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Înainte de a utiliza aparatul Brother

• Modele pentru care este aplicabil

• Definiţii ale notelor

• Mărci comerciale

• Observaţie importantă

Modele pentru care este aplicabil
Acest Ghid al utilizatorului se aplică următoarelor modele:
Modele de imprimantă cu ecran LCD cu 1 linie: HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/
HL-L6250DN
Modele de imprimantă cu ecran tactil LCD de 1,8 inci: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/
HL-L6400DWT
Modele DCP şi MFC:DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

  Informaţii similare

• Înainte de a utiliza aparatul Brother 

Definiţii ale notelor
În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile şi informaţii suplimentare.

  Informaţii similare

• Înainte de a utiliza aparatul Brother 

Mărci comerciale
BROTHER este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.
Apple, AirPrint, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch și OS X sunt mărci comerciale ale Apple
Inc., înregistrate în Statele unite și în alte țări.

Wi-Fi Direct este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
Fiecare companie care a dezvoltat un program software al cărui nume este menţionat în acest manual are un
anumit contract de licenţă pentru software pentru programele sale brevetate.
Orice denumiri comerciale şi denumiri de produse ale companiilor care apar pe produsele Brother, pe
documentele asociate şi pe orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale companiilor respective.

  Informaţii similare

• Înainte de a utiliza aparatul Brother 
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Observaţie importantă
Folosirea insignei Compatibil cu Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat să funcționeze în mod specific
cu tehnologia identificată în insignă și a fost certificat de dezvoltator ca fiind conform cu standardele de
performanță Apple.
Dacă nu se specifică altfel, mesajele afişate pe ecran utilizate pentru OS X din acest manual provin din OS X
v10.9.x.
Mesajele de pe ecran de pe computerul dumneavoastră pot fi diferite în funcţie de sistemul de operare.
©2015 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

  Informaţii similare

• Înainte de a utiliza aparatul Brother 
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Înainte de a utiliza AirPrint

• Ce este AirPrint?

• Sisteme de operare compatibile

• Setările reţelei

• Dezactivarea şi activarea AirPrint folosind Administrarea online a reţelei folosind Web
Based Management (browser web)

1



 Pagina de pornire > Înainte de a utiliza AirPrint > Ce este AirPrint?

Ce este AirPrint?
AirPrint este o soluţie mobilă de imprimare care vă permite să imprimaţi wireless fotografii, mesaje e-mail, pagini
web şi documente de pe computerul dvs. Mac, de pe iPad, iPhone şi iPod touch fără să fie necesară instalarea
unui driver.

1

2

1. Cerere de imprimare
2. Imprimare

De asemenea, AirPrint vă permite să trimiteţi faxuri de pe computerul dvs. Mac fără să le imprimaţi.

1

2

3

4

1. Reţea cablată sau wireless
2. Aparatul dumneavoastră Brother
3. Linie telefonică
4. Aparatul destinatarului

De asemenea, AirPrint vă permite să scanaţi documente de pe computerul dvs. Mac fără să fie necesară
instalarea unui driver (disponibil pentru OS X v10.9 sau o versiune ulterioară).

1

2

1. Sarcină de scanare
2. Documente scanate

  Informaţii similare

• Înainte de a utiliza AirPrint 
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Sisteme de operare compatibile
AirPrint este compatibil cu dispozitivele iPad (toate modelele), iPhone (3GS sau ulterior) şi cu iPod touch
(generaţia a 3-a sau ulterioară) pe care rulează cea mai recentă versiune a iOS. Pentru informaţii suplimentare,
vizitaţi site-ul web Apple:
(http://support.apple.com/kb/HT4356).

  Informaţii similare

• Înainte de a utiliza AirPrint 
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Setările reţelei
Pentru a utiliza AirPrint, dispozitivul dumneavoastră mobil trebuie să se conecteze la reţeaua wireless la care
este conectat aparatul Brother. AirPrint este compatibil cu conexiuni wireless care utilizează modul Ad-Hoc,
modul infrastructură sau Wi-Fi Direct®.
Pentru a configura dispozitivul mobil pentru o reţea wireless, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
mobil. Pentru a accesa o adresă de legătură către manualul de utilizare al dispozitivului mobil de pe site-ul web
Apple, atingeţi pictograma  din aplicaţia Safari.

Pentru a configura aparatul Brother pentru o reţea wireless, consultaţi Ghidul de instalare şi configurare rapidă al
aparatului Brother sau Ghidul utilizatorului Online din pagina Manuale a modelului dvs. de la Brother Solutions
Center (support.brother.com). În cazul în care aparatul Brother este compatibil cu o reţea cablată, puteţi utiliza
un cablu de reţea pentru a vă conecta la un punct de acces/router wireless.

Dacă aparatul Brother este compatibil cu Wi-Fi Direct® şi doriţi să configuraţi aparatul Brother pentru o reţea Wi-
Fi Direct®, consultaţi Ghidul utilizatorului Online al aparatului Brother din pagina Manuale a modelului dvs. de la
Brother Solutions Center (support.brother.com).

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

2

1

1. Dispozitiv mobil
2. Aparatul de reţea wireless (aparatul dumneavoastră Brother)

Dacă pe dispozitivul dumneavoastră mobil rulează iOS 7.0.x şi utilizaţi AirPrint în modul Ad-Hoc, trebuie să
activaţi IPv6 pentru aparatul dvs. Brother.

Modul infrastructură
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 folosind funcţia wireless a

aparatului:

3
21

1. Dispozitiv mobil
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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
(numai modelele compatibile):

4
3

21

1. Dispozitiv mobil
2. Punctul de acces/routerul wireless
3. Cablu de reţea
4. Aparatul de reţea cablată sau wireless (aparatul dumneavoastră Brother)

Reţeaua Wi-Fi Direct®

Conectaţi dispozitivul mobil la aparatul Brother folosind Wi-Fi Direct®. Wi-Fi Direct® permite configurarea unei
reţele wireless securizate între aparatul Brother şi un dispozitiv mobil, fără folosirea unui punct de acces.

2

1

1. Dispozitiv mobil
2. Aparatul de reţea wireless (aparatul dumneavoastră Brother)

  Informaţii similare

• Înainte de a utiliza AirPrint

Subiecte conexe:
• Dacă aveţi dificultăţi cu aparatul 
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Dezactivarea şi activarea AirPrint folosind Administrarea online a reţelei
folosind Web Based Management (browser web)

Verificaţi dacă aparatul Brother este conectat la aceeaşi reţea ca şi calculatorul.

1. Deschideţi browserul web.
2. Introduceţi „http://adresa IP a aparatului” în bara de adrese (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a

aparatului).
De exemplu:
http://192.168.1.2

Pentru a afla adresa IP a aparatului dvs., imprimaţi Raportul de configurare a reţelei. uu Informaţii similare

3. În mod implicit, nu este necesară introducerea unei parole. Dacă aţi definit deja o parolă, introduceţi-o şi apoi
faceţi clic pe .

4. Faceţi clic pe fila Network (Reţea).
5. Faceţi clic pe Protocol în bara de navigare din stânga.
6. Pentru a dezactiva AirPrint, deselectaţi caseta AirPrint. Pentru a activa AirPrint, bifaţi caseta AirPrint.

AirPrint este activat în mod implicit.

7. Faceţi clic pe Submit (Trimitere).
8. Reporniţi aparatul pentru a activa configurarea.

  Informaţii similare

• Înainte de a utiliza AirPrint

• Imprimarea raportului de configurare a reţelei 
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Imprimarea raportului de configurare a reţelei
Raportul de configurare a reţelei listează configuraţia reţelei, inclusiv setările de reţea ale serverului de
imprimare.

• Nume nod: numele nodului apare în raportul curent de configurare a reţelei. Numele implicit al nodului
este „BRNxxxxxxxxxxxx”, pentru o reţea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxxxx”, pentru o reţea wireless
(unde „xxxxxxxxxxxx” este adresa MAC/adresa Ethernet a aparatului.)

• Dacă [IP Address] indicată în raportul de configurare a reţelei este 0.0.0.0, aşteptaţi un minut şi
imprimaţi din nou raportul.

• În acest raport sunt enumerate setările aparatului, precum adresa IP, masca de subreţea, numele
nodului şi adresa MAC, de exemplu:
- Adresă IP: 192.168.0.5
- Mască de subreţea: 255.255.255.0
- Nume nod: BRN000ca0000499
- Adresă 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. Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta opţiunea [Info. aparat] şi apoi apăsaţi pe OK.
2. Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta [ImprSetRetea].
3. Apăsaţi pe OK.

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

1. Apăsaţi pe  [Setări] > [Info echipament] > [ImprSetRetea].

2. Apăsaţi pe [OK].

3. Apăsaţi pe .

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

1. Apăsaţi pe [ ] [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte] > [Configurare reţea].

2. Apăsaţi pe [Da].

  Informaţii similare

• Dezactivarea şi activarea AirPrint folosind Administrarea online a reţelei folosind Web Based
Management (browser web) 
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Imprimare

• Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod Touch

• Înainte de imprimare folosind OS X v10.8.5 sau o versiune ulterioară

• Imprimarea folosind OS X v10.8.5 sau o versiune ulterioară
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Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod Touch

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

1. Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.
2. Utilizaţi Safari pentru a deschide pagina pe care doriţi să o imprimaţi.

3. Atingeţi  sau .

4. Atingeţi Print (Imprimare).
5. Verificaţi dacă aparatul Brother este selectat.
6. Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), apăsaţi pe Printer (Imprimantă).

Se afişează o listă cu aparatele disponibile.
7. Atingeţi numele aparatului dumneavoastră din listă.
8. Selectaţi opţiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat şi imprimarea faţă-verso (dacă aparatul

acceptă această opţiune).
9. Atingeţi Print (Imprimare).

  Informaţii similare

• Imprimare 
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Înainte de imprimare folosind OS X v10.8.5 sau o versiune ulterioară

Înainte de imprimare folosind OS X v10.8.5 sau o versiune ulterioară, adăugaţi aparatul Brother în lista de
imprimante de pe computerul Macintosh.

1. Selectaţi System Preferences (Preferinţe sistem) din meniul Apple.
2. Faceţi clic pe Print & Scan (Imprimare şi scanare) sau pe Printers & Scanners (Imprimante şi scanere).
3. Faceţi clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.
4. Faceţi clic pe Add Printer or Scanner (Adaugă o imprimantă sau un scaner)…. Apare ecranul Add

(Adăugare).
5. Selectaţi aparatul Brother şi apoi selectaţi AirPrint din meniul pop-up Use (Utilizează).
6. Faceţi clic pe Add (Adăugare).

  Informaţii similare

• Imprimare 
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Imprimarea folosind OS X v10.8.5 sau o versiune ulterioară

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcţie de aplicaţie. În exemplul de mai jos s-a utilizat
programul Safari. Înainte de imprimare, asiguraţi-vă că aparatul Brother figurează pe lista de imprimante de pe
computerul Macintosh.

1. Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.
2. Utilizaţi Safari pe computerul dumneavoastră Macintosh pentru a deschide pagina pe care doriţi să o

imprimaţi.
3. Faceţi clic pe meniul File (Fişier) şi apoi selectaţi Print (Imprimare).
4. Verificaţi dacă aparatul Brother este selectat. Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), faceţi clic

pe meniul pop-up Printer (Imprimantă) şi apoi selectaţi aparatul Brother.
5. Selectaţi opţiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat şi imprimarea faţă-verso (dacă aparatul

acceptă această opţiune).
6. Faceţi clic pe Print (Imprimare).

  Informaţii similare

• Imprimare 
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Scanare (Nu este disponibil pentru modelele de imprimantă)

• Înainte de scanare folosind OS X v10.9 sau o versiune ulterioară

• Scanarea folosind OS X v10.9 sau o versiune ulterioară
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Înainte de scanare folosind OS X v10.9 sau o versiune ulterioară

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

Înainte de imprimare folosind OS X v10.9 sau o versiune ulterioară, adăugaţi aparatul Brother în lista de
imprimante de pe computerul Macintosh.

1. Selectaţi System Preferences (Preferinţe sistem) din meniul Apple.
2. Faceţi clic pe Printers & Scanners (Imprimante şi scanere).
3. Faceţi clic pe pictograma + de sub panoul Scanere din partea stângă.
4. Faceţi clic pe Add Printer or Scanner (Adaugă o imprimantă sau un scaner)….

Apare ecranul Add (Adăugare).
5. Selectaţi aparatul Brother şi apoi selectaţi AirPrint din meniul pop-up Use (Utilizează).
6. Faceţi clic pe Add (Adăugare).

  Informaţii similare

• Scanare (Nu este disponibil pentru modelele de imprimantă) 
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Scanarea folosind OS X v10.9 sau o versiune ulterioară

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

Înainte de scanare, asiguraţi-vă că aparatul Brother figurează pe lista de scanere de pe computerul Macintosh.

1. Încărcaţi documentul.
2. Selectaţi System Preferences (Preferinţe sistem) din meniul Apple.
3. Faceţi clic pe Printers & Scanners (Imprimante şi scanere).
4. Selectaţi aparatul Brother din lista de scanere.
5. Faceţi clic pe fila Scan (Scanare) şi apoi faceţi clic pe butonul Open Scanner (Pornire scaner)….

Se afişează ecranul Scaner.
6. Dacă aşezaţi documentul în ADF, selectaţi caseta de validare Use Document Feeder (Utilizare unitate de

alimentare automată a documentelor) şi apoi selectaţi dimensiunea documentului din meniul pop-up pentru
setarea dimensiunii de scanare.

7. Selectaţi directorul destinaţie sau aplicaţia destinaţie din meniul pop-up pentru setarea destinaţiei.
8. Faceţi clic pe Show Details (Afişare detalii) pentru a modifica setările de scanare, dacă este necesar.

Puteţi decupa manual imaginea trăgând indicatorul mouse-ului peste porţiunea pe care doriţi să o scanaţi,
atunci când scanaţi de pe sticla scanerului.

9. Faceţi clic pe Scan (Scanare).

  Informaţii similare

• Scanare (Nu este disponibil pentru modelele de imprimantă) 
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Trimiterea unui fax (Pentru modelele MFC)

• Înainte de a trimite un fax folosind OS X v10.8.5 sau o versiune ulterioară

• Trimiterea unui fax folosind OS X v10.8.5 sau o versiune ulterioară
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Înainte de a trimite un fax folosind OS X v10.8.5 sau o versiune
ulterioară

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

Înainte de a trimite un fax, adăugaţi aparatul Brother în lista de imprimante de pe computerul Macintosh.
Asiguraţi-vă că aparatul Brother este conectat la linia telefonică şi că acesta funcţionează corect.

1. Selectaţi System Preferences (Preferinţe sistem) din meniul Apple.
2. Faceţi clic pe Print & Scan (Imprimare şi scanare) sau pe Printers & Scanners (Imprimante şi scanere).
3. Faceţi clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.
4. Faceţi clic pe Add Printer or Scanner (Adaugă o imprimantă sau un scaner)…. Apare ecranul Add

(Adăugare).
5. Selectaţi aparatul Brother şi apoi selectaţi AirPrint din meniul pop-up Use (Utilizează).
6. Faceţi clic pe Add (Adăugare).

  Informaţii similare

• Trimiterea unui fax (Pentru modelele MFC) 
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Trimiterea unui fax folosind OS X v10.8.5 sau o versiune ulterioară

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

Asiguraţi-vă că aparatul Brother figurează pe lista de imprimante de pe computerul Macintosh.

• AirPrint acceptă numai documente alb-negru trimise prin fax.
• Paginile de însoţire nu sunt în prezent compatibile cu OS X v10.8.

1. Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.
2. Utilizaţi Apple TextEdit pe computerul dumneavoastră Macintosh pentru a deschide fişierul pe care doriţi să-l

trimiteţi prin fax.
3. Faceţi clic pe meniul File (Fişier) şi apoi selectaţi Print (Imprimare).
4. Faceţi clic pe meniul pop-up Printer (Imprimantă) şi apoi selectaţi Brother MFC-XXXX - FAX (unde XXXX

este denumirea modelului dumneavoastră).
5. Tastaţi informaţiile destinatarului faxului.
6. Faceţi clic pe Fax (Trimite fax).

  Informaţii similare

• Trimiterea unui fax (Pentru modelele MFC) 
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Depanarea

• Dacă aveţi dificultăţi cu aparatul
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Dacă aveţi dificultăţi cu aparatul
În acest tabel este explicat modul de remediere a problemelor uzuale care pot apărea în timpul utilizării AirPrint
împreună cu aparatul Brother. Dacă nu reuşiţi să remediaţi problema după ce citiţi aceste informaţii, vizitaţi
Brother Solutions Center la adresa support.brother.com, faceţi clic pe Întrebări frecvente şi depanare şi apoi
selectaţi aparatul Brother.

Dificultăţi Sugestii

Aparatul meu Brother nu este afişat în lista de
imprimante.

Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.

Confirmaţi setările reţelei. uu Informaţii similare

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

Nu pot imprima. Verificaţi dacă aparatul Brother este pornit.

Confirmaţi setările reţelei. uu Informaţii similare

Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe
un dispozitiv iOS, 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

  Informaţii similare

• Depanarea

Subiecte conexe:
• Setările reţelei 
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Vizitaţi-ne pe internet la adresa
www.brother.com
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