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Vonatkozó modellek
Ez a használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: ADS-1600W.

Megjegyzések meghatározása
A használati útmutatóban végig a következő megjegyzésstílust használjuk:

Védjegyek
A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.
A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.
A Flickr és a Flickr Dots logó a Yahoo! Inc. védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.
A Google Drive és a Picasa Web Albums a Google Inc. védjegyei. Ezen védjegy használata a Google 
engedélyéhez kötött.
Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegyei, és használatuk licenc alapján 
történik.
A Microsoft, Windows, Windows Vista és SkyDrive a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett 
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A Macintosh az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú 
programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.
A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltűnő minden más 
itt említett márkanév és vállalatnév a vonatkozó vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

FONTOS MEGJEGYZÉS
Menjen a Brother Solutions Center honlapjára a http://solutions.brother.com/ címen, és kattintson a modell 
oldalán a Kézikönyvek lehetőségre az egyéb kézikönyvek letöltéséhez, beleértve a modell Gyors telepítési 
útmutatóját és Használati útmutatóját.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

MEGJEGYZÉS
A megjegyzésekben útmutatót talál a különböző helyzetek kezelésére, 
továbbá tanácsokat arra vonatkozóan, hogy a művelet hogyan használható 
más funkciókkal.

http://solutions.brother.com/


ii

Tartalomjegyzék
1 Bevezetés 1

Brother Web Connect ................................................................................................................................1
Elérhető szolgáltatások..............................................................................................................................2
A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek ...................................................................4

Fiók a szolgáltatónál............................................................................................................................4
Internetkapcsolat .................................................................................................................................4
Az MFL-Pro Suite telepítése................................................................................................................4
A proxykiszolgáló beállításai ...............................................................................................................4

A Brother Web Connect beállítása ............................................................................................................6
Áttekintés lépésről lépésre ..................................................................................................................6
Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz .................................................................................7
Brother Web Connect szolgáltatás igénylése......................................................................................7
Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken ......................................................................................9

2 Beolvasás és feltöltés 12
Dokumentumok beolvasása és feltöltése ................................................................................................12

Beolvasási beállítások módosítása ...................................................................................................13

3 Körvonalazás és beolvasás 14
Dokumentumok részeinek beolvasása ....................................................................................................14

Dokumentum körvonalazása és beolvasása .....................................................................................15

4 Parancsikon beállítások 16
Web Connect parancsikonok hozzáadása ..............................................................................................16

Parancsikonok módosítása ...............................................................................................................17
A parancsikonok nevének szerkesztése ...........................................................................................17
Parancsikonok törlése .......................................................................................................................17
Parancsikon használata ....................................................................................................................17

A Hibaelhárítás 18
Hibaüzenetek...........................................................................................................................................18



1

1
1

Brother Web Connect 1

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és 
nézhetnek meg a weboldalon. Az Ön Brother készüléke képes arra, hogy képeket olvasson be és töltsön 
fel sok ilyen szolgáltatásra.
 

1 Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok

Bevezetés 1

Beolvasás

Webszolgáltatás

1
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Elérhető szolgáltatások 1

A következő szolgáltatások érhetők el Brother készülékéről:
Picasa Web Albums™
A Picasa Web Albums™ egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba 
rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.
URL-cím: http://picasaweb.google.com/ 
Google Drive™
A Google Drive™ egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.
URL-cím: http://drive.google.com/ 
Flickr®

A Flickr® egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti 
és megoszthatja más felhasználókkal.
URL-cím: http://www.flickr.com/ 
Facebook
A Facebook egy közösségi hálózati szolgáltatás, amely szintén lehetővé teszi képek feltöltését 
és megosztását más felhasználókkal.
URL-cím: http://www.facebook.com/ 
Evernote®

Az Evernote® egy online fájltároló és fájlkezelő szolgáltatás.
URL-cím: http://www.evernote.com/ 
Dropbox
A Dropbox egy online fájltároló, -kezelő, -megosztó és fájlszinkronizáló szolgáltatás.
URL-cím: http://www.dropbox.com/ 
SkyDrive®

A SkyDrive® egy online fájltároló, -megosztó és -kezelő szolgáltatás.
URL-cím: http://skydrive.live.com/ 
Box
A Box egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.
URL-cím: http://www.box.com/ 

http://picasaweb.google.com/
http://drive.google.com/
http://www.flickr.com/
http://www.facebook.com/
http://www.evernote.com/
http://www.dropbox.com/
http://skydrive.live.com/
http://www.box.com/
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1
A szolgáltatások bármelyikére vonatkozó további információkért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.
A következő táblázat azt tartalmazza, hogy mely fájltípusok használhatók az egyes Brother Web Connect 
funkciókkal:

MEGJEGYZÉS
(Hong Kong, Tajvan és Korea)
A Brother Web Connect csak angol nyelven írt fájlneveket támogat. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem 
kerülnek feltöltésre.

 

Elérhető szolgáltatások
Picasa Web Albums™

Flickr®

Facebook

Google Drive™
Evernote®

Dropbox
SkyDrive®

Box
Beolvasott képek feltöltése JPEG JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX
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1
A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek 1

Fiók a szolgáltatónál 1

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal a kívánt szolgáltatásnál. Ha még nem 
rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy 
fiókot.

Internetkapcsolat 1

A Brother Web Connect használatához a Brother készüléknek olyan hálózathoz kell kapcsolódnia, amely az 
internethez vezeték nélküli kapcsolattal fér hozzá. A készülék csatlakoztatására és konfigurálására vonatkozó 
további információkért lásd a készülékhez mellékelt Gyors telepítési útmutatót.
A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is be kell konfigurálni a proxykiszolgáló 
használatára (lásd A proxykiszolgáló beállításai a 4. oldalon). Ha nem tudja ezt biztosan, akkor kérdezze 
meg a hálózati rendszergazdát.

MEGJEGYZÉS
A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amely közvetlen internetkapcsolat nélküli számítógépek és az 
internet között lát el összekötő szerepet.

 

Az MFL-Pro Suite telepítése 1

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amelynek internetelérése 
van, és telepítve van rá a Brother MFL-Pro Suite. Az MFL-Pro Suite telepítéséhez (a rendelkezésre bocsátott 
telepítő DVD-ROM lemezről) kövesse a Gyors telepítési útmutatóban vázolt lépéseket, és úgy konfigurálja 
a készüléket, hogy az képes legyen beolvasni a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A proxykiszolgáló beállításai 1

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-információkat kell konfigurálni. 
Ha nem tudja ezt biztosan, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.

Proxykiszolgáló címe
Port száma
Felhasználónév
Jelszó

1 Nyomja meg a  gombot.

2 Nyomja meg a a vagy b gombot a Hálózat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Hálózat gombot.

3 Nyomja meg a a vagy b gombot a Web Connect beállítások megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web Connect beállítások gombot.
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1
4 Nyomja meg a Proxy beáll. gombot.

5 Nyomja meg a a vagy b gombot a Proxy kapcsolat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Proxy kapcsolat gombot.

6 Nyomja meg a Be lehetőséget.

7 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg az OK gombot.

8 Nyomja meg a  gombot.
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A Brother Web Connect beállítása 1

(Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, SkyDrive® és Box esetén)

Áttekintés lépésről lépésre 1

Végezze el a beállítások konfigurálását az alábbi eljárást követve:

 

A készülék most már használhatja a szolgáltatást.

1. lépés: Hozzon létre egy fiókot a kívánt szolgáltatásnál (lásd 7. oldal).
Egy számítógépről érje el 
a szolgáltatás weboldalát 
és hozzon létre egy fiókot. 
(Ha már van egy fiókja, 
akkor nem kell egy másik 
fiókot létrehoznia.)

 

 

2. lépés: Igényeljen Brother Web Connect hozzáférést (lásd 7. oldal).
Indítsa el a Brother Web 
Connect hozzáférést egy 
számítógép segítségével, 
és szerezzen egy ideiglenes 
azonosítót.

 

 

3. lépés: Regisztrálja (a készüléken) a fiókadatokat, amelyek a kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek 
(lásd 9. oldal).
Adja meg az ideiglenes 
azonosítót a szolgáltatás 
készüléken történő 
engedélyezéséhez. 
Adja meg a fiók nevét, ahogy 
azt a készüléken is szeretné 
kijelezve látni, és adjon meg 
egy PIN-kódot is, ha ilyet 
szeretne használni.

 

 

WebszolgáltatásFiók megszerzése

Felhasználó regisztrálása

Brother Web Connect 
alkalmazásoldal

Ideiglenes azonosító megszerzése

Fiók adatainak megadása

Webszolgáltatás

Ideiglenes azonosító megadása
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Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz 1

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell 
egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről 
a szolgáltatás webhelyét, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja 
egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, 
nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.
Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.
Folytassa a következő eljárással, Brother Web Connect szolgáltatás igénylése a 7. oldalon.

MEGJEGYZÉS
Nincs szükség fiók létrehozására, ha a szolgáltatást vendégként használja. Csak bizonyos szolgáltatásokat 
használhat vendégként. Ha a használni kívánt szolgáltatás nem rendelkezik vendégfelhasználó beállítással, 
akkor létre kell hoznia egy fiókot.

 

Brother Web Connect szolgáltatás igénylése 1

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie 
kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amin telepítve van a Brother MFL-Pro 
Suite:

1 Kapcsolja be a számítógépet.

2 Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.
Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7 

Ha már telepítette az MFL-Pro Suite alkalmazást, válassza a  (Start) > Minden program > 
Brother > ADS-XXXXX (ahol XXXXX a modell neve) > Brother Web Connect lehetőséget.
Windows® 8 

Kattintson a  (Brother Utilities) lehetőségre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza 

ki a modell nevét (ha még nem választotta ki). Kattintson a További használat lehetőségre a bal 
oldali navigációs sávon, majd kattintson a Brother Web Connect lehetőségre.

MEGJEGYZÉS
Az oldalt közvetlenül is elérheti, ha a „http://bwc.brother.com” címet beírja a böngésző címsorába.

 

Macintosh
Ha már telepítette az MFL-Pro Suite alkalmazást, kattintson a Ugrás lehetőségre a Finder 
menüsávról > Alkalmazások > Brother > Utilities > Brother Web Connect.

http://bwc.brother.com
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MEGJEGYZÉS

Az oldalt közvetlenül is elérheti a következő módokon:
• A rendelkezésre bocsátott DVD-ROM lemezről

1 Tegye a DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba. Amikor elindul, kattintson duplán 
a Brother terméktámogatás ikonra.

2 Kattintson a Brother Web Connect lehetőségre.
• A böngészőből

Írja be a „http://bwc.brother.com” címet a böngésző címsorába.
 

3 Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.
 

http://bwc.brother.com
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4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést.

Ennek végeztével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül. Jegyezze fel az ideiglenes azonosítót, mivel 
szükség lesz rá a fiókok regisztrálásához a készüléken. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.
 

5 Zárja be a böngészőt.
Folytassa a következő eljárással, Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken.

Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken 1

Adja meg a fiókadatokat, és úgy konfigurálja a készüléket, hogy az elérhesse a szolgáltatást. 
Legfeljebb 10 fiókot regisztrálhat a készüléken.

Fiók regisztrálása 1

1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, erősítse meg, hogy a megfelelő idő és dátum van beállítva a készülék 
vezérlőpultján. A dátum és idő beállítására vonatkozó további információkét lásd a Használati útmutatót.

2 Nyomja meg a d vagy c gombot a Webre megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Webre gombot.

3 Az internetkapcsolatra vonatkozó információ megjelenik a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az 
információt, és nyomja meg az OK gombot.

4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy Nem gombot.

MEGJEGYZÉS
Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. 
Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

 

5 Nyomja meg a a vagy b gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelynél regisztrálni akar.
Nyomja meg a szolgáltatásnevet.

6 Ha a Brother Web Connect szolgáltatásra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot.
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1
7 Nyomja meg a Regisztrálás/Törl. gombot.

8 Nyomja meg a Fiók regisztrálása gombot.

9 A készülék felkéri a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosító 
megadására.
Nyomja meg az OK gombot.

0 Az LCD-kijelző segítségével adja meg az ideiglenes azonosítót.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
Ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, 
vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt, az LCD-kijelzőn megjelenik egy hibaüzenet. Adja meg helyesen 
az ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, hogy új ideiglenes azonosítót kapjon 
(lásd Brother Web Connect szolgáltatás igénylése a 7. oldalon).

 

A A készülék felkéri az LCD-kijelzőn megjeleníteni kívánt fióknév megadására.
Nyomja meg az OK gombot.

B Az LCD-kijelző segítségével adja meg a nevet.
Nyomja meg az OK gombot.

C Tegye az alábbiak egyikét:
Ha PIN-kódot akar beállítani a fiókhoz, nyomja meg az Igen gombot. (A PIN-kód segít megakadályozni 
a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.) 
Adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az OK gombot. 
Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a Nem gombot.

D Amikor a megadott fiókadatok megjelennek, erősítse meg, hogy azok helyesek. 
Nyomja meg az Igen gombot az információk regisztrálásához a megadottak szerint.
Nyomja meg a Nem gombot a megadott információk bármelyikének módosításához. Menjen vissza 
a 0. lépéshez.

E A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az OK gombot.

F Nyomja meg a  gombot.

Fiók törlése 1

1 Nyomja meg a d vagy c gombot a Webre megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Webre gombot.

2 Ha információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén az internetkapcsolatot illetően, olvassa el az 
információt, és nyomja meg az OK gombot.

3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy Nem gombot.
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MEGJEGYZÉS

Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. 
Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

 

4 Nyomja meg a a vagy b gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amely tartalmazza 
a törölni kívánt fiókot.
Nyomja meg a szolgáltatásnevet.

5 Nyomja meg a Regisztrálás/Törl. gombot.

6 Nyomja meg a Fiók törlése gombot.

7 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.

8 Nyomja meg az OK gombot.

9 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az Igen gombot a törléshez.

0 A fiók törlése kész.
Nyomja meg az OK gombot.

A Nyomja meg a  gombot.
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Dokumentumok beolvasása és feltöltése 2

A beolvasott fényképek és dokumentumok számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltölthetők 
a szolgáltatáshoz.
JPEG- vagy Microsoft® Office fájlok beolvasásakor és feltöltésekor a fekete-fehér beolvasás nem 
áll rendelkezésre.
JPEG-fájlok beolvasásakor és feltöltésekor az egyes oldalak feltöltése külön fájlként történik. 
A feltöltött dokumentumok a „From_BrotherDevice” nevű albumban kerülnek mentésre.
A korlátozásokra, mint pl. a feltölthető dokumentumok méretére vagy számára vonatkozó információkért 
lásd az adott szolgáltatás webhelyét.
A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó további információkért lásd: Elérhető szolgáltatások 
a 2. oldalon.

1 Töltse be a dokumentumot.

2 Nyomja meg a d vagy c gombot a Webre megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Webre gombot.

3 Ha információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén az internetkapcsolatot illetően, olvassa el az 
információt, és nyomja meg az OK gombot.

4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy Nem gombot.

MEGJEGYZÉS
Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. 
Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

 

5 Nyomja meg a a vagy b gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amely tartalmazza 
a fiókot, ahová feltölteni akar.
Nyomja meg a szolgáltatásnevet.

6 Nyomja meg a a vagy b gombot a fióknév megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

7 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az 
OK gombot.

8 Ha felkérést kap a dokumentum fájlformátumának megadására, válassza ki a beolvasás alatt álló 
dokumentum fájlformátumát.

9 Amikor a Beolvasási beállítások képernyő megjelenik az LCD-kijelzőn, tegye a következők egyikét:
A beolvasási beállítások módosításához lásd: Beolvasási beállítások módosítása a 13. oldalon. 
A beolvasási beállítások módosítása után menjen a 0. lépéshez.
A beolvasási beállítások módosítása nélküli folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

0 Ha az LCD-kijelzőn megjelenik a Címkeválasztás üzenet, nyomja meg a kívánt címkét.

A Nyomja meg az OK gombot.
A készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezdi a feltöltést.

B Nyomja meg a  gombot.

Beolvasás és feltöltés 2
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Beolvasási beállítások módosítása 2

A Beolvasási beállítások képernyő még a feltölteni kívánt dokumentumok beolvasása előtt megjelenik 
(lásd a 9. lépést a 12. oldal). Használja a a és b gombokat a beállítási lista görgetéséhez.

Beolvasás típusa 2

1 Nyomja meg a Szkennelés típ. gombot.

2 Válassza a Színes vagy F&F (fekete-fehér) lehetőséget.

3 Ha nem akar módosítani semmilyen más beállítást, nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
• JPEG- vagy Microsoft® Office fájlok beolvasásakor és feltöltésekor a fekete-fehér beolvasás nem 

áll rendelkezésre.
• JPEG-fájlok beolvasásakor és feltöltésekor az egyes oldalak feltöltése külön fájlként történik.

 

Felbontás 2

1 Nyomja meg a Felbontás gombot.

2 Válassza a 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi vagy 600 dpi értéket.

3 Ha nem akar módosítani semmilyen más beállítást, nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
A Felbontás lehetőséget Microsoft® Office fájlok esetén nem választhatja. Ezekre a fájlokra 300 dpi 
az alapértelmezett.

 

Beolvasási méret 2

1 Nyomja meg a Dok. méret gombot.

2 Válassza ki a kívánt méretet.

3 Ha nem akar módosítani semmilyen más beállítást, nyomja meg az OK gombot.

2-oldalas beolvasás 2

1 Nyomja meg a Kétold. szken. gombot a beolvasási beállítások képernyőn.

2 Válassza a Hosszú old., Rövid old. vagy Ki lehetőséget.

3 Ha nem akar további beállításokat módosítani, nyomja meg az OK gombot.
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Dokumentumok részeinek beolvasása 3

Ha egy piros tollal körvonalazza egy dokumentum meghatározott területeit, majd beolvassa a dokumentumot, 
a körvonalazott területek rögzítésre kerülnek, és képként dolgozhatók fel különféle módokon.

Körvonalazás és beolvasás 3

Amikor piros tollat használ egy dokumentum szakaszainak körvonalazására, majd beolvassa a dokumentumot, 
a körvonalazott területek kiemelésre kerülnek, és a program külön JPEG-fájlokként menti ezeket egy 
felhőszolgáltatásba.
 

Körvonalazás 3

Használjon egy piros tollat vagy 1,0 - 10,0 mm széles hegyű jelölőt, vagy egy extra finomtól extra vastagig 
terjedő hegyű jelölőt.
A piros körvonal nem szakadhat meg, és a vonal egynél többször nem kereszteződhet.
A körvonalazott területnek legalább 1 cm hosszúnak és szélesnek kell lennie.

Körvonalazás és beolvasás 3

  

Jó példák Rossz példák

Webszolgáltatás
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Dokumentum körvonalazása és beolvasása 3

A piros tollal körvonalazott területek kiemelésre kerülnek a beolvasott képekből.

1 Egy piros tollal körvonalazza a dokumentum beolvasni kívánt területeit.

2 Töltse be a dokumentumot.

3 Nyomja meg a d vagy c gombot a Webre megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Webre gombot.

4 Ha információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén az internetkapcsolatot illetően, olvassa el az 
információt, és nyomja meg az OK gombot.

5 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy Nem gombot.

MEGJEGYZÉS
Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. 
Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

 

6 Nyomja meg a a vagy b gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Alkalmazások gombot.

7 Nyomja meg a Körvonal&Szkennelés gombot.

8 Ha a Körvonal&Szkennelés funkcióra vonatkozó információ jelenik meg, olvassa el az információt, 
és nyomja meg az OK gombot.

9 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy Nem gombot.

0 Nyomja meg a a vagy b gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez.
Nyomja meg a szolgáltatásnevet.

A Nyomja meg a a vagy b gombot a fióknév megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

B Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg 
az OK gombot.

C Nyomja meg a kívánt beolvasási méretet.

D Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezdi a beolvasást.

E Nyomja meg a  gombot.
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Web Connect parancsikonok hozzáadása 4

Az egyéni beállítások a következő szolgáltatásokra való feltöltéshez Web Connect parancsikonként 
menthetők a készüléken.

Picasa Web Albums™
Google Drive™
Flickr®

Facebook
Evernote®

Dropbox
SkyDrive®

Box

1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.

2 Nyomja meg a  gombot.

3 Nyomja meg a a vagy b gombot a a Webhez megjelenítéséhez.

4 Nyomja meg a a Webhez gombot.

5 Ha információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén az internetkapcsolatot illetően, olvassa el az 
információt, és nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS
Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. 
Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

 

6 Nyomja meg a a vagy b gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt 
szolgáltatást.

7 Nyomja meg a a vagy b gombot a fióknév megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.

8 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg 
az OK gombot.

9 Nyomja meg az OK gombot.

0 Az érintőképernyő használatával adjon meg egy nevet a parancsikonnak.
Nyomja meg az OK gombot.

A Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.

Parancsikon beállítások 4
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Parancsikonok módosítása 4

A Web Connect parancsikon beállításokat nem lehet módosítani. Ehelyett törölnie kell a parancsikont (lásd 
Parancsikonok törlése a 17. oldalon), és létre kell hoznia egy új parancsikont a szükséges beállításokkal 
(lásd Web Connect parancsikonok hozzáadása a 16. oldalon).

A parancsikonok nevének szerkesztése 4

1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.

2 Nyomja meg a d vagy c gombot a szerkeszteni kívánt parancsikonnév megjelenítéséhez.

3 Tegye az alábbiak egyikét:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, míg a lehetőségek meg nem jelennek.
Nyomja meg a Szerk./Törl. gombot, majd nyomja meg a kívánt parancsikont.

4 Nyomja meg a Parancsikon nevének szerkesztése gombot.

5 Tartsa lenyomva a  gombot az aktuális név törléséhez, majd az érintőképernyő használatával adjon 
meg egy új nevet.
Nyomja meg az OK gombot.

Parancsikonok törlése 4

1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.

2 Nyomja meg a d vagy c gombot a törölni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.

3 Tegye az alábbiak egyikét:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, míg a lehetőségek meg nem jelennek.
Nyomja meg a Szerk./Törl. gombot, majd nyomja meg a kívánt parancsikont.

4 Nyomja meg a Töröl gombot a 3. lépésben választott parancsikon törléséhez.
Nyomja meg az Igen gombot a megerősítéshez.

Parancsikon használata 4

1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.

2 Nyomja meg a d vagy c gombot a visszahívni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.

3 Nyomja meg a parancsikont.
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Hibaüzenetek A

Mint minden összetett irodai terméknél, hibák itt is előfordulhatnak. Hiba fellépése esetén a készülék 
hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alább olvashatja.
A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat elolvasása után még további segítségre van szüksége, 
a Brother Solutions Center is rendelkezésre áll a legújabb GYIK-kel és hibaelhárítási tippekkel.
Látogasson meg bennünket a következő címen: http://solutions.brother.com/ 

Hibaelhárítás A

Hibaüzenet Ok Intézkedés
Kapcsolódás a hálózathoz 
sikertelen. Ellenőrizze 
a hálózati kapcsolatot.

A készülék nem csatlakozik 
a hálózathoz.

Ellenőrizze, hogy jó-e a hálózati 
kapcsolat.

Ha a Webre gombot közvetlenül 
a készülék bekapcsolása után 
nyomták meg, akkor lehet, hogy 
a hálózati kapcsolat még nem 
jött létre. Várjon, és próbálja 
meg újra.

Kapcsolódás a szerverhez 
sikertelen. Ellenőrizze 
a hálózati beállításokat.

A hálózat vagy a kiszolgáló 
beállításai nem megfelelőek.

Probléma van a hálózattal vagy 
a kiszolgálóval.

Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e 
a hálózati beállítások, vagy 
várjon, és próbálja meg újra.

Ha a Webre gombot közvetlenül 
a készülék bekapcsolása után 
nyomták meg, akkor lehet, hogy 
a hálózati kapcsolat még nem 
jött létre. Várjon, és próbálja 
meg újra.

Kapcsolódási hiba 07

Kapcsolódás a szerverhez 
sikertelen. Hibás dátum és idő.

A dátum és az idő beállítása nem 
megfelelő.

Állítsa be a helyes dátumot és időt. 
Jegyezze meg, hogy a készülék 
tápkábelének kihúzása esetén 
lehetséges, hogy a dátum- és 
időbeállítások visszaállnak a gyári 
beállításokra.

Szerver hiba 01

Hitelesítés érvénytelen. 
Kérjen ideiglenes azonosítót 
és regisztrálja újra a fiókot.

A készülék hitelesítési információja 
(a szolgáltatás eléréséhez 
szükséges) lejárt vagy érvénytelen.

Igényeljen újra Brother Web Connect 
hozzáférést és szerezzen egy 
ideiglenes azonosítót, majd az új 
ideiglenes azonosítóval regisztrálja 
a fiókot a készüléken (lásd Brother 
Web Connect szolgáltatás igénylése 
a 7. oldalon és Fiókok regisztrálása 
és törlése a készüléken a 9. oldalon).

http://solutions.brother.com/
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Szerver hiba 03

Feltöltés sikertelen. Nem 
támogatott fájl vagy hibás 
adat. Ellenőrizze a fájlt.

Lehetséges, hogy a feltölteni próbált 
fájlnak az egyik következő 
problémája van:

A fájl pixelszáma, mérete stb. 
meghaladja a szolgáltatás ezekre 
megszabott határértékeit.

A fájltípus nem támogatott.

A fájl sérült.

A fájl nem használható:

Ellenőrizze a szolgáltatás méretre 
vagy formátumra vonatkozó 
korlátozásait.

Mentse a fájlt eltérő típusként.

Ha lehetséges, olvassa be a fájl 
egy új, nem sérült verzióját.

Szerver hiba 13

A szolgáltatás ideiglenesen 
nem érhető el. Próbálja meg 
később.

Probléma lépett fel a szolgáltatással, 
és jelenleg nem lehet használni.

Várjon, és próbálja meg újra. 
Ha újra ezt az üzenetet kapja, 
próbáljon meg hozzáférni a 
szolgáltatáshoz egy számítógépről 
annak megerősítéséhez, hogy 
tényleg elérhetetlen-e.

Hitelesítési hiba 01

Nem megfelelő PIN kód. 
Megfelelően gépelje be a PIN 
kódot.

A fiókhoz való hozzáféréshez 
megadott PIN-kód helytelen. 
A PIN-kód az a négyjegyű szám, 
amit a készüléken adott meg, 
amikor a fiókot regisztrálta rajta.

Írja be a helyes PIN-kódot.

Hitelesítési hiba 02

Hibás vagy lejárt azonosító. 
Vagy ez az ideiglenes 
azonosító már használatban 
van. Írja be helyesen vagy 
kérjen újra ideiglenes 
azonosítót. Az ideiglenes 
azonosító a kibocsátást 
követően 24 óráig érvényes.

A megadott ideiglenes azonosító 
nem megfelelő.

Írja be a helyes ideiglenes 
azonosítót.

A megadott ideiglenes azonosító 
lejárt. Egy ideiglenes azonosító 
24 óráig érvényes.

Igényeljen újra Brother Web Connect 
hozzáférést és szerezzen egy 
ideiglenes azonosítót, majd az új 
ideiglenes azonosítóval regisztrálja 
a fiókot a készüléken. (Lásd: Brother 
Web Connect szolgáltatás igénylése 
a 7. oldalon és Fiókok regisztrálása 
és törlése a készüléken a 9. oldalon.)

Hitelesítési hiba 03

A kijelző neve már 
regisztrálva van. Adjon meg 
egy másik kijelző nevet.

A kijelzőnévként megadott név már 
regisztrálva lett a szolgáltatás egy 
másik felhasználójához.

Adjon meg másik kijelzőnevet.

Regisztrációs hiba 02

Fiókok maximális száma 
elérésre került. Próbálja 
meg újra a fölösleges fiókok 
törlése után.

A fiókok száma már elérte 
a maximumot (10).

Törölje a szükségtelen vagy nem 
használt fiókokat, és próbálja újra.

Parancsikon hiba 02

A fiók érvénytelen. Kérjük, 
regisztráljon újra fiókot és 
parancsikont, miután törölte 
ezt a parancsikont.

A parancsikon nem használható, 
mert a fiókot törölték a parancsikon 
regisztrálása után.

Törölje a parancsikont, majd 
regisztrálja ismét a fiókot és 
a parancsikont.

Hibaüzenet Ok Intézkedés
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