (Varmenteen määritys).
Määritä varmenneviranomaisen myöntämän varmenteen tiedosto ja napsauta Submit (Tallenna).
Varmenne on nyt luotu.
Määritä muut suojausasetukset noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.
Ota asetukset käyttöön käynnistämällä kirjoitin uudelleen.
Varmenne on nyt tallennettu kirjoittimeen. Jotta SSL/TLS-yhteyttä voidaan käyttää,
varmenneviranomaisen juurivarmenne on asennettava tietokoneeseen. Pyydä ohjeita asennukseen
verkonvalvojalta.

14
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Varmenteen ja yksityisen avaimen tuonti ja vienti

14

Varmenteen ja yksityisen avaimen tuonti

14

a

Napsauta Import Certificate and Private Key (Tuo varmenne ja yksityinen avain) -sivulla Configure
Certificate (Varmenteen määritys).

b
c
d
e
f
g

Määritä tiedosto, jonka haluat tuoda.
Anna salasana, jos tiedosto on salattu, ja napsauta sitten Submit (Tallenna).
Varmenne ja yksityinen avain on nyt tuotu.
Määritä muut suojausasetukset noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.
Ota asetukset käyttöön käynnistämällä kirjoitin uudelleen.
Varmenne ja yksityinen avain on nyt tuotu kirjoittimeen. Jotta SSL/TLS-yhteyttä voidaan käyttää, myös
varmenneviranomaisen juurivarmenne on asennettava tietokoneeseen. Pyydä ohjeita asennukseen
verkonvalvojalta.

Varmenteen ja yksityisen avaimen vienti

14

a

Napsauta Export Certificate and Private Key (Vie varmenne ja yksityinen avain) -sivulla Configure
Certificate (Varmenteen määritys).

b

Anna salasana, jos haluat salata tiedoston.
Vinkki

Jos salasana jätetään tyhjäksi, tiedostoa ei salata.

c
d
e

Anna salasana uudelleen vahvistukseksi ja napsauta sitten Submit (Tallenna).
Määritä, minne haluat tallentaa tiedoston.
Varmenne ja yksityinen avain on nyt viety tietokoneeseen.

14

Vinkki
Tuotu tiedosto voidaan viedä.

122

Vianetsintä15

15

Vianetsintä

15

Yleistä

15

Tässä luvussa kerrotaan, miten laitetta käytettäessä mahdollisesti esiin tulevat tyypilliset verkko-ongelmat
ratkaistaan. Jos et tämän luvun luettuasi pysty ratkaisemaan ongelmaasi, käy Brother Solutions Centerissä
osoitteessa http://solutions.brother.com/.
Tämä luku jakautuu seuraaviin osiin:
 Yleiset ongelmat
 Verkkotulostusohjelmien asennusongelmat
 Tulostusongelmat
 Protokollakohtainen vianetsintä
 Langattoman verkon vianetsintä (HL-3070CW)

Yleiset ongelmat

15

CD-ROM on asemassa, mutta se ei käynnisty automaattisesti.

15

Jos tietokone ei tue automaattista käynnistystä, valikko ei käynnisty automaattisesti sen jälkeen, kun
CD-ROM on asetettu asemaan. Suorita tällöin CD-ROM-levyn juurihakemistossa oleva käynnistystiedosto
start.exe.
Brother-tulostuspalvelimen palauttaminen tehdasasetuksiin

15

Voit palauttaa tulostuspalvelimen tehdasasetukset (palauttaa kaikki tiedot, mm. salasanan ja IP-osoitteen).
(Katso Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69.)
Tietokone ei löydä laitetta/tulostuspalvelinta.
En saa yhteyttä kirjoittimeen/tulostuspalvelimeen.
Laite/tulostuspalvelin ei näy Remote Setup, BRAdmin Light tai BRAdmin Professional 3 -ikkunassa.

15

Tietokoneen palomuuri saattaa estää tarvittavan verkkoyhteyden muodostamisen laitteeseen. Tässä
tapauksessa tietokoneen palomuuri on poistettava käytöstä ja ohjaimet on asennettava uudestaan.
Windows® 7:

15

15

Napsauta
, -painiketta, valitse Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja suojaus ja valitse sitten Windowsin
palomuuri.
Tarkista, että Windowsin palomuurin tila -asetuksena on ei.
Windows Vista®:
1) Napsauta painiketta
Muuta asetuksia.

15

, Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet, Windowsin palomuuri, napsauta sitten

2) Kun esiin tulee näyttösivu Käyttäjätilien valvonta, toimi seuraavalla tavalla.
• Käyttäjät, joilla on järjestelmävalvojan oikeudet: napsauttakaa Jatka.
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• Käyttäjä, jolla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia: anna järjestelmänvalvojan salasana ja napsauta
OK.
3) Napsauta välilehteä Yleiset. Varmista, että valittuna on Ei käytössä (ei suositella).
4) Napsauta OK.
Vinkki
Kun Brother-ohjelmistopaketti on asennettu, ota palomuuri uudelleen käyttöön.
Windows® XP SP2 / SP3:

15

1) Napsauta painiketta Käynnistä, Ohjauspaneeli, Verkko- ja Internet-yhteydet.
2) Kaksoisosoita Windowsin palomuuri.
3) Napsauta välilehteä Yleiset. Varmista, että valittuna on Ei käytössä (ei suositella).
4) Napsauta OK.
Vinkki
Kun Brother-ohjelmistopaketti on asennettu, ota palomuuri uudelleen käyttöön.

15
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Verkkotulostusohjelmien asennusongelmat

15

Brother-tulostuspalvelinta ei löydy verkkotulostusohjelmien asennuksen aikana tai Brother-laitteen
kirjoitinohjaimesta Windows®-käyttöjärjestelmässä. Brother-tulostuspalvelinta ei löydy käytettäessä
Mac OS X:n yksinkertaista verkkoasetusten määritystoimintoa.

15

 Verkko, jossa on Ethernet-kaapeliliitäntä
Varmista, että Brother-tulostuspalvelimen IP-osoite on määritetty tämän käyttöoppaan luvun 2 mukaisesti
ennen verkkotulostusohjelmien tai kirjoitinohjaimen asennusta.
 Langaton verkko
Varmista, että Brother-tulostuspalvelimen IP-osoite ja langaton verkko on määritetty tämän käyttöoppaan
luvun 3 mukaisesti ennen verkkotulostusohjelmien tai kirjoitinohjaimen asennusta.
Tarkista seuraavat:

a
b

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, että se on online-tilassa ja että se on tulostusvalmiudessa.
Tarkista verkkoliitännän tila.
Kiinteä verkko:
Tarkista merkkivalot. Brother-tulostuspalvelimessa on kaksi merkkivaloa laitteen takapaneelissa. Ylempi
oranssi merkkivalo näyttää nopeuden. Alempi vihreä merkkivalo näyttää toiminnan tilan: Linkki/Toiminta
(Vastaanotto/Lähetys).

 Ylempi merkkivalo on oranssi: Nopeus-merkkivalo on oranssi, jos tulostuspalvelin on kytketty
100BASE-TX Fast Ethernet -verkkoon.
 Ylempi merkkivalo ei pala: Nopeus-merkkivalo ei pala, jos tulostuspalvelin on kytketty 10BASE-T
Ethernet -verkkoon.
 Alempi merkkivalo on vihreä: Linkki/Toiminta-merkkivalo on vihreä, jos tulostuspalvelin on kytketty
Ethernet-verkkoon.
 Alempi merkkivalo ei pala: Linkki/Toiminta-merkkivalo ei pala, jos tulostuspalvelinta ei ole kytketty
verkkoon.
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Langaton verkko (HL-3070CW):
Vinkki
Varmista että laitteen asetuksissa langaton verkko on käytössä.
Tarkasta näkyykö langaton signaali infrastruktuuritilan nestekidenäytössä seuraavasti valmis-tilassa tai
lepotilassa :
(vahva) /
(keskivahva) /
(heikko)
Laite on kytketty langattomaan verkkoon.
Jos signaalitaso on
(ei mitään), laite ei ole kytkettynä langattomaan verkkoon. Ohjeita laitteen
langattoman verkon asetuksista on kohdassa luvussa 3 kohdassa Laitteen määritys langattomaan
verkkoon (HL-3070CW).
Vinkki
Langattoman yhteyden signaalitaso näkyy nestekidenäytössä seuraavassa tilassa
olisikaan yhteydessä langattomaan verkkoon:
• Laite on kytketty tukiasemaan Open System -todentamisella.

vaikka laite ei

c

Tulosta Verkkoasetukset ja tarkista, onko esimerkiksi IP-osoite verkkoon sopiva. Ongelma voi johtua
sopimattomasta tai toistetusta IP-osoitteesta. Tarkista, että IP-osoite on määritetty oikein
tulostuspalvelimeen. Varmista, että millään muulla verkon solmulla ei ole tätä osoitetta. Jos tarvitset
ohjeita sivun Verkkoasetukset tulostukseen, katso Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.

d

Varmista, että tulostuspalvelin on verkossa:
 Windows®
1 Napsauta Käynnistä, Kaikki ohjelmat 1, Apuohjelmat, ja valitse sitten Komentorivi.
1

Ohjelmat Windows® 2000 -käyttäjille

2 Tarkista tulostuspalvelimen toiminta antamalla isäntäkäyttöjärjestelmän komentoriville seuraava
ping-komento:
ping ip-osoite
Jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite (huomaa, että joissain tapauksissa voi kulua
jopa kaksi minuuttia, kun tulostuspalvelin lataa IP-osoitettaan IP-osoitteen asettamisen jälkeen).
 Mac OS X 10.3.9 tai uudempi
1
2
3
4

Valitse Siirry valikosta Ohjelmat.
Avaa Lisäohjelmat-kansio.
Kaksoisosoita kuvaketta Pääte.
Yritä pingata tulostuspalvelinta Terminal-ikkunasta:
ping ip-osoite
Jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite (huomaa, että joissain tapauksissa voi kulua
jopa kaksi minuuttia, kun tulostuspalvelin lataa IP-osoitettaan IP-osoitteen asettamisen jälkeen).
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e

Jos olet kokeillut yllä olevia vaiheita a–d ja tulostuspalvelin ei toimi, palauta tulostuspalvelin
tehdasasetuksiin ja yritä asentaa alusta. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso
Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69.

f

Jos asennus epäonnistui, tietokoneen palomuuri saattoi estää laitteen tarvitseman verkkoyhteyden
muodostamisen. Tässä tapauksessa tietokoneen palomuuri on poistettava käytöstä ja ohjaimet on
asennettava uudestaan. Jos haluat lisätietoja, katso Yleiset ongelmat sivulla 123. Jos käytössä on
henkilökohtainen palomuuri, katso ohjelmiston käyttöopas tai ota yhteys ohjelmiston valmistajaan.

15
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Tulostusongelmat

15

Tulostustyö ei tulostu.

15

Tarkista tulostuspalvelimen tila ja määritykset.

a
b

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, että se on online-tilassa ja että se on tulostusvalmiudessa.

c

Varmista, että tulostuspalvelin on verkossa:

Tulosta laitteen Verkkoasetukset ja tarkista, onko esimerkiksi IP-osoite verkkoon sopiva. Ongelma voi
johtua sopimattomasta tai päällekkäisestä IP-osoitteesta. Tarkista, että IP-osoite on määritetty oikein
tulostuspalvelimeen ja varmista, että millään muulla verkon solmulla ei ole tätä osoitetta. Jos tarvitset
ohjeita sivun Verkkoasetukset tulostukseen, katso Verkkoasetussivun tulostus sivulla 70.
 Windows®
1 Napsauta Käynnistä, Kaikki ohjelmat 1, Apuohjelmat, ja valitse sitten Komentorivi.
1

Ohjelmat Windows® 2000 -käyttäjille

2 Tarkista tulostuspalvelimen toiminta antamalla isäntäkäyttöjärjestelmän komentoriville seuraava
ping-komento:
ping ip-osoite
Jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite (huomaa, että joissain tapauksissa voi kulua
jopa kaksi minuuttia, kun tulostuspalvelin lataa IP-osoitettaan IP-osoitteen asettamisen jälkeen).
3 Jos saat vastauksen pingaukseen, jatka kohtaan Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-,
Windows® 7- ja Windows Server® 2003/2008 -käyttöjärjestelmien IPP-vianmääritys sivulla 129.
Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen d.
 Mac OS X 10.3.9 tai uudempi
1
2
3
4

Valitse Siirry valikosta Ohjelmat.
Avaa Lisäohjelmat-kansio.
Kaksoisosoita kuvaketta Pääte.
Yritä pingata tulostuspalvelinta Terminal-ikkunasta:
ping ip-osoite
Jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite (huomaa, että joissain tapauksissa voi kulua
jopa kaksi minuuttia, kun tulostuspalvelin lataa IP-osoitettaan IP-osoitteen asettamisen jälkeen).
5 Jos saat vastauksen pingaukseen, jatka kohtaan d.

d

Jos olet kokeillut yllä olevia vaiheita a–c ja tulostuspalvelin ei toimi, palauta tulostuspalvelin
tehdasasetuksiin ja yritä asentaa alusta. Jos haluat lisätietoja tehdasasetusten palautuksesta, katso
Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin sivulla 69.

Virhe tulostuksen aikana

15

15

Jos yrität tulostaa samaan aikaan, kun muut käyttäjät tulostavat suuria tiedostoja (esim. useita sivuja tai
korkearesoluutioisia värillisiä sivuja), laite ei pysty hyväksymään tulostustyötä, ennen kuin meneillään olevat
tulostustyöt on tulostettu loppuun. Jos tulostustyön odotusaika ylittää tietyn rajan, syntyy aikakatkaisutilanne,
mikä aiheuttaa virheilmoituksen. Tulosta tällöin uudestaan sitten, kun muut tulostustyöt on tulostettu loppuun.
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Protokollakohtainen vianetsintä

15

Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-, Windows® 7- ja Windows Server®
2003/2008 -käyttöjärjestelmien IPP-vianmääritys

15

Jos haluat käyttää muuta porttinumeroa kuin 631.

15

Jos IPP-tulostukseen käytetään porttia 631, voi käydä niin, että palomuuri ei päästä tulostustietoa lävitse. Jos
näin käy, käytä toista porttinumeroa (portti 80) tai määritä palomuuri päästämään portin 631 tiedot lävitse.
Jos haluat lähettää tulostustyön IPP:llä kirjoittimelle portin 80 kautta (tavallinen HTTP-portti), kirjoita
seuraava, kun määrität Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-, Windows® 7- ja Windows Server® 2003/2008
-järjestelmää.
http://ip-osoite/ipp
Windows® XP:n, Windows Vista® ja Windows® 7 ”Go to printer’s website” -toiminto ei toimi.
Windows® 2000:n ja Windows Server® 2003/2008:n ”Get More Info” -toiminto ei toimi.

15

Jos käytät URL-osoitetta
http://ip-osoite:631 tai http://ip-osoite:631/ipp,
toiminto Get More Info ei toimi käyttöjärjestelmissä Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7 ja
Windows Server® 2003/2008. Jos haluat käyttää toimintoa Get More Info, käytä seuraavaa URL-osoitetta:
http://ip-osoite
Tämä pakottaa Windows® 2000/XP-, Windows Vista®-, Windows® 7- ja Windows Server® 2003/2008 järjestelmän käyttämään porttia 80 liikennöintiin Brother-tulostuspalvelimen kanssa.

WWW-pohjaisen hallinnan (WWW-selaimen) vianetsintä (TCP/IP)

15

a

Jos et saa WWW-selaimella yhteyttä tulostuspalvelimeen, selaimen välityspalvelinasetukset kannattaa
tarkistaa. Katso Poikkeukset-asetusta ja anna siihen tarvittaessa tulostuspalvelimen IP-osoite. Näin
tietokone ei yritä ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan tai välityspalvelimeen aina, kun yrität katsoa
tulostuspalvelinta.

b

Suosittelemamme selaimet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 tai Firefox 1.0 tai niitä uudemmat
versiot (Windows®) sekä Safari 1.3 tai uudempi (Macintosh). Varmista myös, että JavaScript ja evästeet
ovat käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytössä on jokin muu selain, sen on oltava yhteensopiva
HTTP 1.0:n ja HTTP 1.1:n kanssa.
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Langattoman verkon vianetsintä (HL-3070CW)

15

Vinkki
Jos haluat vahvistaa langattoman verkon tilan, katso b sivulla sivu 125.

Ongelma langattomassa yhteydessä
Langaton verkkoyhteys katkeilee

15

15

Brother-kirjoittimen ja muiden langattomien laitteiden sijoitusympäristö vaikuttaa langattoman
verkkoyhteyden tilaan. Seuraavat olosuhteet saattavat aiheuttaa yhteysongelmia:
 Brother-laitteen ja tukiaseman/reitittimen välissä on betoni- tai metallirunkoinen seinä.
 Verkon lähelle on asennettu sähkölaitteita, kuten televisioita, tietokonelaitteita, mikroaaltouuneja,
sisäpuhelimia, matkapuhelimia, akkulatureita tai virtalähteitä.
 Verkon lähellä on radioasema tai suurjännitekaapeli.
 Lähellä oleva loistelamppu sytytetään tai sammutetaan.

15

130

LiiteA

A

Liite

A

A

Palvelujen käyttö

0

Palvelu on resurssi, jota Brother-tulostuspalvelimelle tulostavat tietokoneet voivat käyttää. Brothertulostuspalvelin tarjoaa seuraavat esimääritellyt palvelut (anna Brother-tulostuspalvelimen etäkonsoliin
komento SHOW SERVICE, niin saat luettelon käytettävistä palveluista). Saat luettelon käytössä olevista
komennoista kirjoittamalla komentoriville HELP.
Palvelu (esimerkki)

Määritelmä

BINARY_P1

TCP/IP-binaari

TEXT_P1

TCP/IP-tekstipalvelu (palauttaa rivin alkuun rivinvaihdon jälkeen)

PCL_P1

PCL-palvelu (kytkee PJL-yhteensopivan kirjoittimen PCL-tilaan)

BRNxxxxxxxxxxxx

TCP/IP-binaari

BRNxxxxxxxxxxxx_AT

PostScript®-palvelu (Macintosh)

POSTSCRIPT_P1

PostScript®-palvelu (kytkee PJL-yhteensopivan kirjoittimen PostScript®-tilaan)

"xxxxxxxxxxxx" on laitteen MAC-osoite (Ethernet-osoite).

IP-osoitteen muut määritystavat (kokeneille käyttäjille ja
järjestelmänvalvojille)

0

Jos haluat lisätietoja laitteen määrittämisestä BRAdmin Light -apuohjelman tai WWW-pohjaisen hallinnan
(WWW-selaimen) avulla, katso IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys sivulla 13.

IP-osoitteen määritys DHCP:n avulla

0

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) on yksi lukuisista automaattisista IP-osoitteiden
jakojärjestelmistä. Jos verkossa on DHCP-palvelin, tulostuspalvelin saa IP-osoitteen DHCP-palvelimelta
automaattisesti ja rekisteröi nimensä mihin tahansa RFC 1001- ja 1002-yhteensopivaan dynaamiseen
nimipalveluun.
Vinkki
Jos et halua määrittää tulostuspalvelinta DHCP:n, BOOTP:n tai RARP:n kautta, BOOT method asetukseksi on valittava ”Static”, jotta tulostuspalvelimen IP-osoite pysyy muuttumattomana. Näin
tulostuspalvelin ei yritä saada IP-osoitetta näistä järjestelmistä. BOOT method -asetus voidaan vaihtaa
kirjoittimen ohjauspaneelin Verkko-valikossa, BRAdmin-ohjelmilla tai WWW-pohjaisella hallinnalla
(WWW-selaimella).
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IP-osoitteen määritys BOOTP:n avulla

0

BOOTP:tä voidaan käyttää RARP:n sijasta. Sen etuna on, että sillä voidaan määrittää aliverkon peite ja
yhdyskäytävä. Jos haluat määrittää IP-osoitteen BOOTP:n avulla, varmista, että BOOTP on asennettu
isäntäkoneelle ja että se on käynnissä. (Sen tulee olla /etc/services-tiedostossa todellinen palvelu.
Katso lisätietoja järjestelmän oppaista tai antamalla komento manbootpd.) BOOTP käynnistetään yleensä
/etc/inetd.conf-tiedoston kautta, joten voi olla tarpeen ottaa se käyttöön poistamalla #-merkki kyseisen
tiedoston bootp-rivin edestä. Tyypillinen /etc/inetd.conf-tiedoston bootp-rivi voi olla seuraavanlainen:
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
Rivin nimi voi olla järjestelmästä riippuen myös ”bootps”.
Vinkki
Kun haluat ottaa BOOTP:n käyttöön, poista #-merkki tekstieditorissa (jos #-merkkiä ei ole, BOOTP on jo
käytössä). Muokkaa sitten BOOTP-asetustiedostoa (yleensä /etc/bootptab) ja anna tulostuspalvelimen
nimi, verkkotyyppi (1, jos Ethernet), MAC-osoite (Ethernet-osoite) ja IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskäytävä. Valitettavasti tälle ei ole standardimuotoa, joten tarkat ohjeet tulee katsoa järjestelmän
oppaista (monien UNIX-järjestelmien bootptab-tiedostoissa on myös malleja, joita voi käyttää apuna).
Esimerkkejä tyypillisistä /etc/bootptab-riveistä: (jäljempänä oleva ”BRN” on langattomassa verkossa
”BRW”.)
BRN008077310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3
ja:
BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.189.207.3:
Tietyt BOOTP-isäntäohjelmistototeutukset eivät vastaa BOOTP-kyselyihin, jos asetustiedostossa ei ole
lataustiedoston nimeä. Luo siinä tapauksessa isäntäkoneelle tyhjä tiedosto ja lisää tämän tiedoston nimi ja
polku asetustiedostoon.
Samoin kuin RARP:tä käytettäessä, tulostuspalvelin saa IP-osoitteen BOOTP-palvelimelta, kun kirjoittimeen
kytketään virta.
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IP-osoitteen määritys RARP:n avulla

0

A

Brother-tulostuspalvelimen IP-osoite voidaan määrittää käyttämällä isäntäkoneella Reverse ARP -toimintoa
(RARP). Tämä tehdään lisäämällä /etc/ethers-tiedostoon (jos tiedostoa ei ole, se voidaan luoda)
seuraavankaltainen rivi:
00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (tai langattomassa verkossa BRW008077310107)
Rivin ensimmäinen osa on tulostuspalvelimen MAC-osoite (Ethernet-osoite) ja toinen osa on
tulostuspalvelimen nimi (nimen tulee olla sama kuin /etc/hosts-tiedostossa).
Käynnistä RARP-palveluprosessi, jos se ei ole jo käynnissä. (Komento voi olla järjestelmästä riippuen
esimerkiksi rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a. Katso lisätietoja järjestelmän oppaista tai antamalla komento
man rarpd.) Varmista seuraavalla komennolla, että RARP-palveluprosessi on käynnissä Berkeley UNIXpohjaisessa järjestelmässä:
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
Jos järjestelmä on AT&T UNIX-pohjainen, anna seuraava komento:
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
Brother-tulostuspalvelin saa IP-osoitteen RARP-palveluprosessilta, kun kirjoittimeen kytketään virta.

IP-osoitteen määritys APIPA:n avulla

0

Brother-tulostuspalvelimet tukevat APIPA-protokollaa (Automatic Private IP Addressing). APIPA-toimintoa
käytettäessä työasemat määrittävät IP-osoitteen ja aliverkon peitteen automaattisesti, kun DHCP-palvelinta
ei ole käytettävissä. Laite valitsee oman IP-osoitteensa väliltä 169.254.1.0–169.254.254.255. Aliverkon
peitteeksi asetetaan automaattisesti 255.255.0.0 ja yhdyskäytävän osoitteeksi 0.0.0.0.
APIPA-protokolla on käytössä oletusarvoisesti. Jos haluat poistaa APIPA-protokollan käytöstä, katso
Tulostuspalvelimen asetusten muuttaminen sivulla 16.
Jos APIPA-protokolla on poistettu käytöstä, Brother-tulostuspalvelimen IP-osoitteen oletusarvo on
192.0.0.192. Tämä IP-osoite on kuitenkin helppo vaihtaa verkon IP-osoitemäärityksiin sopivaksi.
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IP-osoitteen määritys ARP:n avulla

0

Jos BRAdmin-ohjelmaa ei voida käyttää ja verkko ei käytä DHCP-palvelinta, voidaan käyttää myös ARPkomentoa. ARP-komento on käytettävissä UNIX-järjestelmissä sekä Windows®-järjestelmissä, joihin on
asennettu TCP/IP. ARP-komentoa käytetään siten, että komentoriville kirjoitetaan seuraava komento:
arp -s ip-osoite ethernet-osoite
ethernet-osoite on tulostuspalvelimen MAC-osoite (Ethernet-osoite) ja ip-osoite on
tulostuspalvelimen IP-osoite. Esimerkki:
 Windows®-järjestelmät
Windows®-järjestelmät vaativat yhdysmerkin ”-” MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) numeroiden väliin.
arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
 UNIX/Linux-järjestelmät
UNIX- ja Linux-järjestelmät vaativat yleensä kaksoispisteen ”:” MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen)
numeroiden väliin.
arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07
Vinkki
Tulostuspalvelimen ja käyttöjärjestelmän välissä ei saa olla reititintä (eli niiden on oltava samassa Ethernetsegmentissä), jotta arp -s -komentoa voidaan käyttää.
Jos välissä on reititin, IP-osoite voidaan antaa BOOTP:n tai muun tässä luvussa selostetun menetelmän
avulla. Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt järjestelmän jakamaan IP-osoitteet BOOTP:n, DHCP:n tai
RARP:n avulla, Brother-tulostuspalvelin voi saada IP-osoitteen miltä tahansa näistä IP-osoitteiden
jakojärjestelmistä. Tällöin ARP-komentoa ei tarvita. ARP-komento toimii vain kerran. Turvallisuussyistä
ARP-komennolla ei voida muuttaa osoitetta uudestaan sen jälkeen, kun Brother-tulostuspalvelimen IPosoite on määritetty ARP-komennolla. Tulostuspalvelin jättää huomiotta kaikki yritykset tehdä näin. Jos
haluat muuttaa IP-osoitteen uudelleen, käytä WWW-pohjaista hallintaa (WWW-selainta), TELNETiä (SET
IP ADDRESS -komennon avulla) tai palauta tulostuspalvelin tehdasasetuksiin (minkä jälkeen ARPkomentoa voidaan käyttää uudelleen).
Tulostuspalvelimen määrittämiseksi ja yhteyden varmistamiseksi anna seuraava komento ping iposoite, jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite. Esimerkiksi ping 192.189.207.2.
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IP-osoitteen määritys TELNET-konsolin avulla

0

A

IP-osoite voidaan muuttaa myös TELNET-komennolla.
TELNET tarjoaa tehokkaan tavan vaihtaa laitteen IP-osoite. Tulostuspalvelimella tulee kuitenkin jo olla käypä
IP-osoite.
Kirjoita järjestelmäkehotteeseen TELNET ip-osoite, jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite.
Kun yhteys on luotu, paina Palautus- tai Syöttö-näppäintä (Return tai Enter), niin pääset #-kehotteeseen.
Syötä salasana ”access” (salasana ei näy näytössä).
Sinulta kysytään käyttäjänimi. Anna tähän mikä tahansa sana.
Pääset kehotteeseen Local>. Kirjoita SET IP ADDRESS ip-osoite, jossa ip-osoite on IP-osoite,
jonka haluat määrittää tulostuspalvelimelle (tarkista verkonvalvojalta, mitä IP-osoitetta tulee käyttää).
Esimerkki:
Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3
Aseta seuraavaksi aliverkon peite kirjoittamalla SET IP SUBNET aliverkon peite, jossa aliverkon
peite on aliverkon peite, jonka haluat määrittää tulostuspalvelimelle (tarkista verkonvalvojalta, mitä
aliverkon peitettä tulee käyttää). Esimerkki:
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0
Jos aliverkkoja ei ole, käytä jotain seuraavista oletusarvoisista aliverkon peitteistä:
255.0.0.0 A-luokan verkoille
255.255.0.0 B-luokan verkoille
255.255.255.0 C-luokan verkoille
IP-osoitteen ensimmäisestä numeroryhmästä voi päätellä verkon tyypin. Tämän ryhmän arvo on A-luokan
verkoilla 1–127 (esim. 13.27.7.1), B-luokan verkoilla 128–191 (esim. 128.10.1.30) ja C-luokan verkoilla 192–
255 (esim. 192.168.1.4).
Jos käytössä on yhdyskäytävä (reititin), anna sen osoite komennolla SET IP ROUTER
reitittimenosoite, jossa reitittimenosoite on sen yhdyskäytävän IP-osoite, jonka haluat
määrittää tulostuspalvelimelle. Esimerkki:
Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4
Aseta IP-osoitteen hakumenetelmän asetus staattiseksi antamalla komento SET IP METHOD STATIC.
Varmista, että IP-tiedot on annettu oikein, kirjoittamalla SHOW IP.
Päätä etäkonsoli-istunto kirjoittamalla EXIT tai painamalla Ctrl-D (eli pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja paina
D).
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IP-osoitteen määritys Brother Web BRAdmin IIS -palvelinohjelman avulla

0

Web BRAdmin -palvelinohjelmalla hallitaan lähi- ja laajaverkkoon kytkettyjä Brother-verkkolaitteita. Kun Web
BRAdmin -palvelinohjelma asennetaan tietokoneeseen, jossa on käytössä IIS 1, järjestelmänvalvojat voivat
ottaa WWW-selaimella yhteyden Web BRAdmin -palvelimeen, joka välittää tiedot itse laitteelle. Toisin kuin
vain Windows®-järjestelmille suunniteltua BRAdmin Professional 3 -apuohjelmaa, Web BRAdmin -ohjelmaa
voidaan käyttää Java tukevalla WWW-selaimella miltä tahansa työasemalta.
Huomaa, että tämä ohjelmisto ei ole Brother-laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä.
Saat lisätietoja tästä ohjelmasta osoitteessa http://solutions.brother.com/, josta voit myös ladata ohjelman.
1

Internet Information Server 4.0 tai Internet Information Services 5.0/5.1/6.0/7.0
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Asennus verkkotulostusjonoa tai jaettua resurssia
käytettäessä

A
0

Vinkki
Jos aiot kytkeä tietokoneen verkossa olevaan jaettuun kirjoittimeen, suosittelemme, että kysyt
järjestelmänvalvojalta kirjoittimen jonon nimen tai jakonimen ennen asennusta.
Ohjaimen asennus ja oikean kirjoitinjonon tai jakonimen valinta

a

Kytke tietokoneeseen virta. (Sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)
Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennusta.

b

Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti.
Valitse kirjoittimen malli ja kieli.

c
d

Napsauta valikkonäyttösivulla kohtaa Asenna kirjoitinohjain.

0

Napsauta Verkkokaapelin käyttäjät.
Vinkki

Kun Käyttäjätilien valvonta tulee näkyviin,
(Windows Vista®) napsauta Jatka.
(Windows® 7) napsauta Kyllä.

e
f
g

Kun Lisenssisopimus-ikkuna avautuu, napsauta Kyllä, jos hyväksyt lisenssisopimuksen ehdot.
Valitse Jaettu verkkokirjoitin, ja napsauta sitten Seuraava.
Valitse kirjoittimesi jono ja napsauta sitten OK.
Vinkki

Jos et tiedä kirjoittimen sijaintia tai nimeä verkossa, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

h

Napsauta Valmis.
Vinkki

• Jos haluat rekisteröidä laitteen Internetin kautta, valitse valintaruutu Suorita online-rekisteröinti.
• Jos et halua asettaa kirjoitinta oletuskirjoittimeksi, poista valinta valintaruudusta Aseta
oletuskirjoittimeksi.
• Jos haluat ottaa tilan valvonnan pois käytöstä, poista valinta Ota Tilan valvonta käyttöön.
Asennus on nyt valmis.

137

Liite

Asennus WWW-palveluja käytettäessä
(Windows Vista® ja Windows® 7)

A
0

Vaiheet voivat vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.
Vinkki
• Laitteen IP-osoite on määritettävä ennen tässä luvussa esitettyjä toimia. Jos et ole määrittänyt IPosoitetta, katso IP-osoitteen ja aliverkon peitteen määritys sivulla 13 ensin.
• Varmista, että isäntäkone ja tulostuspalvelin ovat samassa aliverkossa tai että reititin on määritetty siten,
että tieto voi kulkea näiden laitteiden välillä.

a
b

Napsauta painiketta

ja valitse sitten Verkko.

Laitteen WWW-palvelujen nimi näkyy kirjoittimen kuvakkeen kanssa. Napsauta hiiren
kakkospainikkeella laitetta, jonka haluat asentaa.
Vinkki

Brother-laitteen WWW-palvelujen nimi on laitteen mallinimi ja MAC-osoite (Ethernet-osoite) (esim. Brother
HL-XXXX [XXXXXXXXXXXX]).

c
d

Napsauta Asenna.

e
f
g

Valitse Paikanna ja asenna ohjainohjelmisto (suositus).

h

Valitse CD-ROM-asema ja sitten install \ oma kieli \ PCL \ 32 1 kansio.

Kun esiin tulee näyttösivu Käyttäjätilien valvonta, toimi seuraavalla tavalla.
 Käyttäjät, joilla on järjestelmävalvojan oikeudet: napsauttakaa Jatka tai Kyllä.
 Käyttäjä, jolla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia: anna järjestelmänvalvojan salasana ja napsauta
OK tai Kyllä.

Aseta Brother CD-ROM CD-ROM-asemaan.
Valitse Don’t search online (Ei hakua verkosta) ja sitten tietokoneelta Etsi ohjainohjelmistoa
tietokoneesta (konkeneet käyttäjät).
1

i

32-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 32-bittinen, ja 64-kansio, jos käyttöjärjestelmä on 64-bittinen.

Aloita asennus napsauttamalla Seuraava.
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B

Tulostuspalvelimen tekniset tiedot

0

B

Kiinteä Ethernet-verkko
Verkon solmun
nimi
Lähiverkko
Tuki

Protokollat

Verkon tyyppi
Hallintaapuohjelmat

0

NC-6700h
Voit kytkeä laitteesi verkkoon verkkotulostusta varten.
Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition,
Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition ja Windows
Server® 2008/2008 R2
Mac OS X 10.3.9 tai uudempi 1
IPv4:
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP),
WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,
IPPS, FTP Server, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTP-AUTH,
APOP, TELNET server, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3,
HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP client, ICMP,
WebServicesPrint, LLTD responder
2
(oletusarvoisesti
kytketty pois käytöstä) NDP, RA, DNS resolver,
IPv6 :
mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,
IPP, IPPS, FTP server, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTPAUTH, APOP, TELNET server, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3,
HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP client,
ICMPv6, WebServicesPrint, LLTD responder
Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (Wired LAN)
BRAdmin Light 3
BRAdmin Professional 3 4
Web BRAdmin 4 5
BRPrint Auditor 4 6
WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)

1

Uusimmat ohjainpäivitykset ovat osoitteessa http://solutions.brother.com.

2

Jos haluat käyttää IPv6-protokollaa, katso lisätietoja osoitteesta http://solutions.brother.com/.

3

Jos tarvitset edistyneempää kirjoittimen hallintaa, käytä Brother BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusinta versiota, joka voidaan ladata
osoitteesta http://solutions.brother.com/.

4

Web BRAdmin, BRAdmin Professional 3 ja BRPrint Auditor voidaan ladata osoitteesta http://solutions.brother.com/. Ne on tarkoitettu vain
Windows®-käyttöjärjestelmälle.

5

Työasemat, joilla on Java tukeva WWW-selain.

6

Käytettävissä käytettäessä BRAdmin Professional 3- tai Web BRAdmin -ohjelmia ja laitteita, jotka on kytketty työasemaan USB- liitännällä.
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Langaton verkko (HL-3070CW)
Verkkokortin
mallinimi
Lähiverkko
Tuki

Protokollat

Verkon tyyppi
Hallintaapuohjelmat

0

NC-7500w
Voit kytkeä laitteesi verkkoon verkkotulostusta varten.
Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition,
Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition ja Windows
Server® 2008/2008 R2
Mac OS X 10.3.9 tai uudempi 1
IPv4:
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP),
WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,
IPPS, FTP Server, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTP-AUTH,
APOP, TELNET server, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3,
HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP client, ICMP,
WebServicesPrint, LLTD responder
2
(oletusarvoisesti kytketty pois käytöstä) NDP, RA, DNS resolver,
IPv6 :
mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,
IPP, IPPS, FTP server, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTPAUTH, APOP, TELNET server, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3,
HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP client,
ICMPv6, WebServicesPrint, LLTD responder
IEEE 802.11 b/g (langaton lähiverkko)
BRAdmin Light 3
BRAdmin Professional 3 4
Web BRAdmin 4 5
BRPrint Auditor 4 6

WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)
2412–2472 MHz
Yhdysvallat/Kanada 1-11
Japani
802.11b:1-14, 802.11g:1-13
Muut
1-13
Yhteystila
Infrastruktuuri, ad-hoc (vain 802.11b)
Tiedonsiirtonope 802.11b
11/5,5/2/1 Mb/s
udet
802.11g
54/48/36/24/18/12/11/9/6/5,5/2/1 Mb/s
Linkkietäisyys
70 m (233 ft.) hitaimmalla tiedonsiirtonopeudella
Taajuus
RF-kanavat

Verkon suojaus
Asennuksen
tukiohjelmat

(ympäristö ja muiden laitteiden sijainti vaikuttavat etäisyyteen)
128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP (CKIP),
EAP-FAST (TKIP/AES)
SecureEasySetup, Wi-Fi Protected Setup, AOSS™

1

Uusimmat ohjainpäivitykset ovat osoitteessa http://solutions.brother.com.

2

Jos haluat käyttää IPv6-protokollaa, katso lisätietoja osoitteesta http://solutions.brother.com/.

3

Jos tarvitset edistyneempää kirjoittimen hallintaa, käytä Brother BRAdmin Professional 3 -apuohjelman uusinta versiota, joka voidaan ladata

140

B

Liite

osoitteesta http://solutions.brother.com/.
4

Web BRAdmin, BRAdmin Professional 3 ja BRPrint Auditor voidaan ladata osoitteesta http://solutions.brother.com/. Ne on tarkoitettu vain
Windows®-käyttöjärjestelmälle.

5

Työasemat, joilla on Java tukeva WWW-selain.

6

Käytettävissä käytettäessä BRAdmin Professional 3- tai Web BRAdmin -ohjelmia ja laitteita, jotka on kytketty työasemaan USB- liitännällä.

Toimintotaulukko ja tehdasasetukset

B
0

Tehdasasetukset näkyvät lihavoituina ja asteriskilla (tähdellä) merkittynä.
(HL-3040CN)
Taso 1
Verkko

Taso 2
TCP/IP

Taso 3

Vaihtoehdot

Boot Method

Auto* , Static , Rarp , BOOTP , DHCP

IP-osoite

[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]
[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*

Aliver.peite

[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]
[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*

Yhdyskäytävä

[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]
[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*
0 – 32767

IP Bootyrityks.

3*

APIPA

Kyllä*, Ei

IPv6

Kyllä , Ei*

Ethernet

-

Auto* , 100B-FD , 100B-HD , 10B-FD , 10B-HD

Tehdasasetuks.

-

Käyn. tulostin?
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(HL-3070CW)
Taso 1

Taso 2

Verkko

Kiinteä
LAN

Taso 3
TCP/IP

Taso 4

Vaihtoehdot

Boot Method

Auto* , Static , Rarp , BOOTP , DHCP

IP-osoite

[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]

B

[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*

WLAN

Aliver.peit
e

[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]

Yhdyskäytäv
ä

[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]

IP Bootyrityks.

0 – 32767

[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*
[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*
3*

APIPA

Kyllä* , Ei

IPv6

Kyllä , Ei*

Ethernet

-

Auto* , 100B-FD , 100B-HD , 10B-FD , 10B-HD

Tehdasasetus

-

OK?

Kiinteä käyt.

-

Kyllä*, Ei

TCP/IP

Boot Method

Auto* , Static , Rarp , BOOTP , DHCP

IP-osoite

[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]
[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*

Aliver.peit
e

[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]

Yhdyskäytäv
ä

[000-255] . [000-255] . [000-255] . [000-255]

IP Bootyrityks.

0 – 32767

[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*
[000-000] . [000-000] . [000-000] . [000-000]*
3*

APIPA

Kyllä* , Ei

IPv6

Kyllä , Ei*
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Taso 1
Verkko

Taso 2
WLAN

Taso 3

Taso 4

Vaihtoehdot

SES/WPS/AOSS

-

Katso luvussa 6 kohdassa Langattoman verkon
asetusten määritys ohjauspaneelista SES/WPS- tai
AOSS-menetelmällä (HL-3070CW).

WPS ja PIN-kd

-

Katso luvussa 7 kohdassa Langattoman verkon
asetuksien määritys Wi-Fi Protected Setup
toiminnolla (HL-3070CW).

WLAN-tila

Tehdasase
tuks.

TILA

Katso TILA sivulla 65.

SIGNAALI

Katso SIGNAALI sivulla 66.

Kanava

Katso Kanava sivulla 66.

Nopeus

Katso Nopeus sivulla 67.

SSID

Katso SSID sivulla 67.

Yhteystapa

Katso Yhteys tila sivulla 68.

Tehdasasetus

-

OK?

WLAN käytössä

-

Kyllä , Ei*

-

Käyn. tulostin?

-

143

B

C

Hakemisto

A

I

AES ........................................................................... 20
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ARP ......................................................................... 134
Aseta oletusasetukset ............................................... 63
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