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Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt

• Relevante modellen

• Definities van opmerkingen

• Handelsmerken

• Belangrijke opmerking

Relevante modellen
Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:
Printermodellen met 1-regelige LCD: HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN
Printermodellen met een LCD-touchscreen van 1,8 inch: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/
HL-L6400DWT
DCP- en MFC-modellen:DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

  Verwante informatie

• Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt 

Definities van opmerkingen
In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:

Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.

  Verwante informatie

• Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt 

Handelsmerken
BROTHER is een handelsmerk of een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.
Apple, AirPrint, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch en OS X zijn handelsmerken van Apple
Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi Direct is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die
specifiek is voor de eigen programma's.
Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother, bijbehorende
documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de
betreffende bedrijven.

  Verwante informatie

• Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt 

Belangrijke opmerking
Apparatuur die is voorzien van de Apple-badge, is specifiek ontwikkeld voor gebruik met de technologie die op
de badge is aangegeven en door de ontwikkelaar gecertificeerd omdat die voldoet aan de prestatiestandaarden
van Apple.
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Tenzij anders aangegeven zijn de schermberichten voor OS X in deze handleiding afkomstig uit OS X v10.9.x.
De berichten op het scherm op uw computer kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem.
©2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

  Verwante informatie

• Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt 
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 Home > Voordat u AirPrint gebruikt

Voordat u AirPrint gebruikt

• Wat is AirPrint?

• Ondersteunde besturingssystemen

• Netwerkinstellingen

• AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser
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 Home > Voordat u AirPrint gebruikt > Wat is AirPrint?

Wat is AirPrint?
AirPrint is een mobiele afdrukoplossing waarmee u draadloos foto's, e-mailberichten, webpagina's en
documenten kunt afdrukken vanaf een Mac-computer, iPad, iPhone of iPod touch zonder dat u daarvoor een
driver hoeft te installeren.

1

2

1. Afdrukverzoek
2. Afdrukken

Met AirPrint kunt u tevens faxen vanaf uw Mac-computer verzenden zonder ze af te drukken.

1

2

3

4

1. Bedraad of draadloos netwerk
2. Uw Brother-apparaat
3. Telefoonlijn
4. Machine van de ontvanger

Met AirPrint kunt u documenten scannen vanaf uw Mac-computer zonder daarvoor een driver te hoeven
installeren (beschikbaar voor OS X v10.9 of recenter).

1
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1. Scanopdracht
2. Gescande documenten

  Verwante informatie

• Voordat u AirPrint gebruikt 

2



 Home > Voordat u AirPrint gebruikt > Ondersteunde besturingssystemen

Ondersteunde besturingssystemen
AirPrint is compatibel met de iPad (alle modellen), iPhone (3GS of recenter) en iPod touch (3e generatie of
recenter) met daarop de meest recente versie van iOS. Ga naar de Apple-website voor meer informatie:
(http://support.apple.com/kb/HT4356).

  Verwante informatie

• Voordat u AirPrint gebruikt 
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 Home > Voordat u AirPrint gebruikt > Netwerkinstellingen

Netwerkinstellingen
Voor het gebruik van AirPrint moet uw mobiele apparaat verbonden zijn met het draadloze netwerk waarop ook
uw Brother-apparaat is aangesloten. AirPrint ondersteunt draadloze verbindingen in de ad-hocmodus, in de
infrastructuurmodus of met Wi-Fi Direct®.
Raadpleeg voor het configureren van een draadloos netwerk op uw mobiele apparaat de gebruikershandleiding
van dat apparaat. U vindt een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat op de Apple-
website door in Safari op  te tikken.

Raadpleeg de Installatiehandleiding of Online gebruikershandleiding op de pagina Handleidingen in het Brother
Solutions Center (support.brother.com) om uw Brother-apparaat voor een draadloos netwerk te configureren. Als
een bedraad netwerk door uw apparaat wordt ondersteund, kunt u een netwerkkabel gebruiken om een
draadloze toegangspoort/router aan te sluiten.

Als uw Brother-apparaat Wi-Fi Direct®ondersteunt en u het apparaat wilt configureren voor een Wi-Fi Direct®-
netwerk, raadpleegt u de Online Gebruikershandleiding op de pagina Handleidingen van uw model in het Brother
Solutions Center (support.brother.com).

Ad-hocmodus
Verbind uw mobiele toestel met uw Brother-apparaat zonder daarbij een draadloze toegangspoort/router te
gebruiken.

2

1

1. Mobiel apparaat
2. Draadloze netwerkmachine (uw Brother-apparaat)

Als uw mobiele apparaat door iOS7.0.x wordt bestuurd, moet u IPv6 voor uw Brother-apparaat inschakelen
wanneer u AirPrint in de Ad-hocmodus gebruikt.

Infrastructuurmodus
Met deze modus kunt u uw mobiele toestel met uw Brother-apparaat verbinden via een draadloze
toegangspoort/router.
• Wanneer het Brother-apparaat met het draadloze toegangspunt of de draadloze router is verbonden via de

functie voor draadloze verbindingen van het apparaat:

3
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1. Mobiel apparaat
2. Draadloos toegangspunt/draadloze router
3. Draadloze netwerkmachine (uw Brother-apparaat)

• Wanneer het Brother-apparaat met uw draadloze toegangspunt/router is verbonden via een netwerkkabel
(alleen ondersteunde modellen):

4
3

21

1. Mobiel apparaat
2. Draadloos toegangspunt/draadloze router
3. Netwerkkabel
4. Bedrade of draadloze netwerkmachine (uw Brother-apparaat)

Wi-Fi Direct®-netwerk
U kunt uw mobiele apparaat met uw Brother-apparaat verbinden via Wi-Fi Direct®. Met Wi-Fi Direct® kunt u
een beveiligd draadloos netwerk configureren tussen uw Brother-apparaat en een mobiel apparaat zonder
een toegangspunt te gebruiken.

2

1

1. Mobiel apparaat
2. Draadloze netwerkmachine (uw Brother-apparaat)

  Verwante informatie

• Voordat u AirPrint gebruikt

Gerelateerde onderwerpen:
• Als u problemen hebt met de machine 
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 Home > Voordat u AirPrint gebruikt > AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser

AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser

Controleer of de Brother-machine op hetzelfde netwerk is aangesloten als de computer.

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor

het IP-adres van de machine).
Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2

U vindt het IP-adres van uw machine door het netwerkconfiguratierapport af te drukken. uu Verwante
informatie

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op
.

4. Klik op het tabblad Netwerk.
5. Klik op Protocol in de linkernavigatiebalk.
6. Om AirPrint uit te schakelen, schakelt u het selectievakje AirPrint uit. Om AirPrint in te schakelen, schakelt u

het selectievakje AirPrint in.

AirPrint is standaard ingeschakeld.

7. Klik op Indienen.
8. Start de machine opnieuw op om de configuratie te activeren.

  Verwante informatie

• Voordat u AirPrint gebruikt

• Het netwerkconfiguratierapport afdrukken 
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 Home > Voordat u AirPrint gebruikt > AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser > Het
netwerkconfiguratierapport afdrukken

Het netwerkconfiguratierapport afdrukken
Het netwerkconfiguratierapport biedt een overzicht van de netwerkconfiguratie, inclusief de netwerkinstellingen
van de afdrukserver.

• Knooppuntnaam: de knooppuntnaam wordt weergegeven in het huidige netwerkconfiguratierapport. De
standaardnaam is “BRNxxxxxxxxxxxx” voor een bedraad netwerk of “BRWxxxxxxxxxxxx” voor een
draadloos netwerk (waarbij “xxxxxxxxxxxx” staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van de machine).

• Als achter [IP Address] in het netwerkconfiguratierapport 0.0.0.0 wordt weergegeven, wacht u één
minuut en probeert u het opnieuw af te drukken.

• Het rapport bevat de instellingen van uw machine, zoals het IP-adres, het subnetmasker, de
knooppuntnaam en het MAC-adres, bijvoorbeeld:
- IP-adres: 192.168.0.5
- Subnetmasker: 255.255.255.0
- Knooppuntnaam: BRN000ca0000499
- MAC-adres: 00-0c-a0-00-04-99

>> HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN
>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

1. Druk op a of b om de optie [Machine-info] te selecteren en druk vervolgens op OK.
2. Druk op a of b om [Druk NetSetting] te selecteren.
3. Druk op OK.

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Druk op  [Instell.] > [Apparaatgegevens] > [Druk NetSetting].

2. Druk op [OK].

3. Druk op .

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Druk op [ ] [Instell.] > [Alle instellingen] > [Print lijsten] >
[Netwerkconfiguratie].

2. Druk op [Ja].

  Verwante informatie

• AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser 
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 Home > Afdrukken

Afdrukken

• Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch

• Voordat u met OS X v10.8.5 of recenter afdrukt

• Afdrukken met OS X v10.8.5 of recenter
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 Home > Afdrukken > Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch

Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

1. Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
2. Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.

3. Tik op  of .

4. Tik op Afdrukken.
5. Controleer of uw Brother-machine is geselecteerd.
6. Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, tikt u op Printer.

Een lijst met beschikbare machines verschijnt.
7. Tik op de naam van uw machine.
8. Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien

ondersteund door uw machine).
9. Tik op Afdrukken.

  Verwante informatie

• Afdrukken 
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 Home > Afdrukken > Voordat u met OS X v10.8.5 of recenter afdrukt

Voordat u met OS X v10.8.5 of recenter afdrukt

Voeg de Brother-machine op uw Macintosh-computer aan de printerlijst toe voordat u met OS X v10.8.5 of
recenter afdrukt.

1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het menu Apple.
2. Klik op Afdrukken en scannen of Printers en scanners.
3. Klik op het pictogram + onder het printerpaneel aan de linkerkant.
4. Klik op Voeg printer of scanner toe…. Het scherm Toevoegen verschijnt.
5. Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens AirPrint in het snelmenu Gebruik.
6. Klik op Toevoegen.

  Verwante informatie

• Afdrukken 
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 Home > Afdrukken > Afdrukken met OS X v10.8.5 of recenter

Afdrukken met OS X v10.8.5 of recenter

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt. Controleer
of uw Brother-machine in de printerlijst op uw Macintosh-computer wordt vermeld voordat u de
afdrukprocedure start.

1. Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
2. Gebruik Safari op uw Macintosh-computer om de pagina te openen die u wilt afdrukken.
3. Klik op het Archief-menu en selecteer vervolgens Druk af.
4. Controleer of uw Brother-machine is geselecteerd. Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd,

klikt u op het snelmenu Printer en selecteert u uw Brother-machine.
5. Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien

ondersteund door uw machine).
6. Klik op Druk af.

  Verwante informatie

• Afdrukken 
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 Home > Scannen (niet beschikbaar voor printermodellen)

Scannen (niet beschikbaar voor printermodellen)

• Voordat u met OS X v10.9 of recenter scant

• Scannen met OS X v10.9 of recenter
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 Home > Scannen (niet beschikbaar voor printermodellen) > Voordat u met OS X v10.9 of recenter scant

Voordat u met OS X v10.9 of recenter scant

Gerelateerde modellen: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Voeg de Brother-machine op uw Macintosh-computer aan de lijst met scanners toe voordat u met OS X v10.9
of recenter scant.

1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het menu Apple.
2. Klik op Printers en scanners.
3. Klik op het pictogram + onder het scannerpaneel aan de linkerkant.
4. Klik op Voeg printer of scanner toe….

Het scherm Voeg toe verschijnt.
5. Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens AirPrint in het snelmenu Gebruik.
6. Klik op Voeg toe.

  Verwante informatie

• Scannen (niet beschikbaar voor printermodellen) 
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 Home > Scannen (niet beschikbaar voor printermodellen) > Scannen met OS X v10.9 of recenter

Scannen met OS X v10.9 of recenter

Gerelateerde modellen: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Controleer of uw Brother-machine in de scannerlijst op uw Macintosh-computer wordt vermeld voordat u de
scanprocedure start.

1. Plaats uw document.
2. Selecteer Systeemvoorkeuren in het menu Apple.
3. Klik op Printers en scanners.
4. Selecteer uw Brother-machine in de scannerlijst.
5. Klik op het tabblad Scan en klik vervolgens op de knop Open scanner….

Het scannervenster verschijnt.
6. Als u het document in de ADF (automatische documentinvoer) plaatst, vinkt u het selectievakje Gebruik

documentlade aan en bepaalt u het formaat van uw document in het snelmenu voor het instellen van de
scangrootte.

7. Selecteer de bestemmingsmap of bestemmingstoepassing in het snelmenu voor het instellen van de
bestemming.

8. Klik op Toon details om indien nodig de scaninstellingen te wijzigen.
U kunt de afbeelding handmatig bijsnijden door de muisaanwijzer over het gedeelte dat u wilt scannen te
slepen wanneer u vanaf de glasplaat scant.

9. Klik op Scan.

  Verwante informatie

• Scannen (niet beschikbaar voor printermodellen) 
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 Home > Een fax verzenden (voor MFC-modellen)

Een fax verzenden (voor MFC-modellen)

• Voorbereidingen voor het verzenden van een fax met OS X v10.8.5 of recenter

• Voordat u een fax met OS X v10.8.5 of recenter verzendt
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 Home > Een fax verzenden (voor MFC-modellen) > Voorbereidingen voor het verzenden van een fax met
OS X v10.8.5 of recenter

Voorbereidingen voor het verzenden van een fax met OS X v10.8.5 of
recenter

Gerelateerde modellen: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Voeg de Brother-machine op uw Macintosh-computer aan de printerlijst toe voordat u een fax verstuurt. Zorg
ervoor dat uw Brother-machine met de telefoonlijn is verbonden en correct werkt.

1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het menu Apple.
2. Klik op Afdrukken en scannen of Printers en scanners.
3. Klik op het pictogram + onder het printerpaneel aan de linkerkant.
4. Klik op Voeg printer of scanner toe…. Het scherm Toevoegen verschijnt.
5. Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens AirPrint in het snelmenu Gebruik.
6. Klik op Toevoegen.

  Verwante informatie

• Een fax verzenden (voor MFC-modellen) 
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 Home > Een fax verzenden (voor MFC-modellen) > Voordat u een fax met OS X v10.8.5 of recenter
verzendt

Voordat u een fax met OS X v10.8.5 of recenter verzendt

Gerelateerde modellen: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Controleer of uw Brother-machine in de printerlijst op uw Macintosh-computer wordt vermeld.

• AirPrint ondersteunt alleen faxdocumenten in zwart-wit.
• Faxvoorbladen worden momenteel niet ondersteund door OS X v10.8.

1. Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
2. Gebruik Apple TextEdit op uw Macintosh-computer om het bestand te openen dat u als fax wilt verzenden.
3. Klik op het Archief-menu en selecteer vervolgens Druk af.
4. Klik op het snelmenu Printer en selecteer vervolgens Brother MFC-XXXX - Fax (waarbij XXXX voor de

naam van uw model staat).
5. Voer de gegevens van geadresseerde van de fax in.
6. Klik op Fax.

  Verwante informatie

• Een fax verzenden (voor MFC-modellen) 
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 Home > Problemen oplossen

Problemen oplossen

• Als u problemen hebt met de machine
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 Home > Problemen oplossen > Als u problemen hebt met de machine

Als u problemen hebt met de machine
In deze tabel wordt uitgelegd hoe algemene problemen bij het gebruik van AirPrint met de machine van Brother
kunnen worden opgelost. Als u uw probleem na het lezen van deze informatie niet kunt oplossen, gaat u naar
het Brother Solutions Center op support.brother.com, klikt u op Veelgestelde vragen en probleemoplossing en
selecteert u uw machine.

Probleem Suggesties

Mijn Brother-machine wordt niet weergegeven in het
printeroverzicht.

Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.

Controleer de netwerkinstellingen. uu Verwante
informatie

Plaats het mobiele apparaat dichter bij uw draadloze
toegangspunt/router of uw Brother-machine.

Afdrukken lukt niet. Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.

Controleer de netwerkinstellingen. uu Verwante
informatie

Ik probeer een document van meerdere pagina's af te
drukken vanaf een iOS-apparaat, maar ALLEEN de
eerste pagina wordt afgedrukt.

Zorg ervoor dat u de laatste versie van iOS hebt.
Raadpleeg het volgende hulpartikel van Apple voor meer
informatie over AirPrint: http://support.apple.com/kb/
HT4356

  Verwante informatie

• Problemen oplossen

Gerelateerde onderwerpen:
• Netwerkinstellingen 
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