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• Znaki handlowe

• Ważna informacja

Modele, których dotyczy podręcznik
Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:
Modele drukarki z 1-wierszowym wyświetlaczem LCD: HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/
HL-L5200DWT/HL-L6250DN
Modele drukarki z ekranem dotykowym LCD o przekątnej 1,8 cala: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/
HL-L6400DWT
Modele DCP i MFC:DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

  Powiązane informacje

• Przed użyciem urządzenia Brother 

Definicje oznaczeń
W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujące symbole i konwencje:

Ikony podpowiedzi oznaczają przydatne wskazówki i dodatkowe informacje.

  Powiązane informacje

• Przed użyciem urządzenia Brother 

Znaki handlowe
BROTHER jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.
Apple, AirPrint, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch i OS X to znaki handlowe firmy Apple Inc.,
zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi Direct to zastrzeżony znak handlowy Wi-Fi Alliance®.
Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę
licencyjną oprogramowania dotyczącą programów stanowiących jej własność.
Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother,
powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi odpowiednich spółek.

  Powiązane informacje

• Przed użyciem urządzenia Brother 
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Ważna informacja
Stosowanie etykiety Works with Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie, aby pracować
z technologią podaną na etykiecie, i jest certyfikowane przez dewelopera, jako spełniające standardy wydajności
Apple.
O ile nie określono inaczej, komunikaty ekranowe systemu OS X w niniejszym podręczniku dotyczą systemu OS
X v10.9.x.
Komunikaty ekranowe wyświetlane na monitorze posiadanego komputera mogą się różnić w zależności od
używanego systemu operacyjnego.
©2015 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Powiązane informacje

• Przed użyciem urządzenia Brother 
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 Strona główna > Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint

Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint

• Co to jest AirPrint?

• Obsługiwane systemy operacyjne

• Ustawienia sieciowe

• Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet
(przeglądarka WWW)
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 Strona główna > Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint > Co to jest AirPrint?

Co to jest AirPrint?
Funkcja AirPrint to rozwiązanie drukowania mobilnego, umożliwiające bezprzewodowe drukowanie zdjęć,
wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów z komputerów Mac, urządzeń iPad, iPhone oraz iPod
touch bez potrzeby instalowania sterownika.

1

2

1. Żądanie wydruku
2. Drukowanie

Funkcja AirPrint umożliwia także wysyłanie faksów z komputera Mac bez ich drukowania.

1

2

3

4

1. Sieć przewodowa lub bezprzewodowa
2. Urządzenie Brother
3. Linia telefoniczna
4. Urządzenie odbiorcy

Ponadto funkcja AirPrint umożliwia skanowanie dokumentów z komputerów Mac bez potrzeby instalowania
sterownika (dostępne dla systemu OS X w wersji 10.9 lub nowszej).
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1. Żądanie skanowania
2. Zeskanowane dokumenty

  Powiązane informacje

• Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint 
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 Strona główna > Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint > Obsługiwane systemy operacyjne

Obsługiwane systemy operacyjne
Funkcja AirPrint jest zgodna z urządzeniami iPad (wszystkie modele), iPhone (3GS lub nowszy) i iPod touch
(generacja 3 lub nowszy) z najnowszą wersją systemu iOS. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie
internetowej firmy Apple:
(http://support.apple.com/kb/HT4356).

  Powiązane informacje

• Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint 
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 Strona główna > Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint > Ustawienia sieciowe

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®.
W celu skonfigurowania urządzenia mobilnego do pracy w sieci bezprzewodowej należy zapoznać się z jego
podręcznikiem użytkownika. Łącze do podręcznika użytkownika urządzenia mobilnego można znaleźć na stronie
internetowej firmy Apple po naciśnięciu przycisku  w przeglądarce Safari.

Aby skonfigurować urządzenie firmy Brother dla sieci bezprzewodowej, zapoznaj się z Podręcznikiem szybkiej
obsługi urządzenia firmy Brother lub Przewodnikiem Użytkownika Online na stronie Podręczniki dla danego
modelu w witrynie Brother Solutions Center (support.brother.com). Jeżeli dane urządzenie firmy Brother
obsługuje sieć przewodową, połącz się z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem przy użyciu kabla
sieciowego.

Jeżeli dane urządzenie firmy Brother obsługuje sieć Wi-Fi Direct® i chcesz to urządzenie skonfigurować dla sieci
Wi-Fi Direct®, zapoznaj się z Przewodnikiem Użytkownika Online danego urządzenia firmy Brother na stronie
Instrukcji dla danego modelu w witrynie Brother Solutions Center (support.brother.com).

Tryb Ad-hoc
Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother bez potrzeby korzystania z bezprzewodowego
punktu dostępowego lub routera.

2

1

1. Urządzenie mobilne
2. Sieciowe urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother)

Jeśli w urządzeniu mobilnym działa system iOS 7.0.x, należy podczas korzystania z funkcji AirPrint w trybie
Ad-hoc włączyć protokół IPv6 w urządzeniu Brother.

Tryb infrastruktury
Pozwala połączyć urządzenie mobilne z drukarką 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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3
21

1. Urządzenie mobilne
2. Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
3. Sieciowe urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother)

• Gdy urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym lub routerem z
wykorzystaniem przewodu sieciowego (tylko obsługiwane modele):

4
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1. Urządzenie mobilne
2. Bezprzewodowy punkt dostępowy lub router
3. Kabel sieciowy
4. Sieciowe urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe (urządzenie Brother)

Sieć Wi-Fi Direct®

Pozwala połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem Brother za pomocą funkcji Wi-Fi Direct®. Sieć Wi-Fi
Direct® pozwala skonfigurować bezpieczne połączenie sieci bezprzewodowej pomiędzy urządzeniem Brother
a urządzeniem mobilnym bez korzystania z punktu dostępowego.
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1. Urządzenie mobilne
2. Sieciowe urządzenie bezprzewodowe (urządzenie Brother)
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  Powiązane informacje

• Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint

Powiązane tematy:
• Problemy z urządzeniem 
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 Strona główna > Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint > Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za
pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka WWW)

Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie
przez Internet (przeglądarka WWW)

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

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „http://adres IP urządzenia/” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” oznacza

adres IP urządzenia).
Na przykład:
http://192.168.1.2

Aby dowiedzieć się, jaki jest adres IP urządzenia, wydrukuj raport konfiguracji sieci. uu Powiązane
informacje

3. Domyślnie żadne hasło nie jest wymagane. Jeśli hasło zostało ustawione, wprowadź je, a następnie kliknij
przycisk .

4. Kliknij kartę Network (Sieć).
5. Kliknij Protocol (Protokół) w lewym pasku nawigacyjnym.
6. Aby wyłączyć funkcję AirPrint, usuń zaznaczenie pola wyboru AirPrint. Aby włączyć funkcję AirPrint,

zaznacz pole wyboru AirPrint.

Funkcja AirPrint jest włączona domyślnie.

7. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).
8. Uruchom ponownie urządzenie, aby aktywować konfigurację.

  Powiązane informacje

• Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint

• Wydrukuj Raport konfiguracji sieci 
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 Strona główna > Przed rozpoczęciem korzystania z AirPrint > Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za
pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka WWW) > Wydrukuj Raport konfiguracji sieci

Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
Raport konfiguracji sieci zawiera konfigurację sieci, w tym ustawienia serwera druku sieciowego.

• Nazwa węzła: nazwa węzła wyświetlana jest w bieżącym Raporcie konfiguracji sieci. Domyślną nazwą
węzła jest „BRNxxxxxxxxxxxx” w przypadku sieci przewodowej lub „BRWxxxxxxxxxxxx” w przypadku
sieci bezprzewodowej (gdzie „xxxxxxxxxxxx” oznacza adres MAC/Ethernet urządzenia).

• Jeśli pole [IP Address] w Raporcie konfiguracji sieci zawiera wartość 0.0.0.0, poczekaj jedną
minutę, a następnie spróbuj wydrukować raport ponownie.

• W raporcie można znaleźć ustawienia urządzenia takie jak adres IP, maska podsieci, nazwa węzła oraz
adres MAC, na przykład:
- Adres IP: 192.168.0.5
- Maska podsieci: 255.255.255.0
- Nazwa węzła: BRN000ca0000499
- Adres MAC: 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. Naciśnij przycisk a lub b, aby wybrać opcję [Inf. o urządz.], a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij a lub b, aby wybrać pozycję [Ust. siec. druku].
3. Naciśnij OK.

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

1. Naciśnij  [Ustaw.] > [Inform. o urządz.] > [Ust. siec. druku].

2. Naciśnij [OK].

3. Naciśnij .

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

1. Naciśnij [ ] [Ustawienia] > [Wszystkie ustawienia] > [Druk raportów] > [Konfiguracja
sieci].

2. Naciśnij [Tak].

  Powiązane informacje

• Wyłączanie/włączanie funkcji AirPrint za pomocą aplikacji Zarządzanie przez Internet (przeglądarka
WWW) 
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 Strona główna > Drukowanie

Drukowanie

• Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch

• Przed rozpoczęciem drukowania w systemie OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej

• Drukowanie w systemie OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej
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 Strona główna > Drukowanie > Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch

Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch

Procedura drukowania może się różnić w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie założono
korzystanie z przeglądarki Safari.

1. Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
2. Za pomocą przeglądarki Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.

3. Dotknij  lub .

4. Dotknij Print (Drukuj).
5. Upewnij się, że wybrane jest urządzenie Brother.
6. Jeśli wybrane jest inne urządzenie (lub żadna drukarka nie jest wybrana), dotknij Printer (Drukarka).

Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń.
7. Wybierz z listy nazwę swojego urządzenia.
8. Wybierz żądane opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie dwustronne (jeśli jest

obsługiwane przez urządzenie).
9. Dotknij Print (Drukuj).

  Powiązane informacje

• Drukowanie 
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 Strona główna > Drukowanie > Przed rozpoczęciem drukowania w systemie OS X w wersji 10.8.5 lub
nowszej

Przed rozpoczęciem drukowania w systemie OS X w wersji 10.8.5 lub
nowszej

Przed rozpoczęciem drukowania w systemie OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej dodaj urządzenie Brother do
listy drukarek na komputerze Macintosh.

1. Wybierz System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.
2. Kliknij Print & Scan (Drukarka i skaner) lub Printers & Scanners (Drukarki i skanery).
3. Kliknij ikonę + pod panelem drukarek, po lewej stronie.
4. Kliknij Dodaj drukarkę lub skaner…. Wyświetlony zostanie ekran Add (Dodaj).
5. Wybierz urządzenie Brother, a następnie wybierz AirPrint z menu podręcznego Use (Użycie).
6. Kliknij Add (Dodaj).

  Powiązane informacje

• Drukowanie 
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 Strona główna > Drukowanie > Drukowanie w systemie OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej

Drukowanie w systemie OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej

Procedura drukowania może się różnić w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie założono
korzystanie z przeglądarki Safari. Przed rozpoczęciem drukowania upewnij się, czy urządzenie firmy Brother
znajduje się na liście drukarek na komputerze Macintosh.

1. Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
2. Na komputerze Macintosh za pomocą przeglądarki Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
3. Kliknij menu File (Plik), a następnie wybierz Print (Drukuj).
4. Upewnij się, że wybrane jest urządzenie Brother. Jeżeli wybrane jest inne urządzenie (lub nie jest wybrana

żadna drukarka), kliknij menu podręczne Printer (Drukarka) i wybierz urządzenie Brother.
5. Wybierz żądane opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie dwustronne (jeśli jest

obsługiwane przez urządzenie).
6. Kliknij Print (Drukuj).

  Powiązane informacje

• Drukowanie 
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 Strona główna > Skanuj (Funkcja niedostępna w przypadku modeli drukarek)

Skanuj (Funkcja niedostępna w przypadku modeli drukarek)

• Przed rozpoczęciem skanowania w systemie OS X w wersji 10.9 lub nowszej

• Skanowanie w systemie OS X w wersji 10.9 lub nowszej
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 Strona główna > Skanuj (Funkcja niedostępna w przypadku modeli drukarek) > Przed rozpoczęciem
skanowania w systemie OS X w wersji 10.9 lub nowszej

Przed rozpoczęciem skanowania w systemie OS X w wersji 10.9 lub
nowszej

Pokrewne Modele: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Przed rozpoczęciem skanowania w systemie OS X w wersji 10.9 lub nowszej dodaj urządzenie Brother do listy
skanerów na komputerze Macintosh.

1. Wybierz System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.
2. Kliknij Printers & Scanners (Drukarki i skanery).
3. Kliknij ikonę + pod panelem skanerów, po lewej stronie.
4. Kliknij Add Printer or Scanner (Dodaj drukarkę lub skaner)….

Wyświetlony zostanie ekran Add (Dodaj).
5. Wybierz urządzenie Brother, a następnie wybierz AirPrint z menu podręcznego Use (Użycie).
6. Kliknij Add (Dodaj).

  Powiązane informacje

• Skanuj (Funkcja niedostępna w przypadku modeli drukarek) 
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 Strona główna > Skanuj (Funkcja niedostępna w przypadku modeli drukarek) > Skanowanie w systemie OS
X w wersji 10.9 lub nowszej

Skanowanie w systemie OS X w wersji 10.9 lub nowszej

Pokrewne Modele: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Przed rozpoczęciem skanowania upewnij się, czy urządzenie firmy Brother znajduje się na liście skanerów na
komputerze Macintosh.

1. Włóż dokument.
2. Wybierz System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.
3. Kliknij Printers & Scanners (Drukarki i skanery).
4. Wybierz posiadane urządzenie firmy Brother z listy skanerów.
5. Kliknij kartę Scan (Skanuj), a następnie kliknij przycisk Open Scanner (Otwórz skaner)….

Zostanie wyświetlony ekran Skaner.
6. Jeśli dokument jest umieszczany w podajniku ADF, zaznacz pole wyboru Use Document Feeder (Użyj

podajnika dokumentów), a następnie wybierz rozmiar dokumentu z menu podręcznego ustawienia
rozmiaru skanu.

7. Wybierz folder docelowy lub aplikację docelową z menu podręcznego ustawiania miejsca docelowego.
8. Kliknij Show Details (Pokaż szczegóły), aby w razie potrzeby zmienić ustawienia skanowania.

Podczas skanowania z szyby skanera można przycinać obrazy ręcznie, przeciągając wskaźnik myszy nad
obszarem, który ma zostać zeskanowany.

9. Kliknij Scan (Skanuj).

  Powiązane informacje

• Skanuj (Funkcja niedostępna w przypadku modeli drukarek) 
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 Strona główna > Wyślij faks (modele wielofunkcyjne)

Wyślij faks (modele wielofunkcyjne)

• Przed rozpoczęciem wysyłania faksu w systemie OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej

• Wyślij faks przy użyciu systemu OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej
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 Strona główna > Wyślij faks (modele wielofunkcyjne) > Przed rozpoczęciem wysyłania faksu w systemie OS
X w wersji 10.8.5 lub nowszej

Przed rozpoczęciem wysyłania faksu w systemie OS X w wersji 10.8.5
lub nowszej

Pokrewne Modele: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Przed rozpoczęciem wysyłania faksu dodaj urządzenie Brother do listy drukarek na komputerze Macintosh.
Sprawdź, czy posiadane urządzenie Brother jest podłączone do linii telefonicznej i działa prawidłowo.

1. Wybierz System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.
2. Kliknij Print & Scan (Drukarka i skaner) lub Printers & Scanners (Drukarki i skanery).
3. Kliknij ikonę + pod panelem drukarek, po lewej stronie.
4. Kliknij Dodaj drukarkę lub skaner…. Wyświetlony zostanie ekran Add (Dodaj).
5. Wybierz urządzenie Brother, a następnie wybierz AirPrint z menu podręcznego Use (Użycie).
6. Kliknij Add (Dodaj).

  Powiązane informacje

• Wyślij faks (modele wielofunkcyjne) 
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10.8.5 lub nowszej

Wyślij faks przy użyciu systemu OS X w wersji 10.8.5 lub nowszej

Pokrewne Modele: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Upewnij się, czy urządzenie firmy Brother znajduje się na liście drukarek na komputerze Macintosh.

• Funkcja AirPrint obsługuje tylko czarno-białe dokumenty faksu.
• Strony tytułowe nie są aktualnie obsługiwane przez system OS X v10.8.

1. Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.
2. Na komputerze Macintosh otwórz w programie Apple TextEdit plik, który chcesz wysłać jako faks.
3. Kliknij menu File (Plik), a następnie wybierz Print (Drukuj).
4. Kliknij menu podręczne Printer (Drukarka), a następnie wybierz Brother MFC-XXXX - Fax (gdzie XXXX to

nazwa posiadanego modelu).
5. Wpisz dane odbiorcy faksu.
6. Kliknij Fax (Faks).

  Powiązane informacje

• Wyślij faks (modele wielofunkcyjne) 
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Rozwiązywanie problemów

• Problemy z urządzeniem
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Problemy z urządzeniem
Niniejsza tabela przedstawia sposoby rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas używania funkcji
AirPrint w urządzeniu Brother. Jeśli po przeczytaniu tych informacji nie można rozwiązać problemu, odwiedź
stronę Brother Solutions Center: support.brother.com, kliknij Odpowiedzi na często zadawane pytania i
rozwiązywanie problemów, a następnie wybierz posiadane urządzenie firmy Brother.

Problem Zalecenia

Moje urządzenie Brother nie jest wyświetlane na liście
drukarek.

Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.

Sprawdź ustawienia sieciowe. uu Powiązane informacje

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

Nie mogę drukować. Upewnij się, że urządzenie Brother jest włączone.

Sprawdź ustawienia sieciowe. uu Powiązane informacje

Podczas próby drukowania wielostronicowego
dokumentu z urządzenia z systemem iOS drukowana jest
TYLKO pierwsza strona.

Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu
iOS.
Zapoznaj się z następującym artykułem dotyczącym
pomocy technicznej firmy Apple, aby uzyskać więcej
informacji na temat funkcji AirPrint: http://
support.apple.com/kb/HT4356

  Powiązane informacje

• Rozwiązywanie problemów

Powiązane tematy:
• Ustawienia sieciowe 
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Odwiedź naszą witrynę internetową
www.brother.com

POL
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