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Definiţiile notelor

În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

Mărci comerciale

Brother este o marcă comercială a Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X şi Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., 
înregistrate în Statele Unite şi în alte ţări. AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Wi-Fi Direct este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance.

Fiecare companie care are un software menţionat în acest manual are o Convenţie de Licenţă Software 
specifică programelor sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, 
documentele asociate şi orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială 
înregistrată a respectivei companii.

OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ

Dacă nu se specifică altfel, mesajele de pe ecran pentru OS X din acest manual provin din OS X v10.8.x. 
Mesajele de pe ecran de pe computerul dumneavoastră pot fi diferite în funcţie de sistemul de operare.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

 NOTĂ
Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situaţii şi vă 
oferă indicaţii asupra modului în care aparatul funcţionează la selectarea altor 
opţiuni.
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1Prezentare generală 1

AirPrint vă permite să imprimaţi wireless fotografii, mesaje e-mail, pagini web şi documente direct din iPad, 
iPhone şi iPod touch fără să fie necesară instalarea unui driver.
 

De asemenea, AirPrint vă permite să trimiteţi faxuri direct de la computerul dumneavoastră Macintosh fără a 
le imprima (opţiune disponibilă pentru OS X v10.8 sau o versiune mai recentă).
 

1 Reţea cablată sau reţea wireless

2 Linie telefonică

3 Aparatul dumneavoastră Brother

4 Aparatul destinatarului

Introducere 1

Cerere de tipărire

Tipărire

1 2

3
4
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Cerinţe hardware 1

Sisteme de operare compatibile 1

AirPrint este compatibil cu dispozitive iPad (toate modelele), iPhone (3GS sau ulterior) şi iPod touch 
(generaţia a 3-a sau ulterior) care rulează ultima versiune de iOS. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 
site-ul web Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356.

Setările reţelei 1

Pentru a utiliza AirPrint, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la reţeaua wireless la care aparatul Brother 
este conectat. AirPrint acceptă conexiuni wireless care utilizează modul Ad-hoc, modul infrastructură sau 
Wi-Fi Direct™ (doar pentru modelele acceptate).

Pentru a configura dispozitivul mobil pentru o reţea wireless, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului 
mobil. Un link către manualul de utilizare al dispozitivului mobil pe site-ul web Apple poate fi găsit apăsând 
pe  în Safari.

Pentru a configura aparatul Brother pentru o reţea wireless, consultaţi Ghid de instalare şi configurare rapidă 
sau Ghidul utilizatorului de software şi reţea al aparatului Brother.

Modul Ad-hoc 1

Conectaţi dispozitivul mobil la aparatul Brother fără a folosi un punct de acces/router wireless.
 

1 Dispozitivul mobil

2 Aparatul de reţea wireless (aparatul dumneavoastră Brother)

2

1

http://support.apple.com/kb/HT4356
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Modul infrastructură 1

Conectaţi dispozitivul mobil la aparatul Brother prin intermediul unui punct de acces/router wireless.

 Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/routerul wireless utilizând funcţia wireless a 
aparatului:
 

1 Dispozitivul mobil

2 Punctul de acces/routerul wireless

3 Aparatul de reţea wireless (aparatul dumneavoastră Brother)

 Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/routerul wireless utilizând un cablu de reţea:
 

1 Dispozitivul mobil

2 Punctul de acces/routerul wireless

3 Cablu de reţea

4 Aparatul de reţea cablată sau wireless (aparatul dumneavoastră Brother)

3
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4
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Reţea Wi-Fi Direct™ (doar pentru modelele acceptate) 1

Conectaţi dispozitivul mobil la aparatul Brother folosind Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ vă permite să 
configuraţi o reţea wireless securizată între aparatul Brother şi un dispozitiv mobil fără a utiliza un punct de 
acces.
 

1 Dispozitivul mobil

2 Aparatul dumneavoastră Brother

NOTĂ
La utilizarea Wi-Fi Direct™, aparatul Brother acceptă numai comunicaţii wireless unu la unu.

 

2

1
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Imprimarea de pe iPad, iPhone şi iPod touch 2

Metoda utilizată la imprimare poate să difere în funcţie de aplicaţie. În exemplul de mai jos s-a utilizat 
programul Safari.

a Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.

b Utilizaţi Safari pentru a deschide pagina pe care doriţi să o imprimaţi.

c Atingeţi .

d Atingeţi Tipăriţi.

e Verificaţi dacă aparatul Brother este selectat.
Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), apăsaţi pe Selectaţi imprimanta.
Va fi afişată o listă cu aparate disponibile. Atingeţi aparatul dumneavoastră.

f Selectaţi opţiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat sau imprimare faţă-verso (dacă 
aparatul acceptă această opţiune).

g Atingeţi Tipăriţi.

NOTĂ
• Formatul de hârtie şi tipul de hârtie sunt definite în funcţie de aplicaţia iOS.

• Aparatul acceptă caracteristica Secure Function Lock. Imprimarea prin AirPrint este posibilă chiar dacă 
imprimarea pentru fiecare utilizator este restricţionată. Pentru a restricţiona imprimarea prin AirPrint, setaţi 
caracteristica Secure Function Lock la modul public şi apoi restricţionaţi imprimarea pentru public. Pentru 
informaţii suplimentare, consultaţi Manualul avansat de utilizare sau Ghidul utilizatorului de software şi 
reţea al aparatului Brother.

 

Imprimarea 2
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Imprimarea utilizând OS X Lion v10.7 sau o versiune 
ulterioară 2

NOTĂ
Înainte de a imprima, adăugaţi aparatul Brother la lista de imprimante a computerului dumneavoastră 
Macintosh.

1 Selectaţi Preferinţe sistem din meniul Apple.

2 Faceţi clic pe Tipărire şi scanare.

3 Faceţi clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.

4 Faceţi clic pe Adaugă o imprimantă sau un scaner. Apare ecranul Adaugă.

5 Selectaţi aparatul Brother şi apoi selectaţi AirPrint din meniul pop-up Utilizează.

6 Faceţi clic pe Adaugă.
 

Metoda utilizată la imprimare poate să difere în funcţie de aplicaţie. În exemplul de mai jos s-a utilizat 
programul Safari.

a Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.

b Utilizaţi Safari pe computerul dumneavoastră Macintosh pentru a deschide pagina pe care doriţi să o 
imprimaţi.

c Selectaţi Fişier şi faceţi clic pe Tipăreşte.

d Verificaţi dacă aparatul Brother este selectat.
Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), faceţi clic pe lista derulantă Imprimantă şi alegeţi 
aparatul Brother.

e Selectaţi opţiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat şi imprimare faţă-verso (dacă aparatul 
acceptă această opţiune).

f Faceţi clic pe Tipăreşte.

NOTĂ
Aparatul acceptă caracteristica Secure Function Lock. Imprimarea prin AirPrint este posibilă chiar dacă 
imprimarea pentru fiecare utilizator este restricţionată. Pentru a restricţiona imprimarea prin AirPrint, setaţi 
caracteristica Secure Function Lock la modul public şi apoi restricţionaţi imprimarea pentru public. Pentru 
informaţii suplimentare, consultaţi Manualul avansat de utilizare sau Ghidul utilizatorului de software şi 
reţea al aparatului Brother.
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Trimiterea faxurilor utilizând OS X v10.8 sau o versiune 
ulterioară 3

NOTĂ
• Înainte de a trimite un fax, adăugaţi aparatul Brother la lista de imprimante a computerului dumneavoastră 

Macintosh.

1 Selectaţi Preferinţe sistem din meniul Apple.

2 Faceţi clic pe Tipărire şi scanare.

3 Faceţi clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.

4 Faceţi clic pe Adaugă o imprimantă sau un scaner. Apare ecranul Adaugă.

5 Selectaţi aparatul Brother şi apoi selectaţi AirPrint din meniul pop-up Utilizează.

6 Faceţi clic pe Adaugă.

• Asiguraţi-vă că aparatul Brother este conectat la linia telefonică şi că funcţionează corect.

• Puteţi trimite numai documente fax alb-negru folosind AirPrint.
 

Metoda utilizată la trimiterea faxurilor poate să difere în funcţie de aplicaţie. În exemplul de mai jos s-a utilizat 
opţiunea Apple TextEdit.

a Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.

b Utilizaţi Apple TextEdit pe computerul dumneavoastră Macintosh pentru a deschide fişierul pe care doriţi 
să-l trimiteţi prin fax.

c Faceţi clic pe meniul Fişier şi apoi selectaţi Tipăreşte.

d Faceţi clic pe lista derulantă Imprimantă şi apoi selectaţi MFC-XXXX - Fax (unde XXXX este denumirea 
modelului dumneavoastră).

e Tastaţi informaţiile destinatarului faxului.

f Faceţi clic pe Trimite fax.

NOTĂ
• Paginile de copertă nu sunt acceptate momentan de OS X v10.8.

• Aparatul acceptă caracteristica Secure Function Lock. Trimiterea faxurilor prin AirPrint nu este disponibilă 
dacă opţiunea de transmitere a faxurilor este restricţionată pentru fiecare utilizator. Pentru informaţii 
suplimentare, consultaţi Manualul avansat de utilizare sau Ghidul utilizatorului de software şi reţea al 
aparatului Brother.

 

Trimiterea faxurilor (pentru modelele 
MFC) 3
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În acest capitol este explicat modul de rezolvare a problemelor uzuale pe care le puteţi întâlni utilizând 
AirPrint cu aparatul Brother. Dacă, după citirea acestui capitol, nu reuşiţi să rezolvaţi problema, vizitaţi 
Brother Solutions Center la adresa http://solutions.brother.com/.

Dacă aveţi dificultăţi cu aparatul dumneavoastră A

Depanarea A

Dificultăţi Sugestii

Aparatul meu Brother nu este afişat în lista de imprimante. Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.

Confirmaţi setările reţelei. (Setările reţelei uu pagina 2)

Mutaţi dispozitivul mobil mai aproape de punctul de 
acces/routerul wireless sau de aparatul Brother.

Nu pot imprima. Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.

Confirmaţi setările reţelei. (Setările reţelei uu pagina 2)

Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe 
iPhone, iPod touch şi iPad, dar NUMAI prima pagină este 
imprimată.

Asiguraţi-vă că folosiţi ultima versiune iOS.

Consultaţi următorul articol de asistenţă Apple pentru 
informaţii suplimentare despre AirPrint 
http://support.apple.com/kb/HT4356

http://solutions.brother.com/
http://support.apple.com/kb/HT4356
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Activarea/dezactivarea AirPrint utilizând administrarea 
bazată pe web (browser web) A

Puteţi utiliza un browser web standard pentru a activa şi dezactiva funcţia AirPrint a aparatului (activată în 
mod implicit).

a Confirmaţi că aparatul este conectat la aceeaşi reţea ca şi computerul.

b Deschideţi browserul web pe computerul dumneavoastră.

c Tastaţi „http://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” 
este adresa IP a aparatului).

 De exemplu:

http://192.168.1.2/

NOTĂ
• Puteţi vizualiza adresa IP a aparatului în meniul pentru reţea de pe panoul de control. Pentru informaţii 

suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului de software şi reţea al aparatului Brother.

• Dacă aţi setat o parolă de conectare pentru administrarea bazată pe web, introduceţi parola în caseta 

Login (Log in), apoi faceţi click pe .
 

d Faceţi clic pe Network (Reţea).
 

e Faceţi clic pe Protocol.

f Pentru a dezactiva AirPrint, debifaţi caseta de validare AirPrint; pentru activarea AirPrint, selectaţi 
caseta de validare AirPrint.

g Faceţi clic pe Submit (Trimitere).

h Reporniţi aparatul.



www.brotherearth.com

Vizitaţi-ne pe internet
http://www.brother.com/

www.brotherearth.com
http://www.brother.com/
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