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Modele urządzenia
Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Definicje oznaczeń
W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę:
 

INFORMACJA
Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji lub 
zawierają wskazówki dotyczące wykonywania czynności w kontekście 
innych funkcji.

Znaki handlowe
Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother jest znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X i Safari są znakami handlowymi Apple Inc. zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami handlowymi Apple Inc.

Wi-Fi Direct jest marką grupy Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance jest zarejestrowaną marką grupy Wi-Fi Alliance.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę
licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother,
powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich spółek.

 

 

©2012 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Wprowadzenie

Przegląd
Funkcja AirPrint umożliwia bezprzewodowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron internetowych
i dokumentów z urządzenia iPad, iPhone oraz iPod touch – bez potrzeby instalowania sterowników.

 

Żądanie drukowania

Drukowanie

Wymagania sprzętowe

Obsługiwane systemy operacyjne

Funkcja AirPrint jest zgodna z urządzeniami iPad (wszystkie modele), iPhone (3GS lub nowszy) i iPod touch
(3 generacja lub nowszy), działającymi pod kontrolą najnowszej wersji systemu iOS. Więcej informacji można
znaleźć na stronie internetowej firmy Apple (http://support.apple.com/kb/HT4356).

Ustawienia sieciowe

Aby było możliwe korzystanie z funkcji AirPrint, urządzenie mobilne musi być połączone z siecią
bezprzewodową, do której zostało także podłączone urządzenie Brother. Funkcja AirPrint obsługuje
połączenia bezprzewodowe wykorzystujące tryb ad-hoc, tryb infrastruktury lub Wi-Fi Direct™ (tylko
obsługiwane modele).

Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe w urządzeniu mobilnym, zapoznaj się z podręcznikiem
użytkownika urządzenia mobilnego. Łącze do podręcznika użytkownika urządzenia mobilnego, który można
wyświetlić na stronie internetowej firmy Apple, jest domyślnie umieszczone w folderze Bookmarks (Zakładki)
przeglądarki Safari.

Aby skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej, zapoznaj się z Podręcznikiem
szybkiej obsługi oraz Instrukcją obsługi dla sieci urządzenia Brother.

Jeżeli urządzenie Brother obsługuje technologię Wi-Fi Direct i chcesz skonfigurować urządzenie Brother do
połączenia z siecią Wi-Fi Direct, pobierz podręcznik dotyczący sieci Wi-Fi Direct z witryny Brother Solutions
Center pod adresem (http://solutions.brother.com/).

http://support.apple.com/kb/HT4356
http://solutions.brother.com/
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Tryb Ad-hoc

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother bez potrzeby korzystania z bezprzewodowego
punktu dostępowego lub routera.
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1 Urządzenie mobilne

2 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother użytkownika)

Tryb infrastrukturalny

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother za pośrednictwem bezprzewodowego punktu
dostępowego lub routera.

 Gdy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z
wykorzystaniem funkcji sieci bezprzewodowej urządzenia:
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1 Urządzenie mobilne

2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router

3 Urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother użytkownika)
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 Gdy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z
wykorzystaniem przewodu sieciowego:
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1 Urządzenie mobilne

2 Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router

3 Przewód sieciowy

4 Urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe (urządzenie Brother użytkownika)

Sieć Wi-Fi Direct

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother za pomocą funkcji Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct
pozwala skonfigurować bezpieczne bezprzewodowe połączenie sieciowe między urządzeniem Brother a
urządzeniem mobilnym bez korzystania z punktu dostępowego.
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1 Urządzenie mobilne

2 Urządzenie Brother użytkownika

INFORMACJA
Podczas korzystania z połączenia Wi-Fi Direct urządzenie Brother obsługuje tylko komunikację
bezprzewodową 1 do 1.
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Drukowanie

Drukowanie z urządzenia iPad, iPhone i iPod touch
Procedura drukowania może różnić się w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie został
wykorzystany program Safari.

a Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.

b Za pomocą programu Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.

c Wybierz pozycję .

d Wybierz pozycję Drukuj.

e Upewnij się, że jest zaznaczone posiadane urządzenie Brother.
Jeśli zostało zaznaczone inne urządzenie lub nie została zaznaczona żadna drukarka, wybierz
wyświetloną nazwę drukarki lub pozycję Wybierz drukarkę.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń. Wybierz posiadane urządzenie.

f Wybierz dostępne opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie dwustronne (jeśli jest
obsługiwane przez urządzenie).

g Wybierz pozycję Drukuj.

INFORMACJA
• Rozmiar i typ papieru są określone w zależności od aplikacji iOS.

• Jeśli urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji), drukowanie z wykorzystaniem
funkcji AirPrint jest niedostępne, nawet jeśli został ograniczony wydruk z komputera. Szczegółowe
informacje na temat funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji) są zawarte w Instrukcji obsługi
dla sieci oraz w Rozszerzonym Podręczniku Użytkownika.

 

Drukowanie z wykorzystaniem systemu OS X Lion v10.7 lub
nowszego
Procedura drukowania może różnić się w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie został
wykorzystany program Safari.

a Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.

b Za pomocą programu Safari na komputerze Macintosh otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.

c Wybierz pozycję Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.

d Upewnij się, że jest zaznaczone posiadane urządzenie Brother.
Jeśli zostało zaznaczone inne urządzenie lub nie została zaznaczona żadna drukarka, kliknij listę
rozwijaną Drukarka i wybierz posiadane urządzenie Brother z listy dostępnych drukarek lub wybierz
pozycję Najbliższe drukarki.
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e Wybierz dostępne opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie dwustronne (jeśli jest
obsługiwane przez urządzenie).

f Kliknij pozycję Drukuj.

g Kliknij OK.

INFORMACJA
Jeśli urządzenie obsługuje funkcję Secure Function Lock (Blokada funkcji), drukowanie z wykorzystaniem
funkcji AirPrint jest niedostępne, nawet jeśli został ograniczony wydruk z komputera. Szczegółowe
informacje na temat funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji) są zawarte w Instrukcji obsługi
dla sieci oraz w Rozszerzonym Podręczniku Użytkownika.
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Rozwiązywanie problemów

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas
używania funkcji AirPrint w urządzeniu Brother. Jeśli jednak po zapoznaniu się niniejszym rozdziałem nie
można rozwiązać zaistniałego problemu, należy skorzystać z witryny Brother Solutions Center pod adresem:
http://solutions.brother.com/.

W przypadku problemów z urządzeniem
 

Problem Zalecenia

Urządzenie nie jest wyświetlane na liście drukarek. Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.

Sprawdź ustawienia sieciowe. (patrz Ustawienia sieciowe
uu strona 1)

Zbliż urządzenie mobilne do bezprzewodowego punktu 
dostępowego/routera lub urządzenia Brother.

Wydruk nie jest możliwy. Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.

Sprawdź ustawienia sieciowe. (patrz Ustawienia sieciowe
uu strona 1)

Próbuję wydrukować wielostronicowy dokument 
z urządzenia iPhone, iPod touch lub iPad, ale 
drukowana jest TYLKO pierwsza strona.

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AirPrint, 
zapoznaj się z następującym artykułem wsparcia Apple: 
http://support.apple.com/kb/HT4356

Włączanie/wyłączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji
Zarządzanie przez Internet (przeglądarka internetowa)
Do włączenia i wyłączenia funkcji AirPrint można użyć standardowej przeglądarki internetowej (funkcja jest
domyślnie włączona).

a Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci co komputer.

b Otwórz przeglądarkę WWW w komputerze.

c Wpisz „vadres IP urządzenia/” w pasku adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” to adres
IP używanego urządzenia).

 Na przykład:

x192.168.1.2/

http://solutions.brother.com/
http://support.apple.com/kb/HT4356
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INFORMACJA
• Adres IP urządzenia jest widoczny w menu sieciowym panelu sterowania. Aby uzyskać więcej szczegółów,

zapoznaj się z Instrukcją obsługi dla sieci urządzenia.

• Jeśli ustawiono hasło logowania dla aplikacji Zarządzanie przez Internet, wprowadź je w polu Login
(Logowanie), a następnie kliknij przycisk .

 

d W zależności od urządzenia zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów.
 

(A) (B)

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 Jeśli został wyświetlony ekran (A)

1 Kliknij Network (Sieć).

2 Kliknij przycisk Protocol (Protokół).

3 Aby wyłączyć funkcję AirPrint, usuń zaznaczenie opcji AirPrint. Aby włączyć funkcję AirPrint,
zaznacz opcję AirPrint.

4 Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

 Jeśli został wyświetlony ekran (B)

1 Kliknij AirPrint.

2 Aby wyłączyć funkcję AirPrint, zaznacz opcję Disabled (Wyłączone). Aby włączyć funkcję AirPrint,
zaznacz opcję Enabled (Włączone).

3 Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

e Uruchom ponownie urządzenie.



 

Odwiedź nas w Internecie
http://www.brother.com/
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