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Figyelmeztetések, felhívások és megjegyzések
meghatározása
A Használati útmutatóban végig az alábbi ábrát használjuk:
 

 

A megjegyzésekből azt tudhatja meg, hogyan reagáljon a különböző 
helyzetekben, illetve azt, hogyan működik egy adott művelet eltérő jellemzőkkel.

A szerkesztésre és kiadásra vonatkozó megjegyzések
A jelen kézikönyv összeállítása és kiadása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt történt, és a legújabb
termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a jelen kézikönyvben szereplő
műszaki adatokat és anyagokat, és nem tehető felelőssé az olyan (akár következményes) károkért, amelyek
a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, nem kizárólag ideértve a kiadvánnyal
kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat is.

©2010 Brother Industries, Ltd.

FONTOS MEGJEGYZÉS
 A termék csak a vásárlás szerinti országban való használatra van jóváhagyva. Ne használja a terméket a

vásárlás szerinti országon kívül, mert megszegheti az adott ország vezeték nélküli távközlésre és
teljesítményre vonatkozó előírásait.

 A Windows® XP ebben a dokumentumban a Windows® XP Professionalt, a Windows® XP Professional
x64 Editiont és a Windows® XP Home Editiont jelenti.

 A jelen dokumentumban a Windows Server® 2003 a Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64
Edition, Windows Server® 2003 R2 és a Windows Server® 2003 R2 x64 Edition operációs rendszereket
jelenti.

 A Windows Server® 2008 ebben a dokumentumban a Windows Server® 2008 és a Windows Server® 2008
R2 operációs rendszert.
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Brother hívószámok

FONTOS
Technikai és működtetési segítségért hívja a vásárlás szerinti ország márkaképviseletét. A hívást az adott
országon belülről kell kezdeményeznie.

 

Vevőszolgálat
 

Az USA-ban 1-877-BROTHER (1-877-276-8437)
1-901-379-1215 (FAX)

Kanadában 1-877-BROTHER
514-685-4898 (FAX)

Európában A helyi Brother ügyfélszolgálat elérhetőségeit a http://www.brother.com 
honlapon találja.

 Szakszervizek (USA)

A hivatalos Brother szakszervizekkel kapcsolatos információkhoz hívja az 1-877-BROTHER
(1-877-276-8437) számot.

 Szakszervizek (Kanada)

A hivatalos Brother szakszervizekkel kapcsolatos információkért hívja az 1-877-BROTHER számot.

Ha bármilyen észrevétele vagy megjegyzése van, kérjük az alábbi címre írjon nekünk:
 

Az USA-ban Ügyfélszolgálat

Brother International Corporation

100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater NJ 08807-0911

Kanadában Brother International Corporation (Canada), Ltd.

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

Európában European Product & Service Support

1 Tame Street
Audenshaw
Manchester, M34 5JE, UK

Internetcím

A Brother globális weboldala: http://www.brother.com

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK), terméktámogatás, illesztőprogram-frissítések és egyéb
segédprogramok: http://solutions.brother.com/

http://www.brother.com
http://www.brother.com
http://solutions.brother.com/
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Tartozékok és fogyóeszközök rendelése
 

Az USA-ban: 1-877-552-MALL (1-877-552-6255)

1-800-947-1445 (fax)

  

http://www.brothermall.com
 

Kanadában: 1-877-BROTHER

  

http://www.brother.ca
 

http://www.brothermall.com
http://www.brother.ca
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Bevezető

Áttekintés
A Brother készülék 10/100 MB típusú vezetékes vagy IEEE 802.11b/802.11g típusú vezeték nélküli Ethernet
hálózaton osztható meg a belső hálózati nyomtatókiszolgálót használva. A nyomtatókiszolgáló különféle
csatlakozási funkciókat és módszereket támogat, melyek a TCP/IP-t támogató hálózaton futó operációs
rendszertől függenek. Ezek közé a funkciók közé tartozik a nyomtatás, szkennelés, PC-FAX küldése, PC-FAX
fogdása, a PhotoCapture Center™, a távoli beállítás valamint az állapotfigyelés. A következő táblázat az
egyes operációs rendszerek által támogatott hálózati funkciókat és kapcsolódási lehetőségeket mutatja be.
 

Operációs rendszerek Windows® 2000

Windows® XP

Windows Vista®

Windows® 7

Windows Server® 
2003/2008

Mac OS X 
10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x

10/100BASE-TX vezetékes 
Ethernet (TCP/IP) 1

r r r

IEEE 802.11b/g vezeték nélküli 
Ethernet (TCP/IP)

r r r

Nyomtatás r r r
BRAdmin Light r r r
BRAdmin Professional 3 2 r r

Web BRAdmin 2 r r
Szkennelés r r
PC Fax küldése 3 5 r r

PC Fax fogadás 4 5 r

Távbeállítás 4 r r
Munkaállapot figyelő r r
Illesztőprogram telepítési 
varázsló

r r

1 A DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J265W és MFC-J415W esetében nem érhető el.
2 A BRAdmin Professional 3 és a Web BRAdmin a következő címről tölthető le: http://solutions.brother.com/
3 DCP modellek esetében nem elérhető.
4 A DCP modellek, az MFC-J265W és az MFC-J415W esetében nem érhető el.
5 Csak fekete-fehér.

A Brother készülék hálózaton történő használatához konfigurálnia kell a nyomtatókiszolgálót és be kell
állítania a használandó számítógépeket.

http://solutions.brother.com/
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Hálózati funkciók
A Brother készülék a következő hálózati alapfunkciókkal rendelkezik.

Hálózati nyomtatás

A nyomtatókiszolgáló a TCP/IP protokollt támogató Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7 és
Windows Server® 2003/2008 és Macintosh (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x) rendszereken működőképes.

Hálózati szkennelés

A hálózaton keresztül dokumentumokat szkennelhet a számítógépre. (Lásd a Hálózati szkennelés című részt
a Szoftver használati útmutatóban.)

A Mac OS X 10.6.x felhasználók az ICA szkenner illesztőprogram segítségével is tudnak dokumentumot
szkennelni. (Lásd a Dokumentum szkennelése az ICA illesztőprogram segítségével (Mac OS X 10.6.x) című
részt a Szoftver használati útmutatóban.)

Hálózati PC-FAX (Nem elérhető DCP modellek esetén)

A hálózatot használva közvetlenül elküldhet egy PC fájlt PC-FAX-ként. (A teljes leírást lásd a Szoftver
használati útmutató Brother PC-FAX szoftver című (Windows® rendszer esetében), illetve Fax küldése című
(Macintosh rendszer esetében) részében.) A Windows®-felhasználók használhatják a PC-FAX fogadást
is 1. (Lásd a PC-FAX fogadás című részt a Szoftver használati útmutatóban.)
1 Az MFC-J265W és az MFC-J415W nem támogatja a PC-Fax fogadást.

Hálózati PhotoCapture Center™

Megtekintheti, visszatöltheti és elmentheti a Brother készülékbe helyezett USB flash memórián vagy
médiakártyán lévő adatokat. A szoftver automatikusan telepítésre kerül, ha a szoftver telepítése során a
hálózati kapcsolatot választja. Windows® esetében válassza a PHOTOCAPTURE fület a ControlCenter3
részben. További információkért lásd a ControlCenter3 című részt a Szoftver használati útmutatóban.
Macintosh esetén indítson el egy FTP-kompatibilis webböngészőt, és írja be a következőt: 
FTP://xxx.xxx.xxx.xxx (ahol az xxx.xxx.xxx.xxx a Brother készülék IP-címe). Bővebb tájékoztatás a Szoftver
használati útmutató Távbeállítás és PhotoCapture Center című részében található.
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Kezelő alkalmazások

BRAdmin Light

A BRAdmin Light egy olyan segédprogram, mely a hálózatra kötött Brother eszközök első beállítását teszi
egyszerűvé. Ez a segédprogram képes a Brother termékek hálózaton keresztül történő keresésére, állapotuk
megjelenítésére, valamint alapvető hálózati beállításaik elvégzésére (pl. az IP-cím megadására). A BRAdmin
Light segédprogram a következő rendszereken használható: Windows® 2000/XP, Windows Vista®,
Windows® 7, Windows Server® 2003/2008 és Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. Macintosh rendszereken a
BRAdmin Light automatikusan települ a nyomtató-illesztőprogram telepítésekor. Ha már telepítette a
nyomtató illesztőprogramját, akkor nem kell ezt ismét megtennie.

A BRAdmin Light programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás: http://solutions.brother.com/

BRAdmin Professional 3 (Windows®)

A BRAdmin Professional 3 egy olyan segédprogram, mely a hálózatra csatlakoztatott Brother eszközök
speciális kezelési beállításait teszi lehetővé. A segédprogram képes a Brother termékek hálózaton keresztül
történő keresésére, állapotuk megjelenítésére egy egyszerű böngészőjellegű ablakban, amely
színváltozással jelzi az egyes eszközök állapotát. Itt konfigurálhatja a hálózati és eszközbeállításokat, és
frissítheti az eszköz firmware-jét Windows® rendszerű számítógépről vagy a helyi hálózaton keresztül. A
BRAdmin Professional 3 emellett képes a Brother eszközök hálózati tevékenységének naplózására és a
naplófájl HTML, CSV, TXT vagy SQL formátumba való exportálására.

A programmal és letöltésével kapcsolatos bővebb tájékoztatás http://solutions.brother.com/

Web BRAdmin (Windows®)

A Web BRAdmin a LAN vagy WAN hálózatokra csatlakoztatott Brother eszközök kezelésére szolgáló
segédprogram. Ez a segédprogram képes a Brother termékek hálózaton keresztül történő keresésére,
állapotuk megjelenítésére, valamint hálózati beállításaik elvégzésére. A BRAdmin Professional 3 programmal
ellentétben (amely csak Windows® rendszereken működőképes) a Web BRAdmin egy szerver-alapú
alkalmazás, amely bármilyen PC kliensről elérhető, ha a kliens webböngészője támogatja a JRE (Java
Runtime Environment) környezetet. Ha telepíti a Web BRAdmin szerver segédprogramot egy IIS 1

környezetet futtató PC-re, akkor kapcsolódhat a Web BRAdmin szerverhez, amely kommunikál magával az
eszközzel.

A programmal és letöltésével kapcsolatos bővebb tájékoztatás http://solutions.brother.com/
1 Internet Information Server 4.0 vagy Internet Information Service 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5

Távbeállítás (csak MFC-J615W)

A Távbeállítás alkalmazással a Windows® PC vagy Macintosh (Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x) számítógép
hálózati beállításait konfigurálhatja. (Lásd a Távbeállítás című részt a Szoftver használati útmutatóban.)

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


Bevezető

4

1

A hálózati csatlakozások típusai

Példa a vezetékes hálózati csatlakozásra

Végpont-végpont jellegű nyomtatás TCP/IP használatával

A végpont-végpont jellegű környezetekben az összes számítógép közötti adatküldés és fogadás közvetlenül
történik. Nincsen központi szerver, amely szabályozná a fájlokhoz való hozzáférést vagy a nyomtató
megosztását.

 

Windows® Windows® Windows®

TCP/IP TCP/IP

2

1

1 Switch vagy Router

2 Hálózati nyomtató (az Ön készüléke)

 

 A 2–3 számítógépből álló kisebb hálózatokban javasolt a végpont-végpont jellegű nyomtatási módszer
használata, mivel ennek konfigurálása sokkal könnyebb a megosztott hálózati nyomtatáshoz képest.
(Lásd: Megosztott hálózati nyomtatás című részt a(z) 5. oldalon!.)

 Minden számítógépnek a TCP/IP protokollt kell használnia.

 A Brother készüléken megfelelően be kell állítani az IP-címet.

 Ha routert használ, akkor az átjáró címét is be kell állítania a számítógépeken és a Brother készüléken.
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Megosztott hálózati nyomtatás

Hálózati megosztáson alapuló nyomtatási környezetben minden egyes kliens számítógép egy központi
számítógépen keresztül küldi és fogadja adatait. A központi számítógépet gyakran hívják „Szerver”-nek vagy
„Nyomtatókiszolgáló”-nak. Ennek a feladata az összes nyomtatási feladat kezelése.

 

1 Kliens számítógép

2 „Szerver”-ként vagy „Nyomtatókiszolgáló”-ként is ismert

3 TCP/IP vagy USB (ahol elérhető)

4 Hálózati nyomtató (az Ön készüléke)

 

 Nagyobb hálózatokban ajánlatos a megosztott hálózati nyomtatást választani.

 A „Szervernek” vagy „Nyomtatókiszolgálónak” TCP/IP alapú nyomtatási protokollt kell használnia.

 A Brother készüléket megfelelő IP-címmel kell konfigurálni, kivéve akkor, ha a gép USB interfészen (tehát
nem a hálózaton keresztül) csatlakozik a szerverhez.
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Példák vezeték nélküli hálózati kapcsolatokra

Hálózati hozzáférési ponttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatva (infrastruktúra mód)

Az ilyen típusú hálózat egy központi hozzáférési pont köré épül fel. A hozzáférési pont ilyenkor hídként vagy
átjáróként is működik a vezetékes hálózat felé. Ha a vezeték nélküli Brother készülék (az Ön készüléke) része
egy ilyen hálózatnak, akkor az összes nyomtatási feladatot a hozzáférési ponton keresztül kapja.

 

2

1

4

3

1 Hozzáférési pont

2 Vezeték nélküli hálózati nyomtató (az Ön készüléke)

3 A hozzáférési ponttal összekapcsolódó vezeték nélküli kommunikációra képes számítógép

4 A hozzáférési ponthoz Ethernet segítségével kapcsolódó (vezeték nélküli kommunikációra
képtelen) vezetékes számítógép

Hálózati hozzáférési pont nélkül vezeték nélküli kommunikációra képes számítógéphez
kapcsolódva (Ad-hoc mód)

Az ilyen típusú hálózat nem rendelkezik központi hozzáférési ponttal. Az összes vezeték nélküli kliens
közvetlenül kommunikál egymással. Ha a vezeték nélküli Brother készülék (az Ön készüléke) részévé válik
egy ilyen hálózatnak, akkor közvetlenül a nyomtatási adatokat küldő számítógépről kapja a nyomtatási
feladatokat.

 

1

2

2

1 Vezeték nélküli hálózati nyomtató (az Ön készüléke)

2 Vezeték nélküli kommunikációra képes számítógép
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Protokollok

TCP/IP protokollok és funkciók

A protokollok a hálózati adatátvitel szabványosított szabályai. A protokollok lehetővé teszik a felhasználók
számára, hogy hálózati erőforrásokhoz férjenek hozzá.

A Brother terméken használt nyomtatókiszolgáló támogatja TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) protokollokat.

A TCP/IP napjaink legelterjedtebb hálózati kommunikációs protokollja, amelyre olyan rendszerek és
szolgáltatások épülnek, mint az Internet és az E-mail. Ezeket a protokollokat szinte valamennyi létező
operációs rendszer támogatja, így a Windows®, Windows Server®, Mac OS X és Linux® rendszerek is. Az
Ön Brother terméke az alábbi TCP/IP protokollokat támogatja.

DHCP/BOOTP/RARP

A DHCP/BOOTP/RARP protokollok segítségével az IP-cím automatikusan konfigurálható.

Megjegyzés

A DHCP/BOOTP/RARP protokollok használatához vegye fel a kapcsolatot hálózati adminisztrátorával.
 

APIPA

Ha nem kézzel (a készülék kezelőpaneljével vagy a BRAdmin szoftverrel) és nem is automatikusan (DHCP/
BOOTP/RARP szerver segítségével) állítja be készülékének IP-címét, akkor az Automatic Private IP
Addressing (APIPA) protokoll automatikusan hozzárendel egy IP-címet a készülékhez a 
169.254.1.0–169.254.254.255 tartományból.

ARP

Az Address Resolution Protocol végzi el az IP-cím MAC-címre történő átképezését a TCP/IP hálózatban.

DNS kliens

A Brother nyomtatókiszolgáló támogatja a Domain Name System (DNS) kliens funkciót. Ez a funkció lehetővé
teszi, hogy a nyomtatókiszolgáló a többi eszközzel DNS neveik segítségével tudjon kommunikálni.

NetBIOS név feloldása

A Network Basic Input/Output System név feloldásával megkaphatjuk egy másik olyan eszköz IP-címét,
amely annak NetBIOS nevét használja a hálózati kapcsolat során.

WINS

A Windows Internet Name Service egy információszolgáltatás a NetBIOS név feloldása számára, amely
összehangolja a helyi hálózatban lévő IP-címeket és a NetBIOS neveket.

LPR/LPD

A TCP/IP alapú hálózatokban általánosan használt nyomtatási protokollok.
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Custom Raw Port (alapértelmezés: 9100-as port)

A TCP/IP alapú hálózatokban általánosan használt másik nyomtatási protokoll.

mDNS

Az mDNS lehetővé teszi, hogy a Brother nyomtatókiszolgáló automatikusan konfigurálhassa magát a Mac
OS X egyszerűsített hálózati konfigurációs protokollját használó rendszerében. (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

SNMP

Az egyszerű hálózatfigyelő protokoll (SNMP) a hálózati eszközök, pl. számítógépek, routerek és hálózati
kommunikációra képes Brother készülékek kezelésére szolgál.

LLMNR

Az LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) protokoll oldja fel a szomszédos számítógépek neveit, ha
a hálózat nem rendelkezik DNS szerverrel. Az LLMNR válaszadó (Responder) funkció akkor működik, ha
egy LLMNR küldő funkcióval ellátott számítógépet használ – pl. Windows Vista® vagy Windows® 7 operációs
rendszerrel működőt.

Web Services

A Web Services protokoll lehetővé teszi a Windows Vista® és Windows® 7 felhasználók számára a Brother
nyomtató-illesztőprogramok egyszerű telepítését a Hálózat mappában megjelenő készülék ikonjára történő
jobb egérkattintással. (Lásd: Telepítés a Web Services segítségével (Windows Vista® és Windows® 7)
című részt a(z) 113. oldalon!.) A Web Services lehetővé teszi a készülék aktuális állapotának számítógépről
való lekérdezését is.

Egyéb protokollok

LLTD

A Link Layer Topology Discovery (LLTD) protokoll segítségével könnyen meghatározható a Brother készülék
helye a Windows Vista® vagy a Windows® 7 hálózati térképén. Az Ön Brother készüléke egy megfelelő
csomópontnévvel ellátott, külön ikonként jelenik meg. Alapértelmezésben ez a protokoll kikapcsolt állapotban
van.

Az LLTD protokollt a BRAdmin Professional 3 segédprogrammal kapcsolhatja be. A BRAdmin
Professional 3 szoftver a http://solutions.brother.com/ weboldalról tölthető le.

http://solutions.brother.com/
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A készülék konfigurálása Ethernet
kábelcsatlakozású hálózat használatához 
(csak DCP-J715W és MFC-J615W
esetében)

Áttekintés
Mielőtt hálózati környezetben használná a Brother készüléket, telepítenie kell a Brother szoftvereket és a
készüléken konfigurálnia kell a megfelelő TCP/IP hálózati beállításokat. Ebben a fejezetben ismertetjük a
TCP/IP protokoll segítségével történő hálózati nyomtatáshoz szükséges alapvető lépéseket.

Ajánlott a telepítő CD-ROM lemezen található Brother telepítő használata a Brother szoftverek telepítéséhez,
ugyanis ez az útmutató végigvezeti Önt a szoftver és a hálózat telepítésén. Kövesse a mellékelt Gyors
telepítési útmutató utasításait.

Megjegyzés

Ha nem kívánja vagy nem tudja használni az automatikus telepítést vagy a Brother szoftverek bármelyikét,
akkor a készülék kezelőpaneljén is módosíthatja a hálózati beállításokat. Bővebb tájékoztatás:
Kezelőpanel beállítások című részt a(z) 69. oldalon!.
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IP-címek, alhálózati maszkok és átjárók
A TCP/IP alapú hálózati környezetben történő működéshez a készüléknek megfelelő IP-címmel és alhálózati
maszkkal kell rendelkeznie. A nyomtatókiszolgálóhoz rendelt IP-címnek ugyanazon a logikai hálózaton kell
lenne, mint a gazdaszámítógépeknek. Ha ez nem így van, akkor megfelelően be kell állítania az alhálózati
maszkot és az átjáró címét.

IP-cím

Az IP-cím számok sorozatából áll, amelyek a hálózatra csatlakoztatott egyes eszközöket azonosítják. Az IP-
cím négy számból áll, amelyeket pontok választanak el. Minden szám 0 és 255 közé esik.

 Például: egy kisebb hálózatban általában csak az utolsó számot kell módosítania.

• 192.168.1.1

• 192.168.1.2

• 192.168.1.3

Az IP-cím kiosztása a nyomtatókiszolgáló részére:

Ha DHCP/BOOTP/RARP szerver van a hálózatban (jellemzően UNIX®/Linux®, Windows® 2000/XP,
Windows Vista®, Windows® 7 vagy Windows Server® 2003/2008 hálózatok esetében), akkor a
nyomtatókiszolgáló automatikusan lekéri az IP-címét a szerverről.

Megjegyzés

Kisebb hálózatokban a DHCP szerver rendszerint a router is egyben.
 

A DHCP-vel, BOOTP-vel és RARP-pal kapcsolatos további részletek: IP-cím konfigurálása DHCP
segítségével című részt a(z) 109. oldalon!, IP-cím konfigurálása BOOTP segítségével
című részt a(z) 110. oldalon! és IP-cím konfigurálása RARP segítségével című részt a(z) 109. oldalon!.

Ha nem működik DHCP/BOOTP/RARP szerver a hálózatban, akkor az Automatic Private IP Addressing
(APIPA) protokoll automatikusan IP-címet rendel a készülékhez a(z) 169.254.1.0 – 169.254.254.255
tartományból. Az APIPA működésével kapcsolatos további információk: IP-cím konfigurálása APIPA
segítségével című részt a(z) 110. oldalon!.
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Alhálózati maszk

Az alhálózati maszk korlátozza a hálózati kommunikációt.

 Például: az 1. számítógép csak a 2. számítógéppel kommunikálhat

• 1. számítógép

IP-cím: 192.168.1.2

Alhálózati maszk: 255.255.255.0

• 2. számítógép

IP-cím: 192.168.1.3

Alhálózati maszk:  255.255.255.0

Megjegyzés

A(z) 0 azt jelzi, hogy a cím ennek a részében nincs korlátozva a kommunikáció.
 

A fenti példában bármilyen, 192.168.1.X kezdetű IP-címmel rendelkező eszközzel kommunikálhatunk.

Átjáró (és router)

Az átjáró egy olyan hálózati pont, mely egy másik hálózat felé biztosítja a kommunikációt, és úgy, hogy egy
pontos rendeltetési helynek küld adatokat a hálózaton keresztül. A router tudja, hová kell irányítani az
átjáróhoz érkező adatokat. Ha a rendeltetési hely egy külső hálózaton található, akkor a router az adatokat
a külső hálózat felé továbbítja. Ha hálózat más hálózatokkal is kommunikál, akkor be kell állítania az átjáró
IP-címét. Ha nem tudja az átjáró IP-címét, forduljon a hálózati adminisztrátorhoz.
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Táblázat a lépésről lépésre történő konfigurációhoz

a Adja meg a TCP/IP beállításokat.
 

 Állítsa be az IP-címet i Lásd: 13 oldal

 Állítsa be az alhálózati maszkot i Lásd: 13 oldal

 Állítsa be az átjárót i Lásd: 13 oldal

b Módosítsa a nyomtatókiszolgáló beállításait.
 

 A BRAdmin Light segédprogrammal i Lásd: 16 oldal

 A BRAdmin Professional 3 segédprogrammal i Lásd: 17 oldal

 A kezelőpanelt használva i Lásd: 69 oldal

 A Távbeállítás használata i Lásd: 19 oldal

 Egyéb módszerekkel i Lásd: 109 oldal



A készülék konfigurálása Ethernet kábelcsatlakozású hálózat használatához (csak DCP-J715W és MFC-J615W esetében)

13

2

Az IP-cím és az alhálózati maszk beállítása

A BRAdmin Light segédprogram használata a készülék hálózati nyomtatóként
való konfigurálásához

BRAdmin Light

A BRAdmin Light egy olyan segédprogram, mely a hálózatra kapcsolt Brother eszközök kezdeti beállítását
teszi egyszerűvé. Ez a segédprogram képes a Brother termékek TCP/IP alapú hálózaton keresztül történő
keresésére, állapotuk megjelenítésére, valamint alapvető hálózati beállításaik elvégzésére (pl. az IP-cím
megadása). A BRAdmin Light segédprogram a következő rendszereken használható: Windows® 2000/XP,
Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003/2008 és Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x.

A készülék beállítása a BRAdmin Light alkalmazással

Megjegyzés

• Használja a Brother készülékéhez mellékelt telepítő CD-ROM lemezen található BRAdmin Light
segédprogramot. A legújabb verziójú Brother BRAdmin Light segédprogram az alábbi weboldalról is
letölthető: http://solutions.brother.com/

• Ha fejlettebb nyomtatókezelést szeretne, akkor használja a legújabb verziójú Brother BRAdmin
Professional 3 segédprogramot, amely a http://solutions.brother.com/ oldalról tölthető le. Ez a
segédprogram csak Windows® felhasználók számára elérhető.

• Ha Windows® tűzfalat, vagy kémprogram-eltávolító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja,
a beállítás idejére kapcsolja ki az összes személyes tűzfalat (a Windows® tűzfalon kívül), valamint a
kémprogram-eltávolítót és vírusirtót. Amint biztos benne, hogy tud nyomtatni, kapcsolja be újból őket.

• Csomópont neve: a csomópont neve, ami megjelenik az aktuális BRAdmin Light ablakban. A gépen lévő
nyomtatókiszolgáló alapértelmezett csomópont-neve „BRNxxxxxxxxxxxx”. (Az „xxxxxxxxxxxx” a gép
MAC-címe / Ethernet-címe.)

• Alapértelmezésben nincs szükség jelszóra. A jelszó beállításához kattintson kétszer arra az eszközre,
melyen jelszót szeretne beállítani. Kattintson a Vezérlés fülre, majd a Change Password (Zmień hasło)
elemre. Adja meg az új jelszót.

 

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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a Indítsa el a BRAdmin Light alkalmazást.

Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7 és Windows Server® 2003/2008

Kattintson a Start / Minden program 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light elemre.
1 Programok Windows® 2000 felhasználóknak

 Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x

Kattintson kétszer a Macintosh HD (Macintosh merevlemez) (Rendszerindító lemez) / Library
(Könyvtár) / Printers (Nyomtatók) / Brother / Utilities / BRAdmin Light.jar elemre.

b A BRAdmin Light automatikusan megkeresi az újonnan csatlakoztatott készülékeket.

c Kattintson kétszer az új készülékre.
Windows®

 

Macintosh
 

Megjegyzés

• Ha a nyomtatókiszolgálón az alapértelmezett gyári beállítások vannak érvényben (és nem használ DHCP/
BOOTP/RARP szervert), akkor az eszköz Nincs beállítva (Unconfigured) megjegyzéssel fog megjelenni
a BRAdmin Light segédprogram képernyőjén.

• A csomópont-név és a MAC-cím (Ethernet-cím) a gép kezelőpaneljén található. Lásd: Csomópont neve
című részt a(z) 74. oldalon! és MAC-cím című részt a(z) 83. oldalon!.
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d Válassza a STATIKUS (STATIC) elemet a Betöltési mód (Boot Method) alatt. Írja be az
IP-cím (IP Address), az Alhálózati maszk (Subnet Mask) és (ha szükséges) az Átjáró (Gateway)
adatait a nyomtatókiszolgálón.
Windows®

 

Macintosh
 

e Kattintson az OK gombra.

f Ha helyes az IP-cím, a Brother nyomtatókiszolgáló megjelenik a készüléklistában.

A kezelőpanel használata a készülék hálózati működésének beállításához

A készülék hálózati működésével kapcsolatos beállításokat a kezelőpanel Hálózat menüjének segítségével
is elvégezheti. (Lásd: Kezelőpanel beállítások című részt a(z) 69. oldalon!.)

A egyéb módszerek használata a készülék hálózati működésének beállításához

A készülék hálózati működését egyéb módszerek segítségével is beállíthatja. (Lásd: Az IP-cím beállításának
különböző módjai (tapasztaltabb felhasználók és adminisztrátorok számára) című részt a(z) 109. oldalon!.)
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A nyomtatókiszolgáló beállításainak módosítása

Megjegyzés

Vezeték nélküli hálózat esetén be kell állítani a vezeték nélküli beállításokat is a nyomtatókiszolgáló
beállításainak módosításához. (Lásd: A készülék beállítása vezeték nélküli hálózathoz
című részt a(z) 20. oldalon!.)

 

A nyomtatókiszolgáló beállításainak módosítása a BRAdmin Light
segédprogram segítségével

a Indítsa el a BRAdmin Light alkalmazást.

Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7 és Windows Server® 2003/2008

Kattintson a Start / Minden program 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light elemre.
1 Programok Windows® 2000 felhasználóknak

 Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x

Kattintson kétszer a Macintosh HD (Macintosh merevlemez) (Rendszerindító lemez) / 
Library (Könyvtár) / Printers (Nyomtatók) / Brother / Utilities / BRAdmin Light.jar elemre.

b Válassza ki azt a nyomtatókiszolgálót, amelyiknek a beállításait módosítani kívánja.

c Jelölje ki a Hálózati beállítások elemet a Vezérlés menüben.

d Adja meg a jelszót, ha beállított egyet.

e Most megváltoztathatja a nyomtatókiszolgáló beállításait.

Megjegyzés

Ha speciálisabb beállításokat kíván módosítani, használja a BRAdmin Professional 3 alkalmazást, amely
a következő helyről tölthető le: http://solutions.brother.com/. Csak Windows® esetében.

 

http://solutions.brother.com/
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A BRAdmin Professional 3 segédprogram használata a vezeték nélküli
beállítások elvégzéséhez (Windows®)

Megjegyzés

• Használja a legújabb verziójú BRAdmin Professional 3 segédprogramot, amely a következő weboldalról
tölthető le: http://solutions.brother.com/. Ez a segédprogram csak Windows® felhasználók számára
elérhető.

• Ha a Windows® tűzfalat vagy kémprogram-eltávolító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja,
a beállítás idejére kapcsolja ki az összes személyes tűzfalat (a Windows® tűzfalon kívül), valamint a
kémprogram-eltávolítót és vírusirtót. Ha biztos benne, hogy képes nyomtatni az új beállításokkal, akkor
végezze el a ismét a szoftverek beállítását az utasítások szerint.

• Csomópont neve: a csomópont neve, amely megjelenik az aktuális BRAdmin Professional 3 ablakban. Az
alapértelmezett csomópont név: „BRNxxxxxxxxxxxx” vagy „BRWxxxxxxxxxxxx”. (Az „xxxxxxxxxxxx” a gép
MAC-címe / Ethernet-címe.)

 

a Indítsa el a BRAdmin Professional 3 segédprogramot (Windows® 2000/XP, Windows Vista®,
Windows® 7 vagy Windows Server® 2003/2008 alól) a Start / Minden program 1 /
Brother Administrator Utilities / Brother BRAdmin Professional 3 / BRAdmin Professional3 elemre
kattintva.

 

1 Programok Windows® 2000 felhasználóknak

b Válassza ki a konfigurálni kívánt nyomtatókiszolgálót / gépet.

c Válassza ki a Configure Device (Eszköz konfigurálása) elemet a Control (Vezérlő) menüben.

d Adja meg a jelszót, ha beállított egyet.

Megjegyzés

Alapértelmezésben nincs szükség jelszóra. A jelszó beállításához kattintson kétszer arra az eszközre,
melyen jelszót szeretne beállítani. Kattintson a Vezérlés fülre, majd a Change Password (Zmień hasło)
elemre. Adja meg az új jelszót.

 

http://solutions.brother.com/
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e Ezt követően módosíthatja a vezeték nélküli hálózat beállításait.

Megjegyzés

• Ha a nyomtatókiszolgálón az alapértelmezett gyári beállítások vannak érvényben (és nem használ DHCP/
BOOTP/RARP szervert), akkor a készülék APIPA eszközként fog megjelenni a BRAdmin Professional 3
segédprogram képernyőjén.

• A csomópont-név és a MAC-cím (Ethernet-cím) a gép kezelőpaneljén található. Lásd: Csomópont neve
című részt a(z) 74. oldalon! és MAC-cím című részt a(z) 83. oldalon!.
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A Távbeállítás használata a nyomtatókiszolgáló beállításainak módosításához 
(csak MFC-J615W) (A Windows Server® 2003/2008 esetében nem érhető el)

Távbeállítás Windows®-hoz

A Távbeállítás alkalmazással egy Windows® alkalmazásból konfigurálhatja a hálózati beállításokat. Az
alkalmazás használatakor a készülék beállításai automatikusan letöltődnek a PC-re és megjelennek a PC
képernyőjén. A beállítások módosításakor azokat közvetlenül visszaküldheti (feltöltheti) a készülékre.

a Kattintson a Start gombra, Minden program 1, Brother, MFC-XXXX LAN, majd a Távolsági setup
(Távbeállítás) elemre (ahol XXXX az Ön modelljének a neve).
1 Programok Windows® 2000 felhasználóknak

b Adja meg a jelszót, ha beállított egyet.

c Kattintson a TCP/IP (Wired) vagy az Egyéb beállítások opcióra.

d Most megváltoztathatja a nyomtatókiszolgáló beállításait.

Távbeállítás Macintoshnál

A Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazással egy Macintosh alkalmazásból konfigurálhat számos MFC
beállítást. Az alkalmazás használatakor a készülék beállításai automatikusan letöltődnek a Macintoshra és
megjelennek a Macintosh képernyőjén. A beállítások módosításakor azokat közvetlenül visszaküldheti
(feltöltheti) a készülékre.

a Kattintson kétszer a Macintosh HD (Macintosh merevlemez) az asztalon, Library, Printers, Brother,
majd a Utilities elemre.

b Kattintson kétszer a Remote Setup (Távbeállítás) ikonra.

c Adja meg a jelszót, ha beállított egyet.

d Kattintson a TCP/IP (Wired) vagy az Setup Misc (Egyéb beállítások) opcióra.

e Most megváltoztathatja a nyomtatókiszolgáló beállításait.

A kezelőpanel használata a nyomtatókiszolgáló beállításainak
megváltoztatásához

A nyomtatókiszolgáló beállításait elvégezheti és az elvégzett beállításokat módosíthatja a kezelőpanel
Hálózat menüjében. (Lásd: Kezelőpanel beállítások című részt a(z) 69. oldalon!.)
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A készülék beállítása vezeték nélküli
hálózathoz

Áttekintés
A készülék vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásához kövesse a Gyors telepítési útmutató lépéseit.
Ajánlatos a Telepítő varázsló használata, mely a készülék kezelőpaneljének Hálózat menüjében érhető el.
Ezen módszer segítségével egyszerűen csatlakoztathatja készülékét a vezeték nélküli hálózathoz. Kövesse
a mellékelt Gyors telepítési útmutató utasításait.

Olvassa el ezt a fejezetet a vezeték nélküli beállításokkal kapcsolatos fontos részletekért. A TCP/IP
beállításokkal kapcsolatos részletekért lásd: Az IP-cím és az alhálózati maszk beállítása
című részt a(z) 13. oldalon!. Ezt követően a(z) Hálózati nyomtatás Windows® alapszintű TCP/IP végpont-
végpont közötti nyomtatás alól című részt a(z) 94. oldalon! a és a(z) Hálózati nyomtatás Macintosh
rendszerről című részt a(z) 97. oldalon! segítenek elsajátítani a hálózati szoftverek és a nyomtató-
illesztőprogramok telepítésének lépéseit az Ön által használt operációs rendszeren.

Megjegyzés

• Az optimális napi használat érdekében a Brother készüléket a lehető legközelebb helyezze a hálózati
hozzáférési ponthoz (vagy routerhez) a lehető legkevesebb akadállyal. A két eszköz közötti nagyméretű
objektumok és falak, valamint egyéb elektromos berendezések által okozott zavarás befolyásolhatja a
dokumentumok adatátvitelét.

Ezen okok miatt a vezeték nélküli kapcsolat nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetében
optimális. Ha nagy fájlokat, pl. szöveget és nagyméretű grafikát egyaránt tartalmazó többoldalas
dokumentumokat nyomtat, érdemes megfontolni a vezetékes Ethernet kapcsolat (csak DCP-J715W és
MFC-J615W esetében), vagy az USB összeköttetés használatát a gyorsabb adatátvitel érdekében.

• Annak ellenére, hogy a Brother készülék a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatokat egyaránt támogatja,
egyszerre csak egy kapcsolódási mód lehet aktív.
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Vezeték nélküli hálózati szakkifejezések és fogalmak
Ha a készüléket vezeték nélküli hálózatban kívánja használni, akkor a készüléket úgy kell beállítani, hogy
az megfeleljen a meglévő vezeték nélküli hálózatnak. Ez a fejezet azokat a fontosabb szakkifejezéseket és
fogalmakat ismerteti, melyek ismerete segíthet a készülék vezeték nélküli hálózatra való beállításában.

SSID (Service Set Identifier) és csatornák

Konfigurálnia kell az SSID és a csatorna értékeit ahhoz, hogy megadja azt a vezeték nélküli hálózatot,
amelyhez csatlakozni szeretne.

 SSID

Minden vezeték nélküli hálózat egy saját, egyedi hálózati azonosítóval rendelkezik, melyek neve SSID
vagy ESSID (Extended Service Set Identifier). Az SSID egy 32 bájtos (vagy kisebb) azonosító, mely a
hozzáférési ponthoz van rendelve. Az vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni kívánt vezeték nélküli
eszközöknek ismerniük kell a hozzáférési pont azonosítóját. A hozzáférési pontok és a vezeték nélküli
eszközök meghatározott időközönként csomagokat („beacon” jeleket) küldenek ki, melyek tartalmazzák
az SSID információt. Ha az Ön vezeték nélküli eszköze fog egy ilyen beacon jelet, akkor meg tudja
határozni azt a vezeték nélküli hálózatot, amely elég közel van ahhoz, hogy a rádióhullámai elérjék az Ön
eszközét.

 Csatornák

A vezeték nélküli hálózatok csatornákat használnak. Minden egyes csatorna más frekvencián található. A
vezeték nélküli hálózat használatakor 14 különböző csatorna használható. Azonban bizonyos
országokban az elérhető csatornák száma ennél kevesebb. További információkért lásd: Vezeték nélküli
hálózat című részt a(z) 115. oldalon!.

Hitelesítés és titkosítás

A legtöbb vezeték nélküli hálózat használ valamilyen biztonsági beállítást. Ezek a biztonsági funkciók
meghatározzák a hitelesítést (hogyan azonosítja magát az eszköz a hálózaton) és a titkosítást (hogyan
történik az adatok titkosítása, a hálózaton történő küldésük közben). Ha Brother vezeték nélküli eszköz
konfigurálásakor nem adja meg megfelelően ezeket a beállításokat, akkor a készülék nem lesz képes
kapcsolódni a vezeték nélküli hálózathoz. Éppen ezért óvatosnak kell lenni e beállítások elvégzésekor. Alább
olvashatók az Ön Brother vezeték nélküli készüléke által támogatott hitelesítési és titkosítási módszerek.
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Hitelesítési módszerek

A Brother készülék a következő módszereket támogatja:

 Nyílt rendszer

A vezeték nélküli eszközök a hálózatot bármilyen hitelesítés nélkül elérhetik.

 Osztott kulcs

Egy titkos, előre megadott kulcs van a vezeték nélküli hálózathoz hozzáférő eszközök között szétosztva.
A Brother vezeték nélküli készülék WEP kulcsokat használ erre a célra.

WPA-PSK/WPA2-PSK

Lehetővé teszi a Wi-Fi Protected Access Pre-shared key (WPA-PSK/WPA2-PSK) protokollt, mely a
Brother vezeték nélküli készülék számára lehetővé teszi a hozzáférési pontokhoz való hozzárendelést a
TKIP segítségével a WPA-PSK vagy az AES segítségével a WPA-PSK és a WPA2-PSK (WPA-Personal)
esetében.

Titkosítási módszerek

A titkosítási módszerek a vezeték nélküli hálózatokon való biztonságos adatforgalmat hivatottak biztosítani.
A Brother vezeték nélküli készülék a következő titkosítási módszereket támogatja:

 Nincs

Nincs titkosítás használatban.

WEP

A WEP (Wired Equivalent Privacy) használata során az adatok küldése és fogadása egy titkos kulcs
segítségével valósul meg.

 TKIP

A TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) csomag alapú kulcskezelést, üzenet-integritás ellenőrzést és
újrakulcsolási mechanizmusokat biztosít.

 AES

AES (Advanced Encryption Standard) a Wi-Fi® által engedélyezett erős titkosítási szabvány.
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Hálózati kulcs

Bizonyos szabályok betartására valamennyi biztonsági módszernél szükség van:

 Nyílt rendszer/Osztott kulcs WEP-vel

A kulcs egy 64 vagy 128 bites érték, amelyet ASCII vagy hexadecimális formátumban kell beírni.

• 64 (40) bites ASCII:

5 alfabetikus karaktert használ, pl. „WSLAN” (a kis- és nagybetűk különbözők).

• 64 (40) bites hexadecimális:

10 jegyű hexadecimális számjegyet használ, pl. „71f2234aba”.

• 128 (104) bites ASCII:

13 alfabetikus karaktert használ, pl. „Wirelesscomms” (a kis- és nagybetűk különbözők).

• 128 (104) bites hexadecimális:

26 jegyű hexadecimális számjegyet használ, pl. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK és TKIP vagy AES

Pre-Shared Key (PSK) jellegű kulcsot használ, amely 8 és 63 közötti karakterből áll.
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Táblázat a vezeték nélküli hálózat lépésről-lépésre történő
konfigurációjához

Infrastruktúra mód esetében

a Ellenőrizze a hálózati környezetet. (Lásd: 26 oldal.)
 

 Infrastruktúra mód

Kapcsolódás számítógéphez hozzáférési pont 
segítségével

vagy

 Ad-hoc mód  Lásd: 25 oldal.

Kapcsolódás vezeték nélküli adatátvitelre képes 
számítógéphez hozzáférési pont nélkül

 

b Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózat beállítási módját. (Lásd: 27 oldal.)
 

A Telepítő 
varázsló 

használata a 
kezelőpanelről 

(Ajánlott)

A kezelőpanel 
WPS/AOSS 
menüjének 
használata

A Wi-Fi Protected 
Setup PIN 

módszerének 
használata

 

A Brother 
telepítőprogram 
használata 

   

  

USB-kábel vagy 
hálózati kábel 

ideiglenes 
használata

A kezelőpanel 
WPS/AOSS 
menüjének 
használata

  

c A készülék beállítása a vezeték nélküli hálózathoz. (Lásd: 30 oldal.)
 

Lásd: 30 oldal. Lásd: 35 oldal. Lásd: 38 oldal. Lásd: 41 oldal. Lásd: 51 oldal.
     

Illesztőprogramok és szoftverek telepítése (Lásd: Gyors telepítési útmutató.)
     

 

A vezeték nélküli konfigurálás és az illesztőprogramok és a szoftverek telepítése befejeződött.
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Ad-hoc mód esetében

a Ellenőrizze a hálózati környezetet. (Lásd: 26 oldal.)
 

 Ad-hoc mód

Kapcsolódás vezeték nélküli adatátvitelre képes 
számítógéphez hozzáférési pont nélkül

vagy

 Infrastruktúra mód  Lásd: 24 oldal.

Kapcsolódás számítógéphez hozzáférési pont 
segítségével

b Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózat beállítási módját. (Lásd: 27 oldal.)
 

A Telepítő varázsló használata a kezelőpanelről 
(Ajánlott)

 

A Brother telepítőprogram 
használata 

  

c A készülék beállítása a vezeték nélküli hálózathoz. (Lásd: 30 oldal.)
 

Lásd: 30 oldal. Lásd: 57 oldal.
  

Illesztőprogramok és szoftverek telepítése (Lásd: Gyors telepítési útmutató.)
  

 

A vezeték nélküli konfigurálás és az illesztőprogramok és a szoftverek telepítése befejeződött.
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Tekintse át hálózati környezetét

A hálózatban lévő hozzáférési ponttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatva
(infrastruktúra mód)

 

2

1

4

3

1 Hozzáférési pont

2 Vezeték nélküli hálózati nyomtató (az Ön készüléke)

3 Vezeték nélküli adatátvitelre képes számítógép összekötve a hozzáférési ponttal

4 Vezetékes (vezeték nélküli kommunikációra képtelen) számítógép összekötve a hozzáférési ponttal
Ethernet-kábel segítségével

A hálózatban lévő hozzáférési pont nélküli számítógéphez csatlakoztatva
(Ad-hoc mód)

Az ilyen típusú hálózat nem rendelkezik központi hozzáférési ponttal. Az összes vezeték nélküli kliens
közvetlenül kommunikál egymással. Ha a vezeték nélküli Brother készülék (az Ön készüléke) részévé válik
egy ilyen hálózatnak, akkor közvetlenül a nyomtatási adatokat küldő számítógépről kapja a nyomtatási
feladatokat.

 

1

2

2

1 Vezeték nélküli hálózati nyomtató (az Ön készüléke)

2 Vezeték nélküli kommunikációra képes számítógép

Megjegyzés

A Windows Server® termékeknél az Ad-hoc módos vezeték nélküli hálózati kapcsolatot nem garantáljuk.
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Tekintse át vezeték nélküli hálózatának beállítási módját
Négy eltérő módszer létezik a készülék vezeték nélküli hálózatra történő beállításához: a készülék
kezelőpaneljét használva (ajánlott), a kezelőpanel menüjének WPS vagy AOSS™ elemeit használva, a
Wi-Fi Protected Setup PIN módszerével, illetve a Brother telepítőprogram segítségével. A beállítási folyamat
az aktuális hálózati környezettől függ.

A vezeték nélküli készülék konfigurálása a készülék kezelőpaneljének Telepítő
varázslója segítségével

Ajánlott a készülék kezelőpaneljét használni a vezeték nélküli hálózati beállítások elvégzéséhez. A
kezelőpanel Telep.Varázsló funkciójának használatával a Brother készülék könnyen csatlakoztatható a
vezeték nélküli hálózathoz. A telepítés megkezdése előtt ismernie kell a vezeték nélküli hálózati
beállításokat. (Lásd: A Telepítő varázsló használata a kezelőpanel segítségével
című részt a(z) 30. oldalon!.)

Konfigurálás a kezelőpanel WPS/AOSS™ menüje segítségével
(csak Infrastruktúra mód)

Ha az (A) jelű vezeték nélküli hálózati hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (PBC 1) vagy az
AOSS™ módszerek egyikét, akkor a készüléket számítógép használata nélkül konfigurálhatja. (Lásd: A
kezelőpult menüjében a WPS vagy AOSS™ használata a készülék konfigurálásához a vezeték nélküli
hálózathoz című részt a(z) 35. oldalon!.)

 

A

1 Konfigurálás nyomógombokkal
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Konfigurálás a Wi-Fi Protected Setup PIN módszerét használva
(csak Infrastruktúra mód)

Ha az (A) jelű vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup lehetőséget, akkor a
konfigurálás a Wi-Fi Protected Setup PIN módszerével is elvégezhető. (Lásd: A Wi-Fi Protected Setup PIN
módszerének használata című részt a(z) 38. oldalon!.)

 Kapcsolódás, ha az (A) jelű vezeték nélküli hozzáférési pont (router) Registrar-ként 1 is működik.
 

A

 Kapcsolódás, ha egy másik (C) eszköz, például egy számítógép működik Registrar-ként 1.
 

A

C

1 A Registrar a vezeték nélküli LAN kezelését ellátó berendezés.
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A vezeték nélküli készülék konfigurálása a mellékelt telepítő CD-ROM lemezen
található Brother telepítőprogram segítségével

A készülékhez mellékelt telepítő CD-ROM lemezen található Brother telepítőt is használhatja a készülék
beállításához. A program képernyőin megjelenő utasítások végigvezetik Önt a Brother vezeték nélküli
készülék használatáig. A telepítés megkezdése előtt ismernie kell a vezeték nélküli hálózati
beállításokat. (Lásd: Vezeték nélküli konfigurálás a Brother telepítőprogram segítségével
című részt a(z) 41. oldalon!.)

Konfigurálás USB- vagy hálózati kábel ideiglenes használatával

Ideiglenesen használhat USB-kábelt vagy hálózati kábelt, amikor ezzel a módszerrel konfigurálja a Brother
készüléket. Az USB- és a hálózati kábel nem alaptartozéka a készülékének.

 USB-kábel (A) segítségével távolról konfigurálhatja a készüléket a hálózaton lévő számítógépről 1.
 

A

1 Az USB-kábel csatlakoztatása elérhető a vezetékes és a vezeték nélküli számítógépről is.

 Ha az (A) jelű vezeték nélküli hozzáférési ponttal/routerrel megegyező hálózatban Ethernet hub vagy
router is található, akkor a készüléket a (B) jelű hálózati kábel segítségével a hubhoz vagy a routerhez
csatlakoztatva is elvégezhető a készülék konfigurációja. Az összekötés után távolról konfigurálhatja a
készüléket egy hálózaton lévő számítógépről.

 

B

A
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A készülék beállítása vezeték nélküli hálózathoz

FONTOS
• Ha Brother készülékét a hálózatra fogja csatlakoztatni, akkor a telepítés előtt ajánlatos a hálózati

adminisztrátorral felvenni a kapcsolatot. A telepítés megkezdése előtt ismernie kell a vezeték nélküli
hálózati beállításokat.

• Ha már előzőleg elvégezte a készülék vezeték nélküli beállításait, akkor vissza kell állítania a LAN
beállításokat, mielőtt ismét konfigurálná a vezeték nélküli beállításokat.

Nyomja meg a(z) Menu (Menü), a(z) a vagy a(z) b gombot a(z) Hálózat kiválasztásához, és nyomja meg
a(z) OK gombot. Nyomja meg a(z) a vagy a(z) b gombot a(z) Hálózat törlés kiválasztásához, majd
nyomja meg a(z) OK gombot. Nyomja meg a(z) 1 vagy a(z) + gombot a visszaállításhoz, majd nyomja
meg a(z) 1 vagy a(z) + gombot a változtatás elfogadásához. A készülék automatikusan újraindul.

 

A Telepítő varázsló használata a kezelőpanel segítségével

A Telep.Varázsló funkció segítségével is konfigurálhatja a nyomtatókiszolgálót. Ez a funkció a készülék
kezelőpaneljének Hálózat menüjében érhető el. A további információkért lásd az alábbi lépéseket.

A készülék beállítása meglévő vezeték nélküli hálózathoz

a Javasoljuk, hogy (amennyiben szükséges) a gép konfigurálása előtt írja le a vezeték nélküli hálózat
SSID-jét és jelszavát (hálózati kulcsát). A konfigurálás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.
Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/router úgy van beállítva, hogy ne küldje el az SSID nevet, lásd: A
gép konfigurálása, ha az SSID nincs elküldve című részt a(z) 32. oldalon!.

 

Elem Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális 
beállításait

Hálózat neve: (SSID/ESSID)

Jelszó (hálózati kulcs)

Megjegyzés

Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék
csak az első WEP kulcs használatát támogatja.

 

b Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

c Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d DCP-J715W és MFC-J615W esetében
Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Telep.Varázsló menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.
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f A WLAN bekapcs? vagy a Hálózati I/F vez. nélk-re lett állítva. megjelenésekor nyomja
meg az OK gombot az elfogadáshoz.
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót.
A visszavonáshoz nyomja le a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

g A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. Látnia kell
a korábban leírt SSID-t is. Ha a készülék egynél több hálózatot (SSID-t) talál, akkor használja a
a vagy a b gombot a hálózat kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha nem jelenik meg az SSID-k listája, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a hozzáférési pont. Vigye
közelebb a készüléket a hozzáférési ponthoz, és kezdje újra az a lépéstől.
Ha a hozzáférési pont nem küldi el a hozzá tartozó SSID-t, akkor kézzel kell beállítania az SSID nevét.
Lásd: A gép konfigurálása, ha az SSID nincs elküldve című részt a(z) 32. oldalon!.

h Írja be a jelszót (hálózati kulcsot), majd nyomja meg az OK gombot. (A szöveg beírásával kapcsolatos
részletek: Szöveg bevitele című részt a(z) 120. oldalon!.)

Megjegyzés

Ha a Hitelesítési mód Nyílt rendszer és a Titkosítási mód Nincs, akkor hagyja ki a(z) h és i lépéseket. 
Folytassa a(z) j lépéssel.

 

i A beállítások alkalmazásához válassza az Igen elemet. A visszavonáshoz válassza a Nem elemet.
Ha az Igen lehetőséget választja, folytassa a(z) j lépéssel.
Ha a Nem lehetőséget választja, lépjen vissza a(z) g lépésre.

j A készülék megkezdi a kiválasztott vezeték nélküli eszközzel történő kapcsolat létrehozását.

k Ha a vezeték nélküli kapcsolat létrehozása sikeres, akkor a kijelzőn 60 másodpercig a(z)
Kapcsolódott üzenet jelenik meg, és a konfigurálás kész.
Ha a kapcsolódás sikertelen, akkor a kijelzőn 60 másodpercig a(z) Rossz jelszó vagy a(z)
Kapcsolási hiba üzenet jelenik meg.
A kapcsolódás állapotával együtt a vezeték nélküli LAN jelentése is kinyomtatódik. Ha hibakód található
a kinyomtatott jelentésben, forduljon a Gyors telepítési útmutató Hibaelhárítás című fejezetéhez.

Megjegyzés

• Ha az LCD-kijelzőn a(z) Rossz jelszó üzenet jelenik meg, a beírt jelszó (hálózati kulcs) nem egyezik
a hozzáférési pontéval. Ellenőrizze a(z) a lépésben (30. oldal) feljegyzett beállításokat, majd ismételje
meg a(z) b-i lépéseket, hogy meggyőződjön róla, biztosan a helyes információkat írta be.

• Ha az LCD-n a(z) Kapcsolási hiba üzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e
kapcsolva, és ellenőrizze a(z) a lépésben (30. oldal) feljegyzett hálózati beállításokat.

Ideiglenesen vigye a gépet a lehető legközelebb a hozzáférési ponthoz, ismételje meg a(z) b-i.
lépéseket, hogy meggyőződjön róla, biztosan a helyes információkat írta be.

• Lehet, hogy néhány percig tart a kapcsolódás a vezeték nélküli hálózathoz.
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(Windows®)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor válassza a
telepítő CD-ROM menüjében az MFL-Pro Suite telepítés elemet.

(Macintosh)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor kattintson
kétszer CD-ROM menüjének Start Here OSX (Itt kezdje) elemére.

 

A gép konfigurálása, ha az SSID nincs elküldve

a A gép konfigurálása előtt ajánlatos leírni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A konfigurálás folytatása
előtt szüksége lesz erre az információra.

Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.
 

Hálózat neve: (SSID, ESSID)

 
 

Kommunikációs mód Hitelesítési mód Titkosítási mód Hálózati kulcs

Infrastruktúra Nyílt rendszer WEP

NINCS —

Osztott kulcs WEP

WPA/WPA2-PSK AES

TKIP 1

Ad-hoc Nyílt rendszer WEP

NINCS —

1 A TKIP-t csak a WPA-PSK támogatja.

Például:
 

Hálózat neve: (SSID, ESSID)

HELLO
 

Kommunikációs mód Hitelesítési mód Titkosítási mód Hálózati kulcs

Infrastruktúra WPA2-PSK AES 12345678

Megjegyzés

Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék
csak az első WEP kulcs használatát támogatja.

 

b Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
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c Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d DCP-J715W és MFC-J615W esetében
Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Telep.Varázsló menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f A WLAN bekapcs? vagy a Hálózati I/F vez. nélk-re lett állítva. megjelenésekor nyomja
meg az OK gombot az elfogadáshoz.
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót.
A visszavonáshoz nyomja le a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

g A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját.
Válassza az <Új SSID> lehetőséget a a vagy a b segítségével.
Nyomja meg az OK gombot.

h Írja be az SSID nevét. (A szöveg beírásával kapcsolatos részletek: Szöveg bevitele
című részt a(z) 120. oldalon!.)
Nyomja meg az OK gombot.

i A a vagy a b használatával válassza a(z) Ad-hoc vagy a(z) Infrastruktúra elemet, mikor utasítást
kap rá.
Nyomja meg az OK gombot.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
Ha az Ad-hoc lehetőséget választja, folytassa a(z) k lépéssel.
Ha az Infrastruktúra lehetőséget választja, folytassa a(z) j lépéssel.

j Válassza ki a hitelesítés módját a a vagy a b segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
Ha a Nyitott rendsz. lehetőséget választja, folytassa a(z) k lépéssel.
Ha a Megoszt Key lehetőséget választja, folytassa a(z) l lépéssel.
Ha a WPA/WPA2-PSK lehetőséget választja, folytassa a(z) m lépéssel.

k Válassza ki a titkosítás módját (Nincs vagy WEP) a a vagy a b segítségével, és nyomja meg az OK
gombot.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
Ha a Nincs lehetőséget választja, folytassa a(z) o lépéssel.
Ha a WEP lehetőséget választja, folytassa a(z) l lépéssel.

l Írja be azt a WEP-kulcsot, amelyet feljegyzett a a lépésben a 32. oldalon. Nyomja meg a OK gombot.
Folytassa a(z) o lépéssel. (A szöveg beírásával kapcsolatos részletek: Szöveg bevitele
című részt a(z) 120. oldalon!.)

m Válassza ki a titkosítás módját (TKIP vagy AES) a a vagy a b segítségével. Nyomja meg az OK gombot.
Folytassa a(z) n lépéssel.
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n Írja be azt a WPA-kulcsot, amelyet feljegyzett a a lépésben a 32. oldalon, és nyomja meg a OK gombot.
Folytassa a(z) o lépéssel. (A szöveg beírásával kapcsolatos részletek: Szöveg bevitele
című részt a(z) 120. oldalon!.)

o A beállítások alkalmazásához válassza az Igen elemet. A visszavonáshoz válassza a Nem elemet.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
Ha az Igen lehetőséget választja, folytassa a(z) p lépéssel.
Ha a Nem lehetőséget választja, lépjen vissza a(z) g lépésre.

p A készülék megkezdi a kiválasztott vezeték nélküli eszközzel történő kapcsolat létrehozását.

q Ha a vezeték nélküli kapcsolat létrehozása sikeres, akkor a kijelzőn 60 másodpercig a(z)
Kapcsolódott üzenet jelenik meg, és a konfigurálás kész.
Ha a kapcsolódás sikertelen, akkor a kijelzőn 60 másodpercig a(z) Kapcsolási hiba vagy a(z)
Rossz jelszó üzenet jelenik meg.
A kapcsolódás állapotával együtt a vezeték nélküli LAN jelentése is kinyomtatódik. Ha hibakód található
a kinyomtatott jelentésben, forduljon a Gyors telepítési útmutató Hibaelhárítás című fejezetéhez.

Megjegyzés

• Ha az LCD-kijelzőn a(z) Rossz jelszó üzenet jelenik meg, a beírt jelszó (hálózati kulcs) nem egyezik
a hozzáférési pontéval. Ellenőrizze a(z) a lépésben (32 oldal) feljegyzett beállításokat, majd ismételje
meg a(z) b-o lépéseket, hogy meggyőződjön róla, biztosan a helyes információkat írta be.

• Ha az LCD-n a(z) Kapcsolási hiba üzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e
kapcsolva, és ellenőrizze a(z) a lépésben (32 oldal) feljegyzett hálózati beállításokat.

Ideiglenesen vigye a gépet a lehető legközelebb a hozzáférési ponthoz, ismételje meg a(z) b-o.
lépéseket, hogy meggyőződjön róla, biztosan a helyes információkat írta be.

 

 

(Windows®)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor válassza a
telepítő CD-ROM menüjében az MFL-Pro Suite telepítés elemet.

(Macintosh)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor kattintson
kétszer CD-ROM menüjének Start Here OSX (Itt kezdje) elemére.
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A kezelőpult menüjében a WPS vagy AOSS™ használata a készülék
konfigurálásához a vezeték nélküli hálózathoz

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (PBC 1) vagy az AOSS™ (Egy
gombnyomásos módszer) lehetőségek egyikét, akkor a készüléket számítógép használata nélkül,
egyszerűen konfigurálhatja. Az Ön Brother készülékén a WPS/AOSS™ menük a kezelőpanelről érhetők el.
Ez a funkció automatikusan felismeri, hogy a hozzáférési pont melyik módot használja a Wi-Fi Protected
Setup vagy az AOSS™ közül. A vezeték nélküli hozzáférési pont / router valamelyik gombjának
megnyomásával elvégezheti a vezeték nélküli hálózat és a hálózati biztonság beállításait. Az egy
gombnyomásos módszer elérésével kapcsolatos utasítások a vezeték nélküli hozzáférési pont/router
használati útmutatójában találhatók.
1 Konfigurálás nyomógombokkal

Megjegyzés

A Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ módszereket használó vezeték nélküli routereket és hozzáférési
pontokat az alábbi ábrák jelölik.

 

 
 

 

 

 

a Nyomja meg a(z) Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a(z) a vagy a(z) b gombokat a(z) Hálózat kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a WPS/AOSS menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.
Ez a funkció automatikusan felismeri, hogy a hozzáférési pont a (Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™)
módszerek közül melyiket használja a készüléke konfigurálásához.

Megjegyzés

Ha a vezeték nélküli hálózat támogatja a Wi-Fi Protected Setup (PIN alapú módszer) elemet, és készülékét
a PIN (személyi azonosító szám) alapú módszerrel kívánja beállítani, akkor lásd: A Wi-Fi Protected Setup
PIN módszerének használata című részt a(z) 38. oldalon!.

 

e A WLAN bekapcs? vagy a Hálózati I/F vez. nélk-re lett állítva. megjelenésekor nyomja
meg az OK gombot az elfogadáshoz.
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót.
A visszavonáshoz nyomja le a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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f A készülék Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ szabványokat támogató hozzáférési pontokat fog
keresni kb. 2 percen keresztül.

g Állítsa a hozzáférési pontot Wi- Protected Setup, vagy AOSS™ módra a hozzáférési pont által támogatott
módszertől függően. A részletekkel kapcsolatban lásd a hozzáférési ponthoz mellékelt használati
útmutatót.

h Ha az LCD-kijelzőn Kapcsolódott üzenet olvasható, akkor a készülék sikeresen csatlakozott a
routerhez vagy a hozzáférési ponthoz. A készülék ezek után használható a vezeték nélküli hálózatban.
Ha az LCD-kijelzőn a(z) Csatl. hiba üzenet jelenik meg, átfedés történt a folyamatok között. A
készülék egynél több olyan hozzáférési pontot vagy routert észlelt, amelyen engedélyezve van a
Wi-Fi Protected Setup vagy az AOSS™ mód. Ügyeljen rá, hogy csak egyetlen olyan hozzáférési pont
vagy router legyen, melyen engedélyezve van a Wi-Fi Protected Setup vagy az AOSS™ mód, és kezdje
újra a folyamatot a(z) d lépéstől.
Ha az LCD-kijelzőn a Nincs hozzáf. pont üzenet jelenik meg, akkor a készülék nem érzékelt olyan
hozzáférési pontot/routert a hálózaton, amelyen engedélyezve van a Wi-Fi Protected Setup vagy az
AOSS™ mód. Vigye közelebb a készüléket a hozzáférési ponthoz/routerhez, és kezdje újra a(z) d
lépéstől.
Ha az LCD-kijelzőn a(z) Kapcs. sikertelen üzenet jelenik meg, akkor a készülék nem csatlakozott
sikeresen a hozzáférési ponthoz/routerhez. Próbálja újra végrehajtani a folyamatot az d lépéstől. Ha
ugyanaz az üzenet jelenik meg, akkor állítsa vissza a készülék gyári alapbeállításait, és próbálja újra.
(Az alapbeállítások visszaállítása: A hálózati beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra
című részt a(z) 85. oldalon!.)
A kapcsolódás állapotával együtt a vezeték nélküli LAN jelentése is kinyomtatódik. Ha hibakód található
a kinyomtatott jelentésben, forduljon a Gyors telepítési útmutató Hibaelhárítás című fejezetéhez.
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LCD üzenetek a kezelőpanel WPS/AOSS™ menüjének használatakor 

LCD-kijelző Kapcsolat állapota Teendő

WLAN beáll.
A hozzáférési pont keresése vagy a vele 
történő kapcsolat kiépítése, valamint a 
beállítások letöltése a hozzáférési pontról.

—

WPS csatlakozt.

AOSS Csatlakozás
Csatlakozás a hozzáférési ponthoz. —

Kapcsolódott Sikeres csatlakozás. —

Csatl. hiba Átfedés történt a folyamatok között.

Ellenőrizze, hogy csak egyetlen olyan 
router vagy hozzáférési pont legyen, 
melyen engedélyezve van a 
Wi-Fi Protected Setup vagy az 
AOSS™ mód, és kezdje újra a 
folyamatot a(z) d lépéstől.

Nincs hozzáf. pont Nem sikerült észlelni a hozzáférési 
pontot.

Vigye közelebb a készüléket a 
hozzáférési ponthoz/routerhez, és 
kezdje újra a(z) d lépéstől.

Kapcs. sikertelen A gép nem tudott rákapcsolódni a 
hozzáférési pontra.

 Próbálja újrakezdeni a(z) d 
lépéstől.

 Ha ismét ugyanaz az üzenet jelenik 
meg, akkor állítsa vissza a 
készülék gyári alapbeállításait, és 
úgy próbálja újra végrehajtani a 
konfigurációs folyamatot.

Megjegyzés

• Ha problémát tapasztal a beállítás közben, ideiglenesen helyezze a készüléket közelebb a vezeték nélküli
hozzáférési ponthoz, és lépjen vissza a(z) d lépésre.

• Konfigurálhatja manuálisan is a vezeték nélküli beállításokat a(z) 30 oldal lévő a lépéssel kezdve.
 

 

(Windows®)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor válassza a
telepítő CD-ROM menüjében az MFL-Pro Suite telepítés elemet.

(Macintosh)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor kattintson
kétszer CD-ROM menüjének Start Here OSX (Itt kezdje) elemére.
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A Wi-Fi Protected Setup PIN módszerének használata

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (PIN módszer) lehetőséget, akkor
a készülék egyszerűen konfigurálható. A PIN (személyi azonosító szám) alapú módszer a Wi-Fi Alliance®

által kifejlesztett egyik kapcsolódási mód. Egy Enrollee (az Ön készüléke) által létrehozott PIN kód Registrar-
ba (a vezeték nélküli LAN-t kezelő eszközbe) történő beírásával beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és
elvégezheti a biztonsági beállításokat. A Wi-Fi Protected Setup módszer használatára vonatkozó utasítások
a vezeték nélküli hozzáférési pont/router használati útmutatójában találhatók.

Megjegyzés

A Wi-Fi Protected Setup módszert támogató routereket és hozzáférési pontokat az alábbi ábra jelöli.
 

 

a Nyomja meg a(z) Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a(z) a vagy a(z) b gombokat a(z) Hálózat kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a WPS PIN kóddal menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e A WLAN bekapcs? vagy a Hálózati I/F vez. nélk-re lett állítva. megjelenésekor nyomja
meg az OK gombot az elfogadáshoz.
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót.
A visszavonáshoz nyomja le a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

f Az LCD egy 8 számjegyű PIN kódot fog megjeleníteni, majd a készülék 5 percig keresni kezdi a
hozzáférési pontot.
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g Hálózatban lévő számítógép használata esetén írja be a „http://hozzáférési pont IP-címe/” címet a
böngészőbe. (Ahol a „hozzáférési pont IP-címe” a Registrar 1-ként használt eszköz IP-címe.) Lépjen a
WPS (Wi-Fi Protected Setup) beállítási oldalra, és adja meg az LCD-kijelzőjén megjelenő PIN kódot
a(z) f lépésben a Registrar-nak, majd folytassa a képernyőn megjelenő utasításokkal.
1 A Registrar általában a hozzáférési pont / router.

Megjegyzés

A beállítási oldal a hozzáférési pont / router gyártójától függően eltérő lehet. A részletekkel kapcsolatban
lásd a hozzáférési pont / router használati útmutatóját.

 

Ha Windows Vista® vagy Windows® 7 számítógépét használja Registrarként, akkor kövesse az alábbi
utasításokat.

Megjegyzés

A Windows Vista® vagy Windows® 7 számítógép Registrar-ként való használathoz el kell végezni a
megfelelő regisztrációs beállításokat. A részletekkel kapcsolatban lásd a hozzáférési pont / router
használati útmutatóját.

 

1 (Windows Vista®)

Kattintson a , Hálózat, majd a Vezeték nélküli eszköz hozzáadása elemre.

(Windows® 7)

Kattintson a , Vezérlőpult, Hálózat és internet, majd a Vezeték nélküli eszköz hozzáadása

a hálózathoz elemre.

2 Válassza ki a készülékét, majd kattintson a Tovább gombra.

3 Adja meg a PIN kódot a nyomtatott oldalról, majd kattintson a Tovább gombra.

4 Válassza ki az a hálózatot, amelyhez kapcsolódni szeretne, majd kattintson a Tovább gombra.

5 Kattintson a Bezárás gombra.

h Ha az LCD-kijelzőn Kapcsolódott üzenet olvasható, akkor a készülék sikeresen csatlakozott a
routerhez vagy a hozzáférési ponthoz. A készülék ezek után használható a vezeték nélküli hálózatban.
Ha az LCD-kijelzőn a(z) Nincs hozzáf. pont vagy a(z) Kapcsolási hiba üzenet jelenik meg,
akkor a készülék nem kapcsolódott sikeresen a routerhez vagy a hozzáférési ponthoz. Próbálja újra
végrehajtani a folyamatot a(z) d lépéstől. Ha ugyanaz az üzenet jelenik meg, akkor állítsa vissza a
készülék gyári alapbeállításait, és próbálja újra. A visszaállítással kapcsolatban lásd: A hálózati
beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra című részt a(z) 85. oldalon!.
A kapcsolódás állapotával együtt a vezeték nélküli LAN jelentése is kinyomtatódik. Ha hibakód található
a kinyomtatott jelentésben, forduljon a Gyors telepítési útmutató Hibaelhárítás című fejezetéhez.
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(Windows®)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor válassza a
telepítő CD-ROM menüjében az MFL-Pro Suite telepítés elemet.

(Macintosh)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor kattintson
kétszer CD-ROM menüjének Start Here OSX (Itt kezdje) elemére.

 

A telepítő CD-ROM lemezen található Brother automatikus telepítő használata
a készülék vezeték nélküli környezetben történő beállításához

A telepítéssel kapcsolatos részletekért lásd: Vezeték nélküli konfigurálás a Brother telepítőprogram
segítségével című részt a(z) 41. oldalon!.
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Vezeték nélküli konfigurálás a Brother
telepítőprogram segítségével

FONTOS
• Az alábbi utasításokat követve telepítheti hálózati környezetbe Brother készülékét a készülékhez mellékelt

CD-ROM lemezen található Brother telepítőprogram segítségével.

• A Brother készülék a készülék kezelőpaneljével is beállítható, és ajánlatos ezt megtenni. Az utasításokat
a mellékelt Gyors telepítési útmutatóban vagy itt találja: A készülék beállítása vezeték nélküli hálózathoz
című részt a(z) 20. oldalon!.

• A telepítés megkezdése előtt ismernie kell a vezeték nélküli hálózati beállításokat.

Ha Brother készülékét a hálózatra fogja csatlakoztatni, akkor a telepítés előtt ajánlatos a hálózati
adminisztrátorral felvenni a kapcsolatot.

 

Beállítás infrastruktúra módban

A vezeték nélküli beállítások elvégzése előtt

FONTOS
• Ha már előzőleg elvégezte a készülék vezeték nélküli a beállításait, akkor vissza kell állítania a LAN

beállításokat, mielőtt ismét konfigurálná a vezeték nélküli beállításokat.

Nyomja meg a(z) Menu (Menü), a(z) a vagy a(z) b gombot a(z) Hálózat kiválasztásához, és nyomja meg
a(z) OK gombot. Nyomja meg a a vagy a b gombot a Hálózat törlés kiválasztásához, majd nyomja
meg az OK gombot. Nyomja meg a(z) 1 vagy a(z) + gombot a visszaállításhoz, majd nyomja meg a(z) 1
vagy a(z) + gombot a változtatás elfogadásához. A készülék automatikusan újraindul.

• Ha a Windows® tűzfalat vagy kémprogram-eltávolító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja,
a beállítás idejére kapcsolja ki az összes személyes tűzfalat (a Windows® tűzfalon kívül), valamint a
kémprogram-eltávolítót és vírusirtót. Ha biztos benne, hogy képes nyomtatni az új beállításokkal, akkor
végezze el a ismét a szoftverek beállítását az utasítások szerint.

• Konfigurálás közben ideiglenesen használnia kell egy (külön beszerzendő) USB- vagy Ethernet-kábelt.

• Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék
csak az első WEP kulcs használatát támogatja.

• Javasoljuk, hogy (amennyiben szükséges) a gép konfigurálása előtt írja le a vezeték nélküli hálózat SSID-
jét és jelszavát (hálózati kulcsát). A konfigurálás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

 

Elem Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális 
beállításait

Hálózat neve: (SSID/ESSID)

Jelszó (hálózati kulcs)
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A vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurálása

a Kapcsolja be a számítógépet.

b Indítsa el a Brother telepítő alkalmazást.

Windows®

1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő
automatikusan megjelenik. Ha megjelenik a modellek neveit megjelenítő képernyő, akkor
válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelveket megjelenítő képernyő, akkor válassza ki a
nyelvet.

2 Megjelenik a CD-ROM főmenüje. Kattintson a Speciális gombra.
 

Megjegyzés

• Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, lépjen be a Sajátgép (Számítógép) ablakba,
kattintson a CD-ROM ikonra, majd kattintson kétszer a Start.exe elemre.

• A készülék által megjelenített képernyő vásárlás helye szerinti régiótól függ.
 

3 Kattintson a Vezetéknélküli hálózat Telepítő Varázsló elemre.
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 Macintosh

1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. Kattintson kétszer az
asztalon lévő MFL_PRO Suite ikonra.

2 Kattintson kétszer a Utilities (Segédprogramok) elemre.
 

3 Kattintson kétszer a Wireless Device Setup Wizard (Vezeték nélküli eszköz beállítása Varázsló)
elemre.
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c Válassza a Nem lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
 

d Olvassa el a Fontos figyelmeztetés alatti információkat. Jelölje be a jelölőnégyzetet, miután ellenőrizte
az SSID-t és a hálózati kulcsot, majd kattintson a Tovább gombra.

 

e Jelölje ki az USB-kábel ideiglenes használata (javasolt) vagy a Hálózati(LAN) kábel ideiglenes
használata elemet, majd kattintson a Tovább gombra.
Ha az USB-kábel ideiglenes használata (javasolt) elemet jelölte ki, folytassa a(z) f lépéssel.
Ha a Hálózati(LAN) kábel ideiglenes használata elemet jelölte ki, folytassa a(z) g lépéssel.

 

  

(DCP-J715W és MFC-J615W) (DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J265W és 
MFC-J415W)
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f (USB kábel használata esetén)
Ideiglenesen csatlakoztassa a (külön beszerzendő) USB-kábelt közvetlenül a számítógéphez és a
készülékhez. Ezt követően folytassa a(z) j lépéssel.

 

 

 

g (LAN-kábel használata esetén)
Olvassa el a Fontos figyelmeztetés alatti információkat. Jelölje be a jelölőnégyzetet miután
meggyőződött arról, hogy engedélyezve van a vezetékes beállítás, majd kattintson a Tovább gombra.

 

h (LAN-kábel használata esetén)
Ideiglenesen csatlakoztassa Brother vezeték nélküli eszközét a hozzáférési ponthoz egy hálózati kábel
segítségével, majd kattintson a Tovább gombra.
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i (LAN-kábel használata esetén)
Válassza ki a beállítani kívánt készüléket, majd kattintson a Tovább gombra. Ha a lista üres, akkor
ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a hozzáférési pont és a készülék, majd kattintson a Frissítés
gombra.

 

Megjegyzés

Az alapértelmezett csomópont név: „BRNxxxxxxxxxxxx”.
 

j A varázsló megkezdi a készülékről elérhető vezeték nélküli hálózatok keresését. Válassza ki a használni
kívánt vezeték nélküli hálózatot, majd kattintson a Tovább gombra.
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Megjegyzés

• Ha a lista üres, akkor ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áram alatt van-e és elküldi-e az SSID-t, valamint
győződjön meg arról is, hogy a készülék és a hozzáférési pont a vezeték nélküli adatátvitel hatósugarában
van-e. Ezután kattintson a Frissítés gombra.

• Ha a hozzáférési pont úgy van beállítva, hogy ne küldje el az SSID-t, akkor kézzel is hozzáadhatja azt a
Részletes gomb segítségével. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Név (SSID) megadásához.

 

 

k Ha a hálózat nincs hitelesítésre és titkosításra beállítva, akkor a következő képernyő fog megjelenni. A
beállítás folytatásához kattintson az OK gombra, és folytassa a(z) m lépéssel.

 

l Írja be a Hálózati kulcsot, majd írja be azt ismét a Hálózati kulcs megerősítése mezőbe, és kattintson
a Tovább gombra.
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m Kattintson a Tovább gombra. A beállítások átkerülnek a készülékre.
 

Megjegyzés

• A beállítások nem módosulnak, ha a Mégse gombra kattint.

• Ha kézzel szeretné beállítani a készülék IP-címét, akkor kattintson az IP-cím megváltoztatása gombra,
majd adja meg a hálózaton alkalmazandó IP-cím beállításokat.

• A kezelőpanel beállításai automatikusan WLAN értékre módosulnak, amikor megtörténik a vezeték nélküli
beállítások elküldése a készülékre.

• (USB kábel használata esetén) Ha megjelenik a vezeték nélküli beállítás sikertelen képernyő, kattintson
az Újra gombra, és kezdje újra a(z) j lépéstől.

 

n (LAN-kábel használata esetén)
Automatikusan kinyomtatódik egy vezeték nélküli LAN jelentés. Válassza ki a vezeték nélküli LAN
jelentésen lévő Connection alatt jelzett állapotot. Kattintson a Tovább gombra.
Ha az állapot "Connection:OK", akkor folytassa a(z) p lépéssel.
Ha az állapot "Connection:Failed", akkor folytassa a(z) o lépéssel.
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o (LAN-kábel használata esetén)
Kattintson a Kész gombra. A vezeték nélküli beállítás nem sikerült, mert nem tudott vezeték nélküli
hálózathoz kapcsolódni. Ellenőrizze a hibakódot a vezeték nélküli LAN kinyomtatott jelentésében és
forduljon a Gyors telepítési útmutató Hibaelhárítás című fejezetéhez. Próbálja újrakezdeni a(z) b-3.
lépéstől.

 

p (USB kábel használata esetén)
Húzza ki a számítógép és a készülék közötti USB-kábelt.

 

(LAN-kábel használata esetén)
Válassza le a hozzáférési pont és a készülék közti hálózati kábelt, majd kattintson a Tovább gombra.
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q Kattintson a Vége gombra.
 

 

(Windows®)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor válassza a
telepítő CD-ROM menüjében az MFL-Pro Suite telepítés elemet.

(Macintosh)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor kattintson
kétszer CD-ROM menüjének Start Here OSX (Itt kezdje) elemére.

 

Megjegyzés

Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, a Vezeték nélküli eszköz beállítása varázsló jelenik meg a
MFL-Pro Suite telepítése közben. Erősítse meg a beállításokat a képernyőn megjelenő utasítások
követésével.
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Konfiguráció a kezelőpanel WPS, AOSS™ menüjének
segítségével (Automatikus vezeték nélküli mód)

A vezeték nélküli beállítások elvégzése előtt

FONTOS
• Ha már előzőleg elvégezte a készülék vezeték nélküli a beállításait, akkor vissza kell állítania a LAN

beállításokat, mielőtt ismét konfigurálná a vezeték nélküli beállításokat.

Nyomja meg a(z) Menu (Menü), a(z) a vagy a(z) b gombot a(z) Hálózat kiválasztásához, és nyomja meg
a(z) OK gombot. Nyomja meg a a vagy a b gombot a Hálózat törlés kiválasztásához, majd nyomja
meg az OK gombot. Nyomja meg a(z) 1 vagy a(z) + gombot a visszaállításhoz, majd nyomja meg a(z) 1
vagy a(z) + gombot a változtatás elfogadásához. A készülék automatikusan újraindul.

• Ha a Windows® tűzfalat vagy kémprogram-eltávolító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja,
a beállítás idejére kapcsolja ki az összes személyes tűzfalat (a Windows® tűzfalon kívül), valamint a
kémprogram-eltávolítót és vírusirtót. Ha biztos benne, hogy képes nyomtatni az új beállításokkal, akkor
végezze el a ismét a szoftverek beállítását az utasítások szerint.

 

A vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurálása

a (DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J265W és MFC-J415W esetében)
Nyomja meg az Menu (Menü) gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a Hálózat kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN eng. kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a Be kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
 
(DCP-J715W és MFC-J615W esetében)
Nyomja meg az Menu (Menü) gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a Hálózat kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a Hálózati I/F kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

b Kapcsolja be a számítógépet.
Zárjon be minden futó alkalmazást a konfigurálás megkezdése előtt.
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c Indítsa el a Brother telepítő alkalmazást.

Windows®

1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő
automatikusan megjelenik. Ha megjelenik a modellek neveit megjelenítő képernyő, akkor
válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelveket megjelenítő képernyő, akkor válassza ki a
nyelvet.

2 Megjelenik a CD-ROM főmenüje. Kattintson a Speciális gombra.
 

Megjegyzés

• Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, lépjen be a Sajátgép (Számítógép) ablakba,
kattintson a CD-ROM ikonra, majd kattintson kétszer a Start.exe elemre.

• A készülék által megjelenített képernyő vásárlás helye szerinti régiótól függ.
 

3 Kattintson a Vezetéknélküli hálózat Telepítő Varázsló elemre.
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 Macintosh

1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. Kattintson kétszer az
asztalon lévő MFL_PRO Suite ikonra.

2 Kattintson kétszer a Utilities (Segédprogramok) elemre.
 

3 Kattintson kétszer a Wireless Device Setup Wizard (Vezeték nélküli eszköz beállítása Varázsló)
elemre.
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d Jelölje ki az Igen, a hozzáférési pontom támogatja a WPS-t vagy AOSS-t és ezeket szeretném
használni. elemet, és kattintson a Tovább gombra.

 

e Olvassa el a Fontos figyelmeztetés alatti információkat. Jelölje be a jelölőnégyzetet miután
meggyőződött arról, hogy engedélyezve van a vezeték nélküli beállítás, majd kattintson a Tovább
gombra.

 

f Nyomja meg a Menu (Menü), a vagy a b gombot a Hálózat kiválasztásához, majd nyomja meg az
OK gombot.
(DCP-J715W és MFC-J615W esetében) Nyomja meg a a vagy a b gombot, és jelölje ki a WLAN elemet,
majd nyomja meg az OK gombot.
 
Nyomja meg a a vagy a b gombot a WPS/AOSS kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés

Ha a vezeték nélküli hálózat támogatja a Wi-Fi Protected Setup (PIN alapú módszer) elemet, és készülékét
a PIN (személyi azonosító szám) alapú módszerrel kívánja beállítani, akkor lásd: A Wi-Fi Protected Setup
PIN módszerének használata című részt a(z) 38. oldalon!.

 

g A készülék Wi-Fi Protected Setup vagy AOSS™ szabványokat támogató hozzáférési pontokat fog
keresni kb. 2 percen keresztül.
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h Állítsa a hozzáférési pontot Wi- Protected Setup, vagy AOSS™ módra a hozzáférési pont által támogatott
módszertől függően. A részletekkel kapcsolatban lásd a hozzáférési ponthoz mellékelt használati
útmutatót.

i Ha az LCD-kijelzőn Kapcsolódott üzenet olvasható, akkor a készülék sikeresen csatlakozott a
routerhez vagy a hozzáférési ponthoz. A készülék ezek után használható a vezeték nélküli hálózatban.
Ha az LCD-kijelzőn a(z) Csatl. hiba üzenet jelenik meg, átfedés történt a folyamatok között. A
készülék egynél több olyan hozzáférési pontot vagy routert észlelt, amelyen engedélyezve van a
Wi-Fi Protected Setup vagy az AOSS™ mód. Ügyeljen rá, hogy csak egyetlen olyan hozzáférési pont
vagy router legyen, melyen engedélyezve van a Wi-Fi Protected Setup vagy az AOSS™ mód, és kezdje
újra a folyamatot a(z) f lépéstől.
Ha az LCD-kijelzőn a Nincs hozzáf. pont üzenet jelenik meg, akkor a készülék nem érzékelt olyan
hozzáférési pontot/routert a hálózaton, amelyen engedélyezve van a Wi-Fi Protected Setup vagy az
AOSS™ mód. Vigye közelebb a készüléket a hozzáférési ponthoz/routerhez, és kezdje újra a(z) f
lépéstől.
Ha az LCD-kijelzőn a(z) Kapcsolási hiba üzenet jelenik meg, akkor a készülék nem csatlakozott
sikeresen a hozzáférési ponthoz/routerhez. Próbálja újra végrehajtani a folyamatot a(z) f lépéstől. Ha
ugyanaz az üzenet jelenik meg, akkor állítsa vissza a készüléket a gyári alapbeállításaira, és próbálja
újra. (Az alapbeállítások visszaállítása: A hálózati beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra
című részt a(z) 85. oldalon!.)

 

LCD üzenetek a kezelőpanel WPS/AOSS™ menüjének használatakor 

LCD-kijelző Kapcsolat állapota Teendő

WLAN beáll.
A hozzáférési pont keresése vagy a vele 
történő kapcsolat kiépítése, valamint a 
beállítások letöltése a hozzáférési pontról.

—

WPS csatlakozt.

AOSS Csatlakozás
Csatlakozás a hozzáférési ponthoz. —

Kapcsolódott Sikeres csatlakozás. —

Csatl. hiba Átfedés történt a folyamatok között.

Ellenőrizze, hogy csak egyetlen olyan 
router vagy hozzáférési pont legyen, 
melyen engedélyezve van a 
Wi-Fi Protected Setup vagy az 
AOSS™ mód, és kezdje újra a 
folyamatot a(z) f lépéstől.

Nincs hozzáf. pont Nem sikerült észlelni a hozzáférési 
pontot.

Vigye közelebb a készüléket a 
hozzáférési ponthoz/routerhez, és 
kezdje újra a(z) f lépéstől.

Kapcsolási hiba A gép nem tudott rákapcsolódni a 
hozzáférési pontra.

 Próbálja újrakezdeni a(z) f 
lépéstől.

 Ha ismét ugyanaz az üzenet jelenik 
meg, akkor állítsa vissza a 
készülék gyári alapbeállításait, és 
úgy próbálja újra végrehajtani a 
konfigurációs folyamatot.
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j Kattintson a Tovább gombra.
 

k Jelölje be a vezeték nélküli hálózati beállítások befejezését megerősítő jelölőnégyzetet, majd kattintson
a Vége gombra.

 

 

(Windows®)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor válassza a
telepítő CD-ROM menüjében az MFL-Pro Suite telepítés elemet.

(Macintosh)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor kattintson
kétszer CD-ROM menüjének Start Here OSX (Itt kezdje) elemére.
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Konfiguráció Ad-hoc módban

A vezeték nélküli beállítások elvégzése előtt

FONTOS
• Ha már előzőleg elvégezte a készülék vezeték nélküli a beállításait, akkor vissza kell állítania a LAN

beállításokat, mielőtt ismét konfigurálná a vezeték nélküli beállításokat.

Nyomja meg a(z) Menu (Menü), a(z) a vagy a(z) b gombot a(z) Hálózat kiválasztásához, és nyomja meg
a(z) OK gombot. Nyomja meg a a vagy a b gombot a Hálózat törlés kiválasztásához, majd nyomja
meg az OK gombot. Nyomja meg a(z) 1 vagy a(z) + gombot a visszaállításhoz, majd nyomja meg a(z) 1
vagy a(z) + gombot a változtatás elfogadásához. A készülék automatikusan újraindul.

• Ha a Windows® tűzfalat vagy kémprogram-eltávolító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja,
a beállítás idejére kapcsolja ki az összes személyes tűzfalat (a Windows® tűzfalon kívül), valamint a
kémprogram-eltávolítót és vírusirtót. Ha biztos benne, hogy képes nyomtatni az új beállításokkal, akkor
végezze el a ismét a szoftverek beállítását az utasítások szerint.

 

A vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurálása

a (DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J265W és MFC-J415W esetében)
Nyomja meg az Menu (Menü) gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a Hálózat kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN eng. kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a Be kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
 
(DCP-J715W és MFC-J615W esetében)
Nyomja meg az Menu (Menü) gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a Hálózat kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a Hálózati I/F kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

b Kapcsolja be a számítógépet.
A konfigurálás előtt zárjon be minden futó alkalmazást.
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c Indítsa el a Brother telepítő alkalmazást.

Windows®

1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő
automatikusan megjelenik. Ha megjelenik a modellek neveit megjelenítő képernyő, akkor
válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelveket megjelenítő képernyő, akkor válassza ki a
nyelvet.

2 Megjelenik a CD-ROM főmenüje. Kattintson a Speciális gombra.
 

Megjegyzés

• Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, lépjen be a Sajátgép (Számítógép) ablakba,
kattintson a CD-ROM ikonra, majd kattintson kétszer a Start.exe elemre.

• A készülék által megjelenített képernyő vásárlás helye szerinti régiótól függ.
 

3 Kattintson a Vezetéknélküli hálózat Telepítő Varázsló elemre.
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 Macintosh

1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. Kattintson kétszer az
asztalon lévő MFL_PRO Suite ikonra.

2 Kattintson kétszer a Utilities (Segédprogramok) elemre.
 

3 Kattintson kétszer a Wireless Device Setup Wizard (Vezeték nélküli eszköz beállítása Varázsló)
elemre.
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d Válassza a(z) Nem lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
 

e Olvassa el a Fontos figyelmeztetés alatti információkat. Jelölje be a jelölőnégyzetet, miután ellenőrizte
az SSID-t és a hálózati kulcsot, majd kattintson a Tovább gombra.
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f Válassza a Haladó módszer lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
 

g Olvassa el a Fontos figyelmeztetés alatti információkat. Jelölje be a jelölőnégyzetet miután
meggyőződött arról, hogy engedélyezve van a vezeték nélküli beállítás, majd kattintson a Tovább
gombra.
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h Ideiglenesen meg kell változtatnia a számítógép vezeték nélküli beállításait. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat. Feltétlenül jegyezze fel az összes beállítást, mint például a számítógép SSID-
jét vagy csatornáját (ezekre a számítógép eredeti vezeték nélküli beállításainak visszaállításához lesz
szüksége), majd kattintson a Tovább gombra.

 

Ha konfigurálni szeretné a készüléket ahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, amelyet használt, a
konfigurálás előtt írja le a vezeték nélküli hálózat beállításait.

 

Hálózat neve: (SSID, ESSID)

 
 

Kommunikációs mód Hitelesítési mód Titkosítási mód Hálózati kulcs

Ad-hoc Nyílt rendszer WEP

NINCS —

Például:
 

Hálózat neve: (SSID, ESSID)

HELLO
 

Kommunikációs mód Hitelesítési mód Titkosítási mód Hálózati kulcs

Ad-hoc Nyílt rendszer WEP 12345
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i A nem beállított vezeték nélküli készülékkel való kommunikációhoz ideiglenesen módosítsa a
számítógép vezeték nélküli beállításait, hogy azok megfeleljenek a készülék képernyőn látható
alapértelmezett beállításainak. Jelölje be a jelölőnégyzetet a vezeték nélküli beállítások megerősítése
után, majd kattintson a Tovább gombra.

 

Megjegyzés

• Ha a vezeték nélküli hálózati beállítások módosítása után a számítógép újraindítását kérő üzenet jelenik
meg, akkor indítsa újra a számítógépet, és lépjen vissza a(z) c lépésre, és folytassa a telepítést
a(z) g, h és i lépések kihagyásával.

• Windows Vista® vagy Windows® 7:

A számítógép vezeték nélküli hálózati beállításait ideiglenesen a következő lépéseket végrehajtva
változtathatja meg:

1 Kattintson a  gombra, majd a Vezérlőpult elemre.

2 Kattintson a Hálózat és internet, majd a Hálózati és megosztási központ ikonra.

3 Kattintson a Csatlakozás hálózathoz elemre.

4 Láthatóvá válik a vezeték nélküli Brother készülék SSID-ja a listában. Válassza a BEÁLLÍTÁS elemet,
majd kattintson a Csatlakozás gombra.

5 (Csak Windows Vista® esetében)
Kattintson a Csatlakozás, majd a Bezárás elemre.

6 (Windows Vista®)
Kattintson az Állapot elemre a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat (SETUP) alatt.
(Windows® 7)
Kattintson az Vezeték nélküli hálózati kapcsolat (SETUP) elemre.

7 Kattintson a Részletek… elemre, és ellenőrizze a Hálózati kapcsolat részletes adatai beállítást. Az
IP-cím 0.0.0.0 értékről 169.254.x.x értékre történő váltása néhány percbe telhet (az x.x. 1 és 254
közötti számokat jelöl).
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• Windows® XP SP2 vagy újabb:

A számítógép vezeték nélküli hálózati beállításait ideiglenesen az alábbi lépéseket végrehajtva
változtathatja meg:

1 Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult elemre.

2 Kattintson a Hálózati kapcsolatok ikonra.

3 Jelölje ki a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat elemet, és kattintson rá a jobb egérgombbal.
Kattintson Az elérhető vezeték nélküli hálózatok megjelenítése elemre.

4 Megjelenik a Brother vezeték nélküli készülék a listában. Válassza a BEÁLLÍTÁS elemet, majd
kattintson a Csatlakozás gombra.

5 Ellenőrizze a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat állapotát. Az IP-cím 0.0.0.0 értékről 169.254.x.x
értékre történő váltása néhány percbe telhet (az x.x. 1 és 254 közötti számokat jelöl).

• Macintosh:

A számítógép vezeték nélküli hálózati beállításait ideiglenesen a következő lépéseket végrehajtva
változtathatja meg:

1 Kattintson az AirPort állapotjelző ikonra a menüsorban.

2 Válassza az előugró menü SETUP (BEÁLLÍTÁS) elemét.

3 A vezeték nélküli kapcsolat létrejött.
 

j Válassza ki a beállítani kívánt készüléket, majd kattintson a Tovább gombra. Ha a lista üres, akkor
ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék, majd kattintson a Frissítés elemre.

 

Megjegyzés

Az alapértelmezett csomópont név: „BRWxxxxxxxxxxxx” (ahol az „xxxxxxxxxxxx” a készülék MAC-címe /
Ethernet címe).
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k A varázsló megkezdi a készülékről elérhető vezeték nélküli hálózatok keresését. Válassza ki a
készülékhez társítani kívánt vezeték nélküli Ad-hoc hálózatot, majd kattintson a Tovább gombra.

 

Megjegyzés

• Ha a lista üres, akkor ellenőrizze, hogy a készülék a vezeték nélküli adatátvitel hatósugarában van-e.
Ezután kattintson a Frissítés gombra.

• Ha a kívánt ad-hoc hálózat nem jelenik meg a listában, akkor kézzel is hozzáadhatja a Részletes gomb
segítségével. Jelölje be az Ez egy ad-hoc (ideiglenes) hálózat és nincs hozzáférési pont elemet, majd
írja be a Név (SSID) adatot és a Csatorna számát, majd kattintson a Tovább gombra.

 

 

l Ha a hálózat nincs hitelesítésre és titkosításra beállítva, akkor a következő képernyő fog megjelenni. A
beállítás folytatásához kattintson az OK gombra, és folytassa a(z) n lépéssel.
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m Ezt követően írja be a Hálózati kulcs és a Hálózati kulcs megerősítése értékeit, majd kattintson a
Tovább gombra.

 

n Kattintson a Tovább gombra. A beállítások átkerülnek a készülékre.
 

Megjegyzés

• A beállítások nem módosulnak, ha a Mégse gombra kattint.

• Ha kézzel szeretné beállítani a készülék IP-címét, akkor kattintson az IP-cím megváltoztatása gombra,
majd adja meg a hálózaton alkalmazandó IP-cím beállításokat.
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o Automatikusan kinyomtatódik egy vezeték nélküli LAN jelentés. Válassza ki a vezeték nélküli LAN
jelentésen lévő Connection alatt jelzett állapotot.
Kattintson a Tovább gombra. Ha az állapot "Connection:OK", akkor folytassa a(z) q lépéssel.
Ha az állapot "Connection:Failed", akkor folytassa a(z) p lépéssel.

 

Megjegyzés

Ha WEP-et használ és az állapot "Connection:OK", de a készülék nem található, akkor ellenőrizze, hogy
helyesen adta-e meg a WEP kulcsot. A WEP beállításánál ügyeljen a kis- és nagybetűkre.

 

p Kattintson a Kész gombra. A vezeték nélküli beállítás nem sikerült, mert nem tudott vezeték nélküli
hálózathoz kapcsolódni. Ellenőrizze a hibakódot a vezeték nélküli LAN kinyomtatott jelentésében és
forduljon a Gyors telepítési útmutató Hibaelhárítás című fejezetéhez. Próbálja újrakezdeni a(z) c-3.
lépéstől.
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q A beállított vezeték nélküli eszközzel való kommunikációhoz konfigurálnia kell a számítógépet, hogy
ugyanazokat a vezeték nélküli beállításokat használja. Módosítsa manuálisan a számítógép vezeték
nélküli hálózati beállításait úgy, hogy egyezzenek a készülék vezeték nélküli beállításaival a vezeték
nélküli LAN jelentésnek megfelelően, amit a(z) n lépésben nyomtatott ki. Jelölje be a jelölőnégyzetet a
beállítások megerősítése után, majd kattintson a Tovább gombra.

 

r Kattintson a Vége gombra.
 

 

(Windows®)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor válassza a
telepítő CD-ROM menüjében az MFL-Pro Suite telepítés elemet.

(Macintosh)

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Ha folytatni kívánja a készülékének
működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítését, akkor kattintson
kétszer CD-ROM menüjének Start Here OSX (Itt kezdje) elemére.

 

Megjegyzés

Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, a Vezeték nélküli eszköz beállítása varázsló jelenik meg a
MFL-Pro Suite telepítése közben. Erősítse meg a beállításokat a képernyőn megjelenő utasítások
követésével.
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Kezelőpanel beállítások

Hálózat menü
A Brother termék hálózaton történő használata előtt el kell végeznie a TCP/IP beállításokat.

Ebben a fejezetben bemutatjuk azokat a tudnivalókat, melyek segítségével a készülék előlapján található
kezelőpanelt használva tudja elvégezni a hálózati beállításokat.

A Hálózat menü opciói lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy Brother készülékét az Ön hálózati
konfigurációjához igazítsa. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot, majd a a vagy a b gombot a Hálózat
kiválasztásához. Lépjen tovább ahhoz a menüválasztáshoz, amelyet beállítani kíván. (Lásd: Funkciótáblázat
és gyári alapbeállítások című részt a(z) 117. oldalon!.)

Felhívjuk figyelmét, hogy készülékhez mellékleve van a BRAdmin Light szoftver, valamint Windows® és
Macintosh rendszereken működő Távbeállítás alkalmazás, amelyeket szintén felhasználhat a hálózat több
paraméterének beállításához. (Lásd: A készülék konfigurálása Ethernet kábelcsatlakozású hálózat
használatához (csak DCP-J715W és MFC-J615W esetében) című részt a(z) 9. oldalon! vezetékes kapcsolat
esetén vagy A nyomtatókiszolgáló beállításainak módosítása című részt a(z) 16. oldalon! vezeték nélküli
kapcsolat esetén.)

TCP/IP

Ha a készüléket Ethernet kábel segítségével csatlakoztatja a hálózathoz, akkor használja a
Vezetékes LAN menü lehetőségeit. Ha a készüléket vezeték nélküli Ethernet hálózaton kívánja működtetni,
akkor használja a WLAN menü lehetőségeit. (DCP-J715W és MFC-J615W esetében)

A menü 9 részből áll: Bootolás módja, IP cím, Alhálóz.maszk, Gateway, Csomópont név,
Wins beállít, Wins szerver, Dns szerver és APIPA.

BOOT módszer

Ez a menüpont határozza meg az IP-cím szerzésének a módját. Az alapértelmezett beállítás: Auto.

Megjegyzés

Ha nem kívánja a DHCP, BOOTP vagy RARP protokollokat használni a nyomtatókiszolgáló
konfigurálásához, akkor a Bootolás módja beállítást a Statikus értékre kell állítani, hogy a
nyomtatókiszolgáló statikus IP-címmel rendelkezzen. Ezzel meggátolhatja, hogy a nyomtatókiszolgáló
külső szervertől szerezzen IP-címet hálózati működéséhez. A Bootolás módja megváltoztatásához
használja a készülék kezelőpaneljét vagy a BRAdmin Light segédprogramot vagy a Remote Setup
(Távbeállítás) alkalmazást.
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a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg az
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a TCP/IP menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Bootolás módja menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f (DCP-J315W, MFC-J265W és MFC-J415W esetében) 
Nyomja meg a a vagy b gombot a Auto 1, Statikus 2, RARP 3, BOOTP 4 vagy DHCP 5 kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.
 
(DCP-J515W, DCP-J715W és MFC-J615W esetében) 
Nyomja meg a d vagy a c gombokat az Auto 1, Statikus 2, RARP 3, BOOTP 4 vagy a DHCP 5

kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
1 Automatikus mód

Ebben a módban a készülék egy DHCP-kiszolgálót keres a hálózaton. Ha talál egyet, és a DHCP-kiszolgáló úgy van konfigurálva, hogy
hozzárendeljen egy IP-címet a készülékhez, a DHCP-kiszolgáló által adott IP-cím lesz használatban. Ha nincsen a hálózaton használható DHCP
szerver, akkor a készülék BOOTP szerver keresésébe kezd. Ha sikerül BOOTP szervert találni és a konfiguráció megfelelő, akkor a készülék az
IP-címét a BOOTP szervertől fogja megkapni. Ha nincs használható BOOTP szerver az aktuális hálózati környezetben, akkor a készülék RARP
szervert kezd el keresni. Ha a RARP szerver sem válaszol a kérésre, akkor az IP-cím az APIPA protokoll segítségével kerül meghatározásra:
IP-cím konfigurálása APIPA segítségével című részt a(z) 110. oldalon!. A készülék kezdeti bekapcsolása után néhány percbe telhet, amíg a
készülék kiszolgálót keres a hálózaton.

2 Statikus mód
Ebben a módban kézzel kell hozzárendelni a készülék IP-címét. Az IP-cím beírása után a készülék címhozzárendelése meg is történt.

3 RARP mód
A Brother nyomtatókiszolgáló IP-címe a Reverse ARP (RARP) protokoll segítségével is konfigurálható. A RARP protokollal kapcsolatos további
információk: IP-cím konfigurálása RARP segítségével című részt a(z) 109. oldalon!.

4 BOOTP mód
A BOOTP a RARP egy alternatívája, azzal az előnnyel, hogy az alhálózati maszk és az átjáró konfigurálását is képes automatizálni. A BOOTP
protokollal kapcsolatos további információk: IP-cím konfigurálása BOOTP segítségével című részt a(z) 110. oldalon!.

5 DHCP mód (DHCP)
A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) az egyik legelterjedtebb automatikus IP-címkiosztási protokoll. Ha működik DHCP szerver a

hálózatban (tipikusan UNIX®/Linux®, Windows Server® 2003/2008, Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows® 7 hálózatokon), akkor a
nyomtatókiszolgáló a hálózati működéséhez szükséges IP-címét automatikusan a DHCP szervertől szerzi meg, és regisztrálja a nevét egy RFC
1001 és 1002 szabványokkal kompatibilis dinamikus névszolgáltatásnál.
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IP-cím

Ez a mező jeleníti meg a készülék aktuális IP-címét. Ha a(z) Bootolás módja értékét Statikus elemre
állította, akkor adja meg a készüléknek szánt IP-címet (a használható IP-cím kijelöléséhez konzultáljon
hálózati adminisztrátorával). Ha nem a Statikus a választott mód, akkor a készülék a DHCP vagy BOOTP
protokollok segítségével igyekszik megszerezni IP-címét. A készülék alapértelmezett IP-címe valószínűleg
nem lesz megfelelő az aktuálisan használandó hálózati környezetben. Ajánlatos a hálózati adminisztrátorral
egyeztetni a használható IP-címeket illetően annak a hálózatnak az esetében, amelyre a készülék csatlakozni
fog.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg a OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg a
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a TCP/IP menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg a OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a IP cím menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Adja meg az IP-címet.
(MFC modellek esetében) Nyomja meg a OK gombot.
(DCP modellek esetében) Nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot a OKOK  kiválasztásához és nyomja
meg a OK gombot.

Megjegyzés

DCP modelleknél

Ha számot szeretne beírni, nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot az LCD kijelzőn megjelenő szám
kijelöléséhez. Majd nyomja meg a(z) OK gombot. Ismételje meg ezt a lépést, amíg be nem írta az összes
számot.

 

g Nyomja meg az Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.



Kezelőpanel beállítások

72

5

Alhálózati maszk

Ez a mező jelzi a készülék által aktuálisan használt alhálózati maszkot. Ha nem használ DHCP vagy BOOTP
protokollt, akkor adja meg a kívánt alhálózati maszkot. Konzultáljon hálózati adminisztrátorával a megfelelő
alhálózati maszk beállítása érdekében.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg az
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a TCP/IP menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Alhálóz.maszk menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Adja meg az alhálózati maszk címét.
(MFC modellek esetében) Nyomja meg az OK gombot.
(DCP modellek esetében) Nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot a OKOK  kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.

Megjegyzés

DCP modelleknél

Ha számot szeretne beírni, nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot az LCD kijelzőn megjelenő szám
kijelöléséhez. Majd nyomja meg a(z) OK gombot. Ismételje meg ezt a lépést, amíg be nem írta az összes
számot.

 

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.



Kezelőpanel beállítások

73

5

Átjáró

Ez a mező jelzi a készülék által aktuálisan használt átjáró vagy router címét. Ha nem használ DHCP vagy
BOOTP protokollt az automatikus konfigurációhoz, akkor adja meg a használni kívánt átjáró vagy router
nevét. Ha hálózatában nincs szükség átjáró vagy router használatára, akkor hagyja üresen ezt a mezőt. A
megfelelő beállítás érdekében konzultáljon hálózati adminisztrátorával.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg az
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a TCP/IP menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Gateway menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Adja meg az átjáró címét.
(MFC modellek esetében) Nyomja meg az OK gombot.
(DCP modellek esetében) Nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot a(z) OKOK  kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.

Megjegyzés

DCP modelleknél

Ha számot szeretne beírni, nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot az LCD kijelzőn megjelenő szám
kijelöléséhez. Majd nyomja meg a(z) OK gombot. Ismételje meg ezt a lépést, amíg be nem írta az összes
számot.

 

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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Csomópont neve

Regisztrálhatja a készülék hálózaton használt nevét. Ezt a nevet gyakran emlegetik NetBIOS néven; ez lesz
az a név, mely a hálózaton működő WINS szerveren kerül regisztrációra. A Brother ajánlása alapján
BRNxxxxxxxxxxxx név javasolt vezetékes hálózatokra vagy BRWxxxxxxxxxxxx név vezeték nélküli
hálózatokra (ahol az xxxxxxxxxxxx a készülék Ethernet címe) (maximum 15 karakter használható).

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg az
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a TCP/IP menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Csomópont név menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Írja be a csomópont nevét.
(MFC modellek esetében) Nyomja meg az OK gombot.
(DCP modellek esetében) Nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot a(z) OKOK  kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.

Megjegyzés

DCP modellek esetében a szöveg beírásával kapcsolatos részletek: Szöveg bevitele
című részt a(z) 120. oldalon!.

 

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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WINS konfiguráció

Ez a menüpont szolgál annak megadására, hogy a készülék hogyan szerezze meg a WINS szerver IP-címét.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg az
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a TCP/IP menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Wins beállít menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f (DCP-J315W, MFC-J265W és MFC-J415W esetében) 
Nyomja meg a a vagy a b gombot az Auto vagy a Statikus kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.
 
(DCP-J515W, DCP-J715W és MFC-J615W esetében) 
Nyomja meg a d vagy a c gombokat az Auto vagy aStatikus kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Automatikus

Az elsődleges és a másodlagos WINS szerver IP-címének a meghatározásához automatikusan DHCP kérést
küld a készülék. A Bootolás módja elemet Auto vagy DHCP opcióra kell állítani a szolgáltatás
működéséhez.

Statikus

Előre megadott IP-címet használ a készülék az elsődleges és a másodlagos WINS szerverek címéül.

WINS szerver

Elsődleges WINS szerver IP-cím

Ez a mező határozza meg az elsődleges WINS (Windows® Internet Name Service) szerver IP-címét. Ha a
mező nem nulla értékre van állítva, akkor a készülék ezt a kiszolgálót fogja használni a Windows® Internet
Name Service névszolgáltatás elsődleges szervereként.



Kezelőpanel beállítások

76

5

Másodlagos WINS szerver IP-cím

Ez a mező határozza meg a másodlagos WINS szerver IP-címét. Ez az IP-cím az elsődleges WINS szerver
biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges szerver nem elérhető, akkor a készülék még mindig képes magát
regisztrálni a másodlagos szerveren. Ha a mező nem nulla értékre van állítva, akkor a készülék ezt a
kiszolgálót fogja használni a Windows® Internet Name Service névszolgáltatás elsődleges szervereként. Ha
aktuálisan használt hálózati környezetében van elsődleges WINS szerver de nincs másodlagos, akkor
egyszerűen hagyja ezt a mezőt üresen.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a(z) a vagy a(z) b gombokat a(z) Hálózat kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg az
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a TCP/IP menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Wins szerver menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Használja a a vagy b gombokat a Elsődleges vagy a Másodlagos kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

g Írja be a WINS szerver címét.
(MFC modellek esetében) Nyomja meg az OK gombot.
(DCP modellek esetében) Nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot a OKOK  kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.

Megjegyzés

DCP modelleknél

Ha számot szeretne beírni, nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot az LCD kijelzőn megjelenő szám
kijelöléséhez. Majd nyomja meg a(z) OK gombot. Ismételje meg ezt a lépést, amíg be nem írta az összes
számot.

 

h Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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DNS szerver

Elsődleges DNS szerver IP-cím

Ez a mező határozza meg az elsődleges DNS (Domain Name Service) szerver IP-címét.

Másodlagos DNS szerver IP-cím

Ez a mező határozza meg a másodlagos DNS szerver IP-címét. Ez az IP-cím az elsődleges DNS szerver
biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges szerver nem elérhető, akkor a készülék a másodlagos DNS szerverhez
fordul a névfeloldásért.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg az
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a TCP/IP menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Dns szerver menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Használja a a vagy b gombokat az Elsődleges vagy a Másodlagos kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

g Írja be a DNS szerver címét.
(MFC modellek esetében) Nyomja meg az OK gombot.
(DCP modellek esetében) Nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot a OKOK  kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.

Megjegyzés

DCP modelleknél

Ha számot szeretne beírni, nyomja meg a a, b, a d vagy a c gombot az LCD kijelzőn megjelenő szám
kijelöléséhez. Majd nyomja meg a(z) OK gombot. Ismételje meg ezt a lépést, amíg be nem írta az összes
számot.

 

h Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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APIPA

A(z) Be beállítás azt eredményezi, hogy abban az esetben, mikor a nyomtatókiszolgáló nem tud IP-címet
szerezni a(z) Bootolás módja elemnél megadott úton, akkor automatikusan egy Link-Local IP-címet oszt
magának a 169.254.1.0–169.254.254.255 tartományból (lásd: BOOT módszer című részt a(z) 69. oldalon!).
A(z) Ki beállítás azt jelenti, hogy az IP-cím nem változik meg akkor, ha a nyomtatókiszolgáló nem tud IP-
címet szerezni magának a beállított Bootolás módja alapján.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg az
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a TCP/IP menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat az APIPA menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f (DCP-J315W, MFC-J265W és MFC-J415W esetében) 
Nyomja meg a a vagy a b gombot a Be vagy a Ki kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.
 
(DCP-J515W, DCP-J715W és MFC-J615W esetében) 
Nyomja meg a d vagy a c gombokat a Be vagy a Ki kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.



Kezelőpanel beállítások

79

5

Telep. varázsló

A Telep.Varázsló végigvezeti Önt a vezeték nélküli hálózat konfigurálásán. Bővebb tájékoztatás: A
Telepítő varázsló használata a kezelőpanel segítségével című részt a(z) 30. oldalon!.

WPS/AOSS™

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (PBC 1) vagy AOSS™ módszerek
egyikét, akkor egyszerűen konfigurálhatja a készüléket anélkül, hogy tudná a vezeték nélküli hálózat
beállításait. Az Ön Brother készülékén a WPS/AOSS™ menük a kezelőpanelről érhetők el. Ez a funkció
automatikusan felismeri, hogy a hozzáférési pont melyik módot használja a Wi-Fi Protected Setup vagy az
AOSS™ közül. A vezeték nélküli hozzáférési pont/router és a készülék egyetlen gombjának megnyomásával
beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és a hálózati biztonságot. Az egy gombnyomásos módszer elérésével
kapcsolatos utasítások a vezeték nélküli hozzáférési pont/router használati útmutatójában találhatók. (Lásd:
A kezelőpult menüjében a WPS vagy AOSS™ használata a készülék konfigurálásához a vezeték nélküli
hálózathoz című részt a(z) 35. oldalon!.)
1 Egy gombnyomásos konfiguráció

WPS PIN-kóddal

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (PIN módszer) lehetőséget, akkor
a készülék számítógép használata nélkül, egyszerűen konfigurálható. A PIN (személyi azonosító szám) alapú
módszer a Wi-Fi Alliance® által kifejlesztett egyik kapcsolódási mód. Egy Enrollee (az Ön készüléke) által
létrehozott PIN kód Registrar-ba (a vezeték nélküli LAN-t kezelő eszközbe) történő beírásával beállíthatja a
vezeték nélküli hálózatot és elvégezheti a biztonsági beállításokat. A Wi-Fi Protected Setup módszer
használatára vonatkozó utasítások a vezeték nélküli hozzáférési pont/router használati útmutatójában
találhatók. (Lásd: A Wi-Fi Protected Setup PIN módszerének használata című részt a(z) 38. oldalon!.)
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WLAN állapota

Állapot

Ez a mező megjeleníti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát; Aktív(11b), Aktív(11g),
Kapcs. sikertelen, Visszaigazol I/F vagy AOSS aktív.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy a b gombokat a Hálózat kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg a OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN állapot menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat az Állapot menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Az aktuális vezeték nélküli hálózat állapota jelenik meg; Aktív(11b), Aktív(11g),
Kapcs. sikertelen, Visszaigazol I/F vagy AOSS aktív.

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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Jel

Ez a mező megjeleníti az aktuális vezeték nélküli hálózat jelerősségét; Jel:erős, Jel:közepes,
Jel:gyenge vagy Jel:nincs.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN állapot menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg a OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Jelzés menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Az aktuális vezeték nélküli hálózat jelerőssége jelenik meg; Jel:erős, Jel:közepes, Jel:gyenge
vagy Jel:nincs.

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

SSID

Ez a mező megjeleníti a vezeték nélküli hálózat SSID-jét. A kijelző maximum 32 karakter hosszan képes az
SSID nevét megjeleníteni.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN állapot menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a SSID menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Az aktuális vezeték nélküli hálózat SSID-je jelenik meg.

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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Kommunikációs mód

Ez a mező megjeleníti az aktuális vezeték nélküli hálózat kommunikációs módját; Ad-hoc vagy
Infrastruktúra.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN állapot menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a a vagy b gombokat a Párbeszéd Mód menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Az aktuális vezeték nélküli hálózat kommunikációs módja jelenik meg; Ad-hoc vagy
Infrastruktúra.

g Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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Ethernet (csak DCP-J715W és MFC-J615W esetében)

Ethernet link mód. Az Auto mód lehetővé teszi, hogy a nyomtatókiszolgáló 100BaseTX full vagy half duplex,
esetleg 10BaseT full vagy half duplex módban is működjön.

Rögzítheti a szerver link módot 100BASE-TX Full Duplex (100B-FD) vagy Half Duplex (100B-HD) és
10BASE-T Full Duplex (10B-FD) vagy Half Duplex (10B-HD) értékekre. Ez a módosítás addig érvényes
marad, amíg a nyomtatókiszolgálót gyári alapértékeire nem állítja (az alapértelmezett érték: Auto).

Megjegyzés

Ha helytelenül állítja be ezt az értéket, akkor előfordulhat, hogy nem lesz képes kommunikálni a
nyomtatókiszolgálóval.

 

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c Nyomja meg a a vagy b gombokat a Vezetékes LAN menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat az Ethernet menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a d vagy c gombokat az Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

f Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

MAC-cím

A MAC-cím a készülék hálózati interfésze számára kiosztott egyedi szám. A gép MAC-címét a kezelőpanelről
ellenőrizheti.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c DCP-J715W és MFC-J615W esetében
(Vezetékes esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a Vezetékes LAN kiválasztásához és nyomja
meg az OK gombot.
(Vezeték nélküli esetben) Nyomja meg a a vagy a b gombot a WLAN kiválasztásához és nyomja meg az
OK gombot.

d Nyomja meg a a vagy b gombokat a MAC cím menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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Network I/F (DCP-J715W és MFC-J615W esetében)

Kiválaszthatja a hálózati csatlakozás típusát a vezetékes és a vezeték nélküli lehetőségek közül. Ha a
vezetékes kapcsolatos kívánja használni, akkor válassza a Vezetékes LAN lehetőséget, ha pedig vezeték
nélküli kapcsolatra van szüksége, akkor válassza a WLAN lehetőséget. Egyszerre csak az egyik típusú
kapcsolat lehet aktív.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózati I/F menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Használja a a vagy b gombokat a Vezetékes LAN vagy a WLAN kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

WLAN engedélyezése (DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J265W és MFC-J415W
esetében)

Ha használni akarja a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot, állítsa a WLAN eng. értékét Be-re. Az
alapértelmezett beállítás Ki.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy a b gombokat a Hálózat kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c Nyomja meg a a vagy a b gombokat a WLAN eng. kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Használja a a vagy b gombokat a Be vagy a Ki kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

e Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
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A hálózati beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra
Visszaállíthatja a nyomtatókiszolgálót a gyári alapbeállításaira (minden információ, így a jelszó vagy az IP-
cím gyári beállításaira), ha követi az alábbi lépéseket:

Megjegyzés

Ez a funkció visszaállítja a gyári alapértelmezett vezetékes és vezeték nélküli hálózati beállításokat.
 

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat törlés menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Nyomja meg az 1 gombot a Null. funkció kiválasztásához.

e Nyomja meg az 1 gombot az újraindításhoz.

Megjegyzés

DCP modellek esetében nyomja meg a + gombot a Hálózat törlés érdekében, majd ismételten a +
gombot az újraindításhoz.

 

f A készülék újraindul.
(DCP-J715W és MFC-J615W esetében) Ekkor már visszakötheti a hálózati kábelt, és konfigurálhatja a
hálózati beállításokat a hálózatos munkához.
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A hálózati beállítások lista kinyomtatása

Megjegyzés

Állomásnév: Az állomásnév megjelenik a hálózati beállítások listán. Az alapértelmezett csomópont név
vezetékes hálózat esetében „BRNxxxxxxxxxxxx” vagy vezeték nélküli hálózat esetében
„BRWxxxxxxxxxxxx” (ahol az „xxxxxxxxxxxx” a készülék MAC-címe / Ethernet címe).

 

A kinyomtatott hálózati beállítások lista tartalmazza az összes aktuális hálózati beállítást, beleértve a hálózati
nyomtatókiszolgáló beállításait.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Jelent.nyomt. menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c Nyomja meg a a vagy b gombokat a Hálózat Beáll. menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start (Színes Start) gombot.
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A WLAN jelentés kinyomtatása
A WLAN jelentés mutatja a vezeték nélküli kapcsolódás állapotát: OK vagy Failed. Az is olvasható benne,
hogy miért történt a hálózati hiba, és módszereket ajánl a probléma megoldására.

a Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b Nyomja meg a a vagy b gombokat a Jelent.nyomt. menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

c Nyomja meg a a vagy b gombokat a WLAN jelentés menüpont kiválasztásához.
Nyomja meg az OK gombot.

d Nyomja meg a Mono Start vagy a Colour Start (Színes Start) gombot.

Megjegyzés

• Ha nem nyomtatódik ki a WLAN jelentés, egy kis idő elteltével próbálja meg újrakezdeni a(z) a lépéssel.

• A WLAN jelentésben megjelenített hibakódok magyarázata a Gyors telepítési útmutató Hibakeresés című
fejezetében található.
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Illesztőprogram telepítési varázsló 
(csak Windows®)

Áttekintés
Az Illesztőprogram telepítési varázsló szoftverrel megkönnyíthető, sőt akár automatizálható is a hálózatra
csatlakoztatott nyomtatók telepítése. Az Illesztőprogram telepítési varázsló szoftverrel önmaguktól futó,
végrehajtható fájlok is létrehozhatók, amelyek távoli PC-n futnak és teljes mértékben automatizálják a
nyomtató-illesztőprogram telepítését. A távoli számítógépnek nem kötelező hálózati kapcsolattal
rendelkeznie.

Kapcsolódási módszerek
Az Illesztőprogram telepítési varázsló két kapcsolódási módszert támogat.

Végpont-végpont (Peer-to-Peer)

Az eszköz a hálózatra csatlakozik, de a felhasználók közvetlenül a készülékhez csatlakoznak ANÉLKÜL,
hogy a nyomtatás egy központi várakozási soron keresztül történne.

 

Windows® Windows® Windows®

TCP/IP

2

1 11

1 Kliens számítógép

2 Hálózati nyomtató (az Ön készüléke)
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Hálózati megosztás

A készülék a hálózatra van csatlakoztatva és egy központi egységen kezelt nyomtatási sor felügyeli a
nyomtatási feladatok végrehajtását.

 

1 Kliens számítógép

2 „Szerver” vagy „Nyomtatókiszolgáló” elnevezés alatt is ismert

3 TCP/IP vagy USB

4 Nyomtató (az Ön készüléke)
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Az Illesztőprogram telepítési varázsló telepítése

a Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. Ha megjelenik a modellek
neveit megjelenítő képernyő, akkor válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelveket megjelenítő
képernyő, akkor válassza ki a nyelvet.

b Megjelenik a CD-ROM főmenüje. Kattintson a Speciális, majd a Hálózati segédprogramok elemre.

c Válassza ki az Illesztőprogram telepítési varázsló telepítőjét.

Megjegyzés

Windows Vista® és Windows® 7 esetében a Felhasználói fiókok felügyelete képernyő megjelenésekor
kattintson a Folytatás vagy az Igen gombra.

 

d Kattintson a Tovább gombra az üdvözlő üzenet megjelenését követően.

e Olvassa el figyelmesen a licencszerződést. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

f Kattintson a Befejezés gombra. Az Illesztőprogram telepítési varázsló telepítésre került.
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Az Illesztőprogram telepítési varázsló használata

a Ha először futtatja a varázslót, akkor először egy üdvözlő képernyő jelenik meg. Kattintson a Tovább
gombra.

b Válassza az MFC elemet, majd kattintson a Tovább gombra.

c Adja meg annak a készüléknek a csatlakozási típusát, melyre nyomtatni kíván.

d Válassza ki a kívánt opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha a Pont-pont közötti hálózati nyomtató lehetőséget választja, a következő képernyő jelenik meg.

 

 Az IP-cím beállítása

Ha a készülék nem rendelkezik IP-címmel, akkor a varázsló egy lista segítségével lehetővé teszi az
IP-cím módosítását, amelyhez ki kell választani a készüléket egy listából, és ki kell jelölni az
IP beállítása elemet. Megjelenik egy párbeszédablak, amelyben beírható az IP-cím, az alhálózati
maszk, az átjáró cím és egyéb adatok.
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e Válassza ki a telepíteni kívánt készüléket.

 Ha a használni kívánt nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépén:

Ellenőrizze az Aktuálisan telepített meghajtók ablakot, válassza ki a telepíteni kívánt készüléket,
majd kattintson a Következő gombra.

 Ha a használni kívánt nyomtató-illesztőprogram nincs telepítve a számítógépén:

Kattintson a Saját lemez gombra, és adja meg a nyomtató-illesztőprogram elérési útját.
 

f Kattintson a Következő gombra, miután kiválasztotta a megfelelő illesztőprogramot.

g Megjelenik egy összegző képernyő. Ellenőrizze az illesztőprogram beállításait.
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 Futtatható fájl készítése

Az Illesztőprogram telepítési varázsló önmagukban is futtatható .EXE fájlok készítésére is
használható. Ezek az önmagukban futtatható .EXE fájlok menthetők a hálózaton, CD-ROM vagy
floppy lemezre másolhatók és akár e-mail útján is elküldhetők egy másik felhasználónak. A futtatás
után a nyomtató-illesztőprogram és valamennyi hozzá tartozó beállítás automatikusan telepítésre
kerül a felhasználó bármilyen beavatkozása nélkül.

• Másolja a meghajtó fájlokat a számítógépre, és készítsen el egy telepítő programot a többi
felhasználó részére.

Válassza ezt a lehetőséget, ha telepíteni kívánja az illesztőprogramot a számítógépére és az
önmagában is futtatható fájlt is el kívánja készíteni más (de az Önével megegyező operációs
rendszert futtató) számítógépeken való használat céljára.

• Csak telepítő program létrehozása más felhasználók számára.

Válassza ezt az opciót, ha az illesztőprogram már telepítve van a számítógépén, de az önmagában
is futtatható fájlt el kívánja készíteni más (de az Önével megegyező operációs rendszert futtató)
számítógépeken való használat céljára, de a saját gépére nem kívánja ismét telepíteni az
illesztőprogramot.

Megjegyzés

Ha „nyomtatási sorokat” használó hálózatban dolgozik és ilyen környezetben készít egy önmagában is
futtatható fájlt egy olyan felhasználó számára, melynek nincs meg a jogosultsága a futtatható fájlban
definiált nyomtatási sorhoz, akkor a távoli számítógépen telepített illesztőprogram az alapértelmezett LPT1
nyomtatást fogja beállítani.

 

h Kattintson a Befejezés gombra. Az illesztőprogram automatikusan telepítésre kerül a számítógépére.
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Hálózati nyomtatás Windows® alapszintű
TCP/IP végpont-végpont közötti
nyomtatás alól

Áttekintés
A készülék hálózathoz való csatlakoztatásához kövesse a Gyors telepítési útmutató lépéseit. Ajánlott a
készülékhez mellékelt telepítő CD-ROM lemezen található Brother telepítő használata. Ezen alkalmazás
használatával könnyen csatlakoztathatja készülékét a hálózathoz és telepítheti a hálózati működés
beállításához szükséges megfelelő szoftvereket és a nyomtató-illesztőprogramot is. A program képernyőin
megjelenő utasítások lépésről-lépésre vezetik Önt a Brother hálózati nyomtató üzembe helyezéséig.

Ha Windows® felhasználók a Brother telepítőprogram nélkül kívánják konfigurálni a készüléket, akkor
használják a TCP/IP protokollt pont-pont közötti környezetben. Kövesse a fejezetben leírt műveleteket. Ez a
fejezet a hálózati szoftver és a hálózati nyomtató segítségével történő nyomtatáshoz szükséges nyomtató-
illesztőprogram telepítésének módját ismerteti.

Megjegyzés

• Mielőtt elvégezné az ebben a fejezetben leírt lépéseket, konfigurálnia kell az IP-címet számítógépén. Ha
még konfigurálnia kell az IP-címet, akkor először lásd: Az IP-cím és az alhálózati maszk beállítása
című részt a(z) 13. oldalon!.

• Az eszközök közötti adatátvitel biztosításához ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép és a készülék vagy
ugyanazon az alhálózaton van-e, vagy, hogy a router megfelelően van-e konfigurálva.

• Sorba kapcsolt vagy megosztott hálózati nyomtatás (csak nyomtatás) esetén a telepítési részleteket lásd:
Telepítés sorba kapcsolt vagy megosztott hálózati nyomtatás esetén (csak nyomtató meghajtónál)
című részt a(z) 112. oldalon!.
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A standard TCP/IP port beállítása

A nyomtató illesztőprogramja még nincs telepítve

a Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. Ha megjelenik a modellek
neveit megjelenítő képernyő, akkor válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelveket megjelenítő
képernyő, akkor válassza ki a nyelvet.

b Megjelenik a CD-ROM főmenüje. Kattintson a Speciális gombra.

c Kattintson a Csak nyomtató meghajtóprogram (Hálózathoz) elemre.

d Jelölje ki a Szabványos elemet és kattintson a Tovább gombra.

e Jelölje ki a Pont-pont közötti hálózati nyomtató elemet, és kattintson a Tovább gombra.

f Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

Ha nem tudja a nyomtató helyét és nevét a hálózatban, kérdezze meg a rendszergazdától.
 

g Kövesse a Varázsló lépéseit, majd kattintson a Befejezés gombra a befejezéshez.

A nyomtató illesztőprogramja már telepítve van

Ha már telepítette a nyomtató illesztőprogramját és be szeretné azt állítani a hálózatban történő
nyomtatáshoz, kövesse az alábbi lépéseket:

a (Windows® 7)

Kattintson a  gombra, majd a Vezérlőpult, Hardver és hang és Eszközök és nyomtatók elemre.

(Windows Vista®)

Kattintson a  gombra, majd a Vezérlőpult, Hardver és hang és Nyomtatók elemre.

(Windows Server® 2008)
Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult, Hardver és hang, majd a Nyomtatók elemre.
(Windows® XP és Windows Server® 2003)
Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a Nyomtatók és faxok elemet.
(Windows® 2000)
Kattintson a Start gombra, és válassza a Beállítások, majd a Nyomtatók elemet.

b (Windows® 7)
Válassza ki a konfigurálni kívánt nyomtató-illesztőprogramot, majd kattintson a menü
Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai elemére.
(Egyéb Windows® operációs rendszerek)
A jobb egérgombbal kattintson a beállítani kívánt nyomtatóillesztőre, és válassza Tulajdonságok
elemet.

c Kattintson a Portok fülre, majd a Port hozzáadása gombra.
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d Válassza ki a használni kívánt portot. Ez általában a szabvány TCP/IP Port. Ezt követően kattintson az
Új Port... gombra.

e (Windows® 7)
Elindul a Szabványos TCP/IP-nyomtatóport hozzáadása varázsló.
(Egyéb Windows® operációs rendszerek)
Elindul a Szabványos TCP/IP-nyomtatóport hozzáadása.

f Adja meg a hálózatban lévő nyomtató IP-címét. Kattintson a Tovább gombra.

g Kattintson a Befejezés gombra.

h (Windows® 7)
Zárja be a Nyomtatóportok és a Nyomtatókiszolgáló - tulajdonságok párbeszédablakot.
(Egyéb Windows® operációs rendszerek)
Zárja be a Nyomtatóportok és a Tulajdonságok párbeszédablakot.

Egyéb információforrások
A készülék IP-címének beállításával kapcsolatos részletek: A készülék konfigurálása Ethernet
kábelcsatlakozású hálózat használatához (csak DCP-J715W és MFC-J615W esetében)
című részt a(z) 9. oldalon!.
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Hálózati nyomtatás Macintosh
rendszerről

Áttekintés
A fejezet azt ismerteti, hogyan kell nyomtatni hálózaton lévő Macintosh gépről a Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x
verziók Simple Network Configuration (Egyszerű hálózati konfiguráció) funkciója segítségével.

A Macintosh alatti nyomtatással kapcsolatos aktuális információiért látogasson el a Brother ügyfélszolgálati
központhoz a következő weboldalon: http://solutions.brother.com/

A nyomtatókiszolgáló használata (TCP/IP)

Mac OS X 10.4.11 esetében

a Kapcsolja be a készüléket a tápkábel fali aljzathoz történő csatlakoztatásával.

b A Go (Ugrás) menüben válassza ki az Applications (Alkalmazások) elemet.

c Nyissa meg a Utilities (Segédprogramok) mappát.

d Kattintson kétszer a Printer Setup Utility (Nyomtatóbeállítás segédprogram) ikonra.

e Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.

f Válassza a Brother MFC-XXXX elemet (ahol az XXXX a modell neve), majd kattintson az
Add (Hozzáadás) gombra.

 

g Kattintson a nyomtatóra, majd a Make Default (Alapértelmezett) elemre, hogy a nyomtatót
alapértelmezetté tegye. A nyomtató ekkor készen áll.

http://solutions.brother.com/
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Mac OS X 10.5.x, 10.6.x esetében

a Kapcsolja be a készüléket a tápkábel fali aljzathoz történő csatlakoztatásával.

b Az Apple menüben válassza a System Preferences (Rendszerbeállítások) elemet.

c Kattintson a Print & Fax (Nyomtatás és Fax) elemre.

d Kattintson a + gombra a készülék hozzáadásához.
 

e Válassza a Brother MFC-XXXX elemet (ahol az XXXX a modell neve), majd kattintson az
Add (Hozzáadás) gombra.

 

f A Default Printer (Alapértelmezett nyomtató) előugró menüben válassza ki az alapértelmezettnek szánt
modellt. A nyomtató ekkor készen áll.
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A nyomtatókiszolgáló beállításainak módosítása

A konfiguráció módosítása a Távbeállítás segítségével 
(csak MFC-J615W esetében)

A Macintoshnál a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazás segítségével módosíthatja a gép és a
nyomtatókiszolgáló paramétereit. (Lásd: A Távbeállítás használata a nyomtatókiszolgáló beállításainak
módosításához (csak MFC-J615W) (A Windows Server® 2003/2008 esetében nem érhető el)
című részt a(z) 19. oldalon!.)

A nyomtatókiszolgáló beállításainak módosítása a BRAdmin Light alkalmazás
segítségével

A Brother BRAdmin Light segédprogram egy Java alkalmazás, melyet Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x
rendszerekre terveztek. A BRAdmin Light lehetővé teszi a Brother hálózati eszközök beállításainak egyszerű
és gyors módosítását.

Megjegyzés

• Használja a készülékéhez mellékelt telepítő CD-ROM lemezen található BRAdmin Light segédprogramot.
A legújabb verziójú BRAdmin Light segédprogram az alábbi weboldalról is letölthető:
http://solutions.brother.com/

• Csomópont neve: a csomópont neve, ami megjelenik az aktuális BRAdmin Light képernyőjén. Az
alapértelmezett csomópont név: BRNxxxxxxxxxxxx (vezetékes hálózat esetében) vagy BRWxxxxxxxxxxxx
(vezeték nélküli hálózat esetében) (ahol az xxxxxxxxxxxx a készülék Ethernet címe).

 

a Indítsa el a BRAdmin Light segédprogramot kétszer a Macintosh HD ikonra, majd a Library / Printers /
Brother / Utilities elemre kattintva. Ezután kattintson duplán a BRAdmin Light.jar fájlra.

b Válassza ki azt a nyomtatókiszolgálót, amelyiknek a beállításait módosítani kívánja.

c Válassza ki a Configure Print Server (Nyomtatókiszolgáló beállítások) elemet a Control (Vezérlő)
menüben.

d Írja be a jelszót, ha beállította. Most megváltoztathatja a nyomtatókiszolgáló beállításait.

Egyéb információforrások

a A hálózati nyomtatással kapcsolatos további részletekért látogasson el a következő weboldalra:
http://solutions.brother.com/

b A készülék IP-címének beállításával kapcsolatos részletek: A készülék konfigurálása Ethernet
kábelcsatlakozású hálózat használatához (csak DCP-J715W és MFC-J615W esetében)
című részt a(z) 9. oldalon!.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Hibakeresés

Áttekintés
Ez a fejezet a készülék használata közben felmerülő jellemző hálózati problémák megoldásának módját
ismerteti. Ha a fejezet átolvasása után sem tudja megoldani problémáját, akkor látogasson el a Brother
ügyfélszolgálati központhoz: http://solutions.brother.com/
 

Mielőtt elolvasná ezt a fejezetet, ellenőrizze, hogy konfigurálva vannak-e az alábbi elemek. 

Először ellenőrizze az alábbiakat:

Az elektromos vezeték megfelelően csatlakoztatva van, és a készülék be van kapcsolva.

A hozzáférési pont, a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatot jelző lámpa villog.

Az összes védőcsomagolás el van távolítva a készülékről.

A tintapatronok megfelelően be vannak helyezve.

Az elülső és hátsó burkolat teljesen be van zárva.

A megfelelő papírtálcában van papír.

(Vezetékes hálózat esetében) A hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van a géphez és a routerhez vagy 
hubhoz.

Lapozzon a megoldást tartalmazó oldalra az alábbi felsorolásokból:

 Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását. (Lásd: 101 oldal.)

 A készülék nem található meg a hálózaton az MFL-Pro Suite telepítése közben. (Lásd: 102 oldal.)

 A készülék nem tud nyomtatni vagy szkennelni a hálózaton keresztül. (Lásd: 103 oldal.)

 A készülék még sikeres telepítést követően sem található meg a hálózaton. (Lásd: 103 oldal.)

 Biztonsági szoftvert használok. (Lásd: 106 oldal.)

 Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e. (Lásd: 107 oldal.)
 

http://solutions.brother.com/
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Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását. 

Kérdés Interfész Megoldás

Helyes az SSID? vezeték 
nélküli

 Erősítse meg újból és válassza a megfelelő SSID-t.

• Lehet, hogy az alapértelmezett SSID a vezeték nélküli hozzáférési 
pontra/routerre erősített címkén található. Az is elképzelhető, 
hogy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártójának neve 
vagy modellszáma használható alapértelmezett SSID-ként.

• Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni az 
alapértelmezett SSID-t, lásd a vezeték nélküli hozzáférési 
ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat.

• Kérdezze meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját, 
internetszolgáltatóját vagy hálózati adminisztrátorát.

 Tájékoztatás arról, hogy mi az az SSID: SSID (Service Set Identifier) és
csatornák című részt a(z) 21. oldalon!.

Megfelelő a hálózati kulcs? vezeték 
nélküli

 Erősítse meg újból és válassza a megfelelő hálózati kulcsot.

• Lehet, hogy az alapértelmezett hálózati kulcs a vezeték nélküli 
hozzáférési pontra/routerre erősített címkén található.

• Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni az 
alapértelmezett hálózati kulcsot, lásd a vezeték nélküli hozzáférési 
ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat.

• Kérdezze meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját, 
internetszolgáltatóját vagy hálózati adminisztrátorát.

 Tájékoztatás arról, hogy mi az a hálózati kulcs: Hálózati kulcs
című részt a(z) 23. oldalon!.

Használ MAC-cím szűrést? vezeték 
nélküli

Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi-e a Brother készülék MAC-címét. A 
készülék MAC-címét a kezelőpaneljén találja meg. (Lásd: MAC-cím
című részt a(z) 83. oldalon!.)

Lehet, hogy lopakodó 
üzemmódban van a 
vezeték nélküli hozzáférési 
pont/router?

vezeték 
nélküli

 Kézzel be kell írnia a megfelelő SSID nevet vagy hálózati kulcsot.

 Ellenőrizze az SSID nevet vagy hálózati kulcsot a vezeték nélküli 
hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és 
konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását. (Bővebb 
tájékoztatás: A gép konfigurálása, ha az SSID nincs elküldve
című részt a(z) 32. oldalon!.)

Az összes fenti lehetőséget 
ellenőriztem és 
kipróbáltam, de még 
mindig nem tudom 
elvégezni a vezeték nélküli 
konfigurálást. Van valami 
más, amit tehetek?

vezeték 
nélküli

Használja a Hálózati kapcsolatjavító eszközt. (Lásd: (Windows®) Az 
IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése a Hálózati kapcsolatjavító 
eszköz segítségével. című részt a(z) 104. oldalon!.)
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A készülék nem található meg a hálózaton az MFL-Pro Suite telepítése közben. 

Kérdés Interfész Megoldás

Használ biztonsági 
szoftvert?

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

 Ellenőrizze a beállításokat a telepítő párbeszédablakban.

 Engedélyezze, hogy a következő programok hozzáférjenek a 
hálózathoz, ha a biztonsági szoftver riasztást jelenít meg az MFL-Pro 
Suite telepítésekor.

BrC3Rgin.exe

BrnIPMon

Brother Status Monitor (Network)

ControlCenter Program

Generic Host Process f…

Setup.exe

Spooler SubSysytem App

wdsw MFC Application

 A biztonsági szoftverrel kapcsolatos bővebb tájékoztatás: Biztonsági
szoftvert használok. című részt a(z) 106. oldalon!.

Lehet, hogy túl messze 
van a készülék a vezeték 
nélküli hozzáférési 
ponttól/routertől?

vezeték 
nélküli

A vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurálásakor helyezze a 
készüléket körülbelül 1 méterre a vezeték nélküli hozzáférési 
ponttól/routertől.

Lehet, hogy valamilyen 
akadály (például fal, bútor) 
van a gép és a vezeték 
nélküli hozzáférési 
pont/router között?

vezeték 
nélküli

Vigye a készüléket akadálymentes helyre vagy helyezze közelebb a 
vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez.

Lehet, hogy valamilyen 
vezeték nélküli 
számítógép, 
Bluetooth-eszköz, 
mikrohullámú sütő vagy 
vezeték nélküli digitális 
telefon van a készülék 
vagy a vezeték nélküli 
hozzáférési pont/router 
közelében?

vezeték 
nélküli

Távolítsa el az összes ilyen eszközt a készülék vagy a vezeték nélküli 
hozzáférési pont/router közeléből.
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A készülék nem tud nyomtatni vagy szkennelni a hálózaton keresztül. 
A készülék még sikeres telepítést követően sem található meg a hálózaton. 

Kérdés Interfész Megoldás

Használ biztonsági 
szoftvert?

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

Lásd: Biztonsági szoftvert használok. című részt a(z) 106. oldalon!.

Rendelkezésre álló IP-cím 
van kiosztva a készülék 
számára?

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

 Az IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a Brother készülék IP-címei és 
alhálózati maszkjai megfelelőek-e és azonos hálózaton vannak-e.

Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos bővebb 
tájékoztatásért forduljon a hálózati adminisztrátorhoz vagy 
látogasson el a Brother ügyfélszolgálati központba a 
http://solutions.brother.com/ oldalon

 (Windows®) 
Ha nem tud nyomtatni a készüléken hálózaton keresztül és 
megjelenik a hálózati beállítások megerősítése képernyő, a következők 
egyikét teheti.

• Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és ha a probléma 
megoldódik, kattintson a Befejezés gombra.

• Ha a probléma nem oldódik meg, kattintson a Tovább gombra és 
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Automatikusan 
elindul a Hálózati kapcsolatjavító eszköz és megpróbálja 
megoldani a hálózati nyomtatási problémát.

Megjegyzés

Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete képernyő, 
(Windows Vista® esetében) kattintson a Continue (Folytatás) 
gombra. 
(Windows® 7 esetében) kattintson az Igen gombra.
 

Miután végrehajtotta az összes utasítást, kattintson a 
Tesztoldal nyomtatása gombra az eszközben. A tesztoldal 
megerősíti, hogy a géppel való hálózati kapcsolat működik.

http://solutions.brother.com/
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A készülék nem tud nyomtatni vagy szkennelni a hálózaton keresztül. 
A készülék még sikeres telepítést követően sem található meg a hálózaton. (folytatás)

Kérdés Interfész Megoldás

 (Windows®) 
Az IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése a Hálózati 
kapcsolatjavító eszköz segítségével.

A Hálózati kapcsolatjavító eszköz segítségével kijavíthatja a hálózati 
beállításokat. Kiosztja a megfelelő IP-címet és alhálózati maszkot.

A Hálózati kapcsolatjavító eszköz használata érdekében hajtsa 
végre az alábbi lépéseket:

Megjegyzés

• (Windows® 2000/XP/Windows Vista®/Windows® 7) Jelentkezzen be a 
hálózatba adminisztrátori jogokkal.

• Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva, és hálózaton 
keresztül csatlakozik-e a számítógéphez.
 

1 (Windows® 2000/XP, Windows Server® 2003/2008) 
Kattintson a Start gombra, majd a Minden program (Windows® 
2000 alatt a Programok) elemre, majd a Kellékek és a 
Windows Intéző, végül a Sajátgép elemre.

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

2 A program futtatásához kattintson kétszer a Helyi lemez (C:),
Programfájlok vagy Programfájlok (x86), Browny02, Brother,
BrotherNetTool.exe elemre.

Megjegyzés

Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete képernyő, 
(Windows Vista® esetében) kattintson a Continue (Folytatás) 
gombra. 
(Windows® 7 esetében) kattintson az Igen gombra.
 

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 Ellenőrizze a diagnózist a Hálózati konfigurációs lista 
kinyomtatásával.

Ha még a Hálózati kapcsolatjavító eszköz használata után sincs 
kiosztva megfelelő IP-cím és alhálózati maszk, kérje el ezt az adatot a 
hálózati adminisztrátortól vagy látogasson el a Brother ügyfélszolgálati 
központba a http://solutions.brother.com/ címen.

http://solutions.brother.com/
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A készülék nem tud nyomtatni vagy szkennelni a hálózaton keresztül. 
A készülék még sikeres telepítést követően sem található meg a hálózaton. (folytatás)

Kérdés Interfész Megoldás

Sikertelen volt az előző 
nyomtatási feladat?

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

 Ha a sikertelen nyomtatási feladat még mindig a nyomtató nyomtatási 
sorában van, törölje.

 (Windows®) 
Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára a Nyomtatók és faxok 
(Windows® 2000 és Windows Vista® esetében Printers / Windows® 7 
esetében Eszközök és nyomtatók) mappában. Jelölje ki a 
Nyomtatandó dokumentumok listájának törlése elemet a 
Printer (Nyomtató) menüben.

Vezeték nélkül 
csatlakoztatja a Brother 
készüléket a hálózathoz?

vezeték 
nélküli

 Nyomtassa ki a WLAN jelentést a vezeték nélküli kapcsolat állapotának 
ellenőrzése érdekében. (A nyomtatás módja: A WLAN jelentés
kinyomtatása című részt a(z) 87. oldalon!.)

Ha hibakód található a kinyomtatott WLAN jelentésben, forduljon a 
Gyors telepítési útmutató Hibaelhárítás című fejezetéhez.

 Lásd: A készülék nem található meg a hálózaton az MFL-Pro Suite
telepítése közben. című részt a(z) 102. oldalon!.

Az összes fenti lehetőséget 
ellenőriztem és 
kipróbáltam, de a gép még 
mindig nem 
nyomtat/szkennel. Van 
valami más, amit tehetek?

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

Távolítsa el az MFL-Pro Suite-et és telepítse újra.
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Biztonsági szoftvert használok. 

Kérdés Interfész Megoldás

Azt választotta, hogy 
elfogadja a biztonsági 
riasztási 
párbeszédablakot az 
MFL-Pro Suite vagy a 
BRAdmin Light 
telepítésekor vagy a 
nyomtatási/szkennelési 
funkciók használatakor?

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

Ha azt választotta, hogy nem fogadja el a biztonsági riasztási 
párbeszédablakot, akkor lehet, hogy a biztonsági szoftver tűzfal funkciója 
elutasítja a hozzáférést. Lehet, hogy egyes biztonsági szoftverek 
biztonsági riasztási párbeszédablak megjelenítése nélkül blokkolják a 
hozzáférést. A hozzáférés engedélyezéséhez olvassa el a biztonsági 
szoftver utasításait vagy kérdezze meg a gyártót.

Megjegyzés
Engedélyezze a hozzáférést, amikor az MFL-Pro Suite telepítéskor 
megjelenik a biztonsági szoftver riasztási üzenete az alábbi programok 
blokkolásáról.

BrC3Rgin.exe

BrnIPMon

Brother Status Monitor (Network)

ControlCenter Program

Generic Host Process f…

Setup.exe

Spooler SubSysytem App

wdsw MFC Application
 

Szeretném tudni a 
portszámot a biztonsági 
szoftver beállításaihoz.

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

A Brother hálózati funkciók az alábbi portszámokat használják:

 Hálózati szkennelés i Portszám: 54925 / Protokoll: UDP

 PC-FAX fogadás i Portszám: 54926 / Protokoll: UDP

 Hálózati szkennelés/nyomtatás, PC-FAX fogadás, Távbeállítás 
i Portszám: 137 / Protokoll: UDP

 BRAdmin Light i Portszám: 161 / Protokoll: UDP

A port megnyitásával kapcsolatos részletekért olvassa el a biztonsági 
szoftver utasításait vagy kérdezze meg a gyártót.
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Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e. 

Kérdés Interfész Megoldás

Be van kapcsolva a Brother 
készülék, a hozzáférési 
pont/router vagy a hálózati 
hub?

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

Ellenőrizze, hogy megerősítette a(z) Mielőtt elolvasná ezt a fejezetet,
ellenőrizze, hogy konfigurálva vannak-e az alábbi elemek.
című részt a(z) 100. oldalon! összes utasítását.

Hol találom a készülék 
hálózati beállításait, 
például az IP-címét?

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

A hálózati konfigurációs lista kinyomtatása. Lásd: A hálózati beállítások lista
kinyomtatása című részt a(z) 86. oldalon!.

Ellenőrizze a Link Status
-t a hálózati konfigurációs 
listában.

vezetékes / 
vezeték 
nélküli

A hálózati konfigurációs lista kinyomtatása és annak ellenőrzése, hogy az 
Ethernet Link Status vagy a Wireless Link Status Link OK-e.

Ha a Kapcsolat állapota alatt a Link Down vagy a Failed to Associate 
jelenik meg, kezdje újra a(z) Mielőtt elolvasná ezt a fejezetet, ellenőrizze,
hogy konfigurálva vannak-e az alábbi elemek. című részt a(z) 100. oldalon!
 lépéstől.

Kapcsolódik a Brother 
készülék a vezeték nélküli 
hálózathoz?

vezeték 
nélküli

Nyomtassa ki a WLAN jelentést a vezeték nélküli kapcsolat állapotának 
ellenőrzése érdekében. (A nyomtatás módja: A WLAN jelentés
kinyomtatása című részt a(z) 87. oldalon!.)

Ha hibakód található a kinyomtatott WLAN jelentésben, forduljon a Gyors 
telepítési útmutató Hibaelhárítás című fejezetéhez.
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„A” Függelék

Szolgáltatások igénybevétele
Szolgáltatás alatt olyan erőforrást értünk, amely hozzáférhető a Brother nyomtatókiszolgálót használni kívánó
számítógépek számára. A Brother nyomtatókiszolgáló az alábbi előre beállított szolgáltatásokat biztosítja.
 

Szolgáltatás (példa) Meghatározás

BINARY_P1 TCP/IP (bináris), NetBIOS szolgáltatás

TEXT_P1 TCP/IP (szöveges) (minden sor után beszúr egy sortörés jelet)

BRNxxxxxxxxxxxx TCP/IP (bináris)

Ahol xxxxxxxxxxxx a gép MAC / Ethernet címe.
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Az IP-cím beállításának különböző módjai (tapasztaltabb
felhasználók és adminisztrátorok számára)
A BRAdmin Light segédprogrammal történő hálózati konfiguráció módjának részleteit lásd: Az IP-cím és az
alhálózati maszk beállítása című részt a(z) 13. oldalon!.

IP-cím konfigurálása DHCP segítségével

A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) az egyik legelterjedtebb automatikus IP-cím hozzárendelési
protokoll. Ha működik DHCP szerver a hálózatban, akkor a nyomtatókiszolgáló automatikusan megszerzi a
hálózati működéséhez szükséges IP-címét a DHCP szervertől, és regisztrálja a nevét egy RFC 1001 és 1002
szabványokkal kompatibilis dinamikus névszolgáltatásnál.

Megjegyzés

Ha nem kívánja a DHCP, BOOTP vagy RARP protokollokat használni a nyomtatókiszolgáló
konfigurálásához, akkor be kell állítania a BOOT METHOD (BOOT MÓDSZER) lehetőséget úgy, hogy a
nyomtatókiszolgáló statikus IP-címmel rendelkezzen. Ezzel meggátolhatja, hogy a nyomtatókiszolgáló
külső szervertől szerezzen IP-címet hálózati működéséhez. A BOOT METHOD (BOOT MÓDSZER)
megváltoztatásához használja a BRAdmin Light segédprogramot.

 

IP-cím konfigurálása RARP segítségével

A Brother nyomtatókiszolgáló IP-címe a Reverse ARP (RARP) protokoll segítségével is konfigurálható a
gazdaszámítógépen. Ez a(z) /etc/ethers fájl szerkesztésével valósítható meg (ha nem létezik ez a fájl,
akkor hozza létre) az alábbihoz hasonló bejegyzéssel:

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (vagy BRW008077310107 vezeték nélküli hálózatnál)

Ahol az első bejegyzés a nyomtatókiszolgáló MAC-címe (Ethernet címe), a második bejegyzés a
nyomtatókiszolgáló neve (a névnek egyeznie kell a(z) /etc/hosts fájlban megadott névvel).

Ha a RARP démon nem fut, akkor indítsa el (az aktuálisan használt rendszertől függően a parancs lehet
rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a vagy más; írja be a(z) man rarpd parancsot vagy tekintse át a használt

rendszer dokumentációját referenciaként). Berkeley UNIX® alapú rendszeren az alábbi parancs segítségével
győződhet meg a RARP démon futásáról:

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

AT&T UNIX® alapú rendszereken ezt írja be:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

A Brother nyomtatókiszolgáló a készülék bekapcsolásakor megszerzi az IP-címet a RARP démontól.
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IP-cím konfigurálása BOOTP segítségével

A BOOTP a RARP egy alternatívája, azzal az előnnyel, hogy az alhálózati maszk és az átjáró konfigurálását
is képes automatizálni. Ahhoz, hogy a BOOTP segítségével be lehessen állítani az IP-címet, a BOOTP
protokollt telepítenie és futtatnia kell a gazdaszámítógépen (a /etc/services fájlnak meg kel jelennie
gazdaszámítógépen létező szolgáltatásként; írja be a(z) man bootpd parancsot, vagy további részletekért
forduljon a rendszer dokumentációjához). A BOOTP rendszerint a(z) /etc/inetd.conf beállításai alapján
indul el, így lehetséges, hogy el kell távolítania a „#” jelet a bootp-re vonatkozó bejegyzés elől a konfigurációs
fájlban. Például egy tipikus bootp bejegyzés a /etc/inetd.conf fájlban így néz ki:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

Az aktuálisan használt rendszertől függően ez a bejegyzés lehet „bootps” is a „bootp” helyett.

Megjegyzés

A BOOTP engedélyezéséhez egyszerűen használjon egy szövegszerkesztőt a „#” jel törléséhez (ha a „#”
jel nem található, akkor a BOOTP már engedélyezve volt). Ezután szerkessze a BOOTP konfigurációs
fájlt (rendszerint a /etc/bootptab az elérési útja), és adja meg a nevet, a hálózat típusát (1 Ethernet esetén),
az Ethernet címet, az IP-címet, az alhálózati maszkot és a nyomtatókiszolgáló átjáróját. Sajnos a pontos
formátum nincs szabványosítva, így át kell tekintenie a rendszer dokumentációját ahhoz, hogy a fenti
adatokat helyesen meg tudja adni (a legtöbb UNIX® rendszeren léteznek példa sablonok a bootptab
megfelelő beállításához, melyek referenciaként használhatóak). Egy tipikus /etc/bootptab fájl bejegyzései:
(A „BRN” alul „BRW” vezeték nélküli hálózat esetében.)

BRN008077310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3

és:

BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.189.207.3:
 

Bizonyos BOOTP host szoftver implementációk nem válaszolnak a BOOTP kérésekre, ha nem adott meg
egy letöltési fájlnevet a konfigurációs fájlban; ebben az esetben egyszerűen hozzon létre egy üres fájlt a
gazdaszámítógépen, és adja meg ennek a fájlnak a nevét és elérési útját a konfigurációs fájlban.

Akárcsak a RARP esetében, a nyomtatókiszolgáló betölti az IP-címét a BOOTP szerverről a készülék
bekapcsolásakor.

IP-cím konfigurálása APIPA segítségével

A Brother nyomtatókiszolgáló támogatja az Automatic Private IP Addressing (APIPA) protokollt. Az APIPA
segítségével a DHCP kliensek automatikusan képesek IP-címük és alhálózati maszkjuk beállítására akkor
is, ha a DHCP szerver nem elérhető. Az eszköz a 169.254.1.0–169.254.254.255 tartományból fogja
kiválasztani a saját IP-címét. Az alhálózati maszk automatikusan 255.255.0.0 lesz, az átjáró pedig 0.0.0.0.

A gyári alapértelmezések szerint az APIPA protokoll engedélyezve van. Ha le akarja tiltani az APIPA
protokollt, akkor azt a készülék kezelőpanelje segítségével teheti meg. További információkért lásd: APIPA
című részt a(z) 78. oldalon!.
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IP-cím konfigurálása ARP segítségével

Ha nem tudja használni a BRAdmin alkalmazást, és a hálózati környezetben nem működik DHCP szerver,
akkor használhatja az ARP parancsot is. Az ARP parancs telepített TCP/IP protokollal rendelkező
Windows®, illetve UNIX® rendszereken érhető el. Az ARP használatához írja be az alábbi parancsot a
parancssorba:

arp -s ipaddress ethernetaddress

Ahol a(z) ethernetaddress a nyomtatókiszolgáló Ethernet címe (MAC-cím), a(z) ipaddress pedig a
nyomtatókiszolgáló IP-címe. Például:

Windows®

Windows® rendszereken szükség van a „-” karakter használatára a MAC-cím (Ethernet cím) egyes
számjegyei között.

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

 UNIX®/Linux®

UNIX® és Linux® rendszereken rendszerint a „:” karakter választja el a MAC-cím (Ethernet cím) egyes
számjegyeit.

arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

Megjegyzés

A(z) arp -s parancs használatához ugyanazon az Ethernet szegmensen kell lennie a
nyomtatókiszolgálónak és az operációs rendszernek (azaz nem lehet router a két eszköz között).

Router használata esetén az IP-címet a BOOTP módszerrel vagy a jelen fejezetben ismertetett más módon
is beírhatja. Ha az adminisztrátor úgy konfigurálta a rendszert, hogy BOOTP, DHCP vagy RARP
segítségével ossza ki az IP-címeket, a Brother nyomtatókiszolgáló ezek közül bármely IP-cím kiosztási
rendszertől kaphat IP-címet. Ilyen esetben nincs szükség az ARP parancs használatára. Az ARP parancs
csak egyszer működik. Biztonsági okokból, ha egy Brother nyomtatókiszolgálón egyszer már sikeresen
beállította az IP-címet az ARP parancs segítségével, akkor még egyszer már nem módosíthatja azt az
ARP paranccsal. A nyomtatókiszolgáló egyszerűen figyelmen kívül hagyja az ilyen irányú
próbálkozásokat. Ha ismét meg szeretné változtatni az IP-címet, akkor használja a nyomtatókiszolgáló
gyári beállításainak visszaállítását (melyek ismét lehetővé teszik az ARP parancs használatát).

A nyomtatókiszolgáló beállításához és a kapcsolat ellenőrzéséhez írja be a következő parancsot: ping
ipaddress, ahol a(z) ipaddress a nyomtatókiszolgáló IP-címe. Például: ping 192.189.207.2.
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Telepítés sorba kapcsolt vagy megosztott hálózati nyomtatás
esetén (csak nyomtató meghajtónál)

Megjegyzés

Ha megosztott nyomtatóhoz fog kapcsolódni hálózaton keresztül, javasoljuk, hogy telepítés előtt kérdezze
meg a rendszergazdáját a nyomtató várakozási vagy megosztási nevéről.

 

a Indítsa el a CD-ROM telepítési menü programot a Gyors telepítési útmutató alapján.

b Válassza ki a modell nevét és a nyelvet (ha szükséges), majd kattintson a Speciális gombra.

c Kattintson a Csak nyomtató meghajtóprogram (Hálózathoz) elemre.

d Jelölje ki a Szabványos elemet és kattintson a Tovább gombra.

e Jelölje ki a Hálózati megosztott nyomtató elemet, és kattintson a Tovább gombra.

f Válassza ki nyomtató várakozási sorát majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés

Ha nem tudja a nyomtató helyét és nevét a hálózatban, kérdezze meg a rendszergazdától.
 

g Kattintson a Befejezés gombra.
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Telepítés a Web Services segítségével
(Windows Vista® és Windows® 7)

Megjegyzés

• Mielőtt elvégezni az ebben a fejezetben leírt lépéseket, konfigurálnia kell az IP-címet számítógépén. Ha
még konfigurálnia kell az IP-címet, először olvassa el a A készülék konfigurálása Ethernet
kábelcsatlakozású hálózat használatához (csak DCP-J715W és MFC-J615W esetében)
című részt a(z) 9. oldalon! rész utasításait.

• Az eszközök közötti adatátvitel biztosításához ellenőrizze, hogy a gazdagép és a nyomtatókiszolgáló vagy
ugyanazon az alhálózaton vannak-e, vagy, hogy a router megfelelően van-e konfigurálva.

• A Web Services csak a nyomtató támogatását tartalmazza.
 

a Helyezze be a telepítő CD-ROM-ot.

b Válassza a CD-ROM meghajtó/install/driver/gdi/32 vagy 64.

c Válassza ki a nyelvet, majd kattintson kétszer a DPInst.exe elemre.

d (Windows Vista®)

Kattintson a  gombra, majd jelölje ki a Hálózat elemet.

(Windows® 7)

Kattintson a , Vezérlőpult, Hálózat és internet, majd a Hálózati számítógépek

és eszközök megtekintése elemre.

e A nyomtatóikonnal a készülék webszolgáltatásokhoz tartozó neve lesz látható. Jobb kattintással
válassza ki a telepíteni kívánt gépet.

Megjegyzés

A Brother Web Services neve a modellnév és a készülék MAC-címe (Ethernet-címe) (pl. Brother
MFC-XXXX [XXXXXXXXXXXX]).

 

f A legördülő menüben kattintson a Telepítés gombra.
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„B” Függelék

A nyomtatókiszolgáló műszaki adatai

Vezetékes hálózat (csak DCP-J715W és MFC-J615W esetében)
 

Hálózati kártya 
modell

NC-210h

LAN A gépet csatlakoztathatja a hálózathoz a hálózati nyomtatáshoz, a hálózati 
szkenneléshez, a PC Fax küldéshez 1, a PC Fax fogadáshoz 1 (csak Windows®-nál) és a 
Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazáshoz 1. A Brother BRAdmin Light 2 hálózatkezelő 
szoftver is mellékelve van.

Támogatott 
operációs 
rendszerek

Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 

Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 
2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition 3 és Windows Server® 2008/2008 R2 3

Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x 4

Protokollok IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), 
WINS/NetBIOS név feloldása, DNS Resolver, mDNS, 
LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, 
FTP Server, SNMPv1, TFTP server, ICMP, 
Web Services (Print), LLTD responder

Hálózat típusa Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation

Kezelő 
segédprogramok 5

BRAdmin Light a Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 és 
Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x operációs rendszerekhez

BRAdmin Professional 3 a Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista® és Windows® 7 operációs 
rendszerekhez

Web BRAdmin 5 a Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista® és Windows® 7 operációs 
rendszerekhez

Kliens számítógép Java kompatibilis böngészővel.

1 A DCP-J715W modell esetében nem elérhető.
2 Ha fejlettebb nyomtatókezelést szeretne, akkor használja a legújabb verziójú Brother BRAdmin Professional 3 segédprogramot, amely a

http://solutions.brother.com/ oldalról tölthető le.
3 Nyomtatás – csak a Windows Server® 2003/2008 operációs rendszernél
4 A Mac OS X illesztőprogramok legújabb frissítéseit a http://solutions.brother.com/ oldalon találhatja meg.
5 A Web BRAdmin és a BRAdmin Professional 3 a http://solutions.brother.com/ oldalról tölthető le.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Vezeték nélküli hálózat
 

Hálózati kártya modell NC-220w

LAN A gépet csatlakoztathatja a hálózathoz a hálózati nyomtatáshoz, a hálózati 
szkenneléshez, a PC Fax küldéshez 1, a PC Fax fogadáshoz 2 (csak 
Windows®-nál) és a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazáshoz 2. A Brother 
BRAdmin Light 3 hálózatkezelő szoftver is mellékelve van.

Támogatott operációs 
rendszerek

Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 
Server® 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition 4 és Windows Server® 
2008/2008 R2 4

Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x 5

Protokollok IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS 
név feloldása, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, 
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1, 
TFTP server, ICMP, Web Services (Print), LLTD responder

Hálózat típusa IEEE 802.11 b/g (vezeték nélküli LAN)

Kezelő segédprogramok 6 BRAdmin Light a Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 és 
Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x operációs rendszerekhez

BRAdmin Professional 3 a Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista® és Windows® 7 operációs 
rendszerekhez

Web BRAdmin 6 a Windows® 2000 Professional, Windows® XP, 
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista® és Windows® 7 operációs 
rendszerekhez

Kliens számítógép Java kompatibilis böngészővel.

Frekvencia 2 412-2 472 MHz

RF csatornák USA/Kanada 1-11

Továbbiak 1-13

Kommunikációs mód Infrastruktúra, Ad-hoc (csak 802.11b)

Adatátviteli sebességek 802.11b 11/5,5/2/1 Mbps

802.11g 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5,5/2/1 Mbps

Link távolság 70m a legalacsonyabb adatátviteli sebességnél (A távolsági jellemzők az adott 
környezettől és a berendezések elhelyezésétől függenek.)

Hálózati biztonság SSID (32 kar), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Beállítási segédprogram 
(Egyetlen gombnyomásos 
módszer)

Wi-Fi Protected Setup, AOSS™ 
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1 DCP modellek esetében nem elérhető.
2 A DCP modellek, az MFC-J265W és az MFC-J415W esetében nem elérhető
3 Ha fejlettebb nyomtatókezelést szeretne, akkor használja a legújabb verziójú Brother BRAdmin Professional 3 segédprogramot, amely a

http://solutions.brother.com/ oldalról tölthető le.
4 Nyomtatás – csak a Windows Server® 2003/2008 operációs rendszernél
5 A Mac OS X illesztőprogramok legújabb frissítéseit a http://solutions.brother.com/ oldalon találhatja meg.
6 A Web BRAdmin és a BRAdmin Professional 3 a http://solutions.brother.com/ oldalról tölthető le.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Funkciótáblázat és gyári alapbeállítások

DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J265W és MFC-J415W esetében
 

1. szint 2. szint 3. szint Opciók

Hálózat TCP/IP Bootolás módja Auto/Statikus/RARP/BOOTP/DHCP

IP cím [000-255].[000-255].[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

Alhálóz.maszk [000-255].[000-255].[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

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

[000].[000].[000].[000]
Csomópont név BRWxxxxxxxxxxxx= (a készülék Ethernet címe)

(legfeljebb 15 karakter)

Wins beállít Auto/Statikus

Wins szerver Elsődleges/Másodlagos

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

[000].[000].[000].[000]
Dns szerver Elsődleges/Másodlagos

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

[000].[000].[000].[000]
APIPA Be/Ki

Telep.Varázsló — (Válassza ki listából az SSID-t, vagy adja meg 
kézzel az SSID-t)

WPS/AOSS —

WPS PIN kóddal —

WLAN állapot Állapot Aktív(11b)/Aktív(11g)/
Kapcs. sikertelen/Visszaigazol I/F/
AOSS aktív

Jelzés Jel:erős/Jel:közepes/Jel:gyenge/
Jel:nincs

SSID (Az SSID értékét legfeljebb 32 karakterrel mutatja)

Párbeszéd Mód Ad-hoc/Infrastruktúra

MAC cím

WLAN eng. Be/Ki
Hálózat törlés
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DCP-J715W és MFC-J615W esetében
 

1. szint 2. szint 3. szint 1. Opció 2. Opció

Hálózat Vezetékes LAN TCP/IP Bootolás módja Auto/Statikus/RARP/BOOTP/DHCP

IP cím [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

Alhálóz.maszk [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

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

[000].[000].[000].[000]
Csomópont név BRNXXXXXXXXXXXX= (a készülék Ethernet 

címe)

(legfeljebb 15 karakter)

Wins beállít Auto/Statikus

Wins szerver Elsődleges/Másodlagos

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

[000].[000].[000].[000]
Dns szerver Elsődleges/Másodlagos

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

[000].[000].[000].[000]
APIPA Be/Ki

Ethernet Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD

MAC cím

WLAN TCP/IP Bootolás módja Auto/Statikus/RARP/BOOTP/DHCP

IP cím [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

Alhálóz.maszk [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255].

[000].[000].[000].[000] 1

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

[000].[000].[000].[000]
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1. szint 2. szint 3. szint 1. Opció 2. Opció

Hálózat

(folytatás)

WLAN

(folytatás)

TCP/IP

(folytatás)

Csomópont név BRWXXXXXXXXXXXX= (a készülék Ethernet 
címe)

(legfeljebb 15 karakter)

Wins beállít Auto/Statikus

Wins szerver Elsődleges/Másodlagos

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

[000].[000].[000].[000]
Dns szerver Elsődleges/Másodlagos

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

[000].[000].[000].[000]
APIPA Be/Ki

Telep.Varázsló — (Válassza ki listából az SSID-t, vagy adja 
meg kézzel az SSID-t)

WPS/AOSS —

WPS PIN kóddal —

WLAN állapot Állapot Aktív(11b)/Aktív(11g)/
Kapcs. sikertelen/Visszaigazol
I/F/AOSS aktív

Jelzés Jel:erős/Jel:közepes/
Jel:gyenge/Jel:nincs

SSID (Az SSID értékét legfeljebb 32 karakterrel 
mutatja)

Párbeszéd Mód Ad-hoc/Infrastruktúra

MAC cím

Hálózati I/F Vezetékes LAN/WLAN

Hálózat törlés

 A gyári alapbeállítások félkövér betűstílussal jelöltek.
1 Hálózatra csatlakozáskor a készülék automatikusan a hálózatnak megfelelő értékre állítja az IP-címet és az alhálózati maszkot.
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Szöveg bevitele

MFC modellek esetében

Bizonyos menükben szövegbevitelt kell használnia a beállításokhoz. A legtöbb számgombhoz három vagy
négy betű tartozik. A 0, # és l gombokhoz nem tartozik betű, ugyanis ezek a speciális karakterekhez
használatosak.

A kívánt karaktert megfelelő számgomb ismételt megnyomásával írhatja be.

A vezeték nélküli hálózati beállításokhoz
 

Gomb 
megnyomása

egyszer kétszer háromszor négyszer ötször hatszor hétszer nyolcszor

2 a b c A B C 2 a

3 d e f D E F 3 d

4 g h i G H I 4 g

5 j k l J K L 5 j

6 m n o M N O 6 m

7 p q r s P Q R S

8 t u v T U V 8 t

9 w x y z W X Y Z

Egyéb menü beállításokhoz
 

Gomb 
megnyomása

egyszer kétszer háromszor négyszer

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S

8 T U V 8

9 W X Y Z

Szóközök beillesztése

Ha névbe szeretne szóközt beilleszteni, nyomja meg a c gombot kétszer a karakterek között.

Javítások

Ha egy betűt helytelenül vitt be és módosítani kívánja azt, akkor nyomja meg a d gombot, amíg a kurzor a
téves karakter alá nem kerül, majd nyomja meg a Clear (Törlés) gombot. Írja be a megfelelő karaktert. El is
menthet és be is illeszthet karaktereket.
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Speciális karakterek és ábrák

Nyomja meg egymás után a l, # vagy 0 karaktert, amíg meg nem jelenik a kívánt speciális karakter vagy
szimbólum.
 

Nyomja meg a l gombot a következő karakterekhez:

Nyomja meg a # gombot a következő karakterekhez:

Nyomja meg a 0 gombot a következő karakterekhez:

 

DCP modelleknél

A a, b, d vagy c megnyomásával jelölje ki a karaktert és nyomja meg az OK gombot. Ha váltani szeretne a
nagybetűk, kisbetűk és a speciális karakterek között, jelölje ki a  elemet és nyomja meg az OK gombot.

 

0
A
K
U

1
B
L
V

2
C
M
W

3
D
N
X

4
E
O
Y

5
F
P
Z

6
G
Q

7
H
R

8
I
S

9
J
T

  
SSIDSSID

OKOK

Kész    OK

Szóközök beillesztése

Ha szóközt szeretne beírni, válassza ki a speciális karaktereket. Ezt követően a a, a b, a d vagy a c gomb
megnyomásával jelölje ki a  elemet és nyomja meg az OK gombot.

Javítások

Ha helytelen karaktert írt be és szeretné módosítani, nyomja meg a a, b, d vagy a c gombot a  vagy a
 kijelöléséhez. Az OK gomb többszöri megnyomásával vigye a kurzort a helytelen karakterhez. Ezt

követően a a, a b, a d vagy a c gomb megnyomásával jelölje ki a  elemet és nyomja meg az OK gombot.
Írja be újból a megfelelő karaktert.
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Á
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L
 

LLMNR ........................................................................ 8
LPR/LPD ..................................................................... 7
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