
Guia de Instalação 
do “AirPrint”

O AirPrint permite-lhe imprimir facilmente a partir de um dispositivo iOS (iPad, iPhone ou 
iPod touch).

Não precisa de instalar um controlador de impressora.

AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas 
nos EUA e noutros países.

Ambiente de funcionamento:
OS X v10.8 ou posterior / iOS 7.x ou posterior (consulte o Brother Solutions Center (support.brother.com) para 
obter as informações mais recentes sobre os sistemas operativos suportados). Para controlar este produto 
compatível com AirPrint, recomendamos a utilização das versões mais recentes do iOS e do macOS.

Como imprimir:
 l Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch
1	Certifi que-se de que a impressora está ligada e conectada através de uma conexão Ad Hoc, Wireless Direct 

ou rede Wi-Fi.
2	Abra a página que pretende imprimir.
3	Toque no ícone de ação .
4	Toque em Imprimir.
5	Selecione a impressora.
6	Selecione e altere as opções que deseje da impressora.
7	Toque em Imprimir.

 l Imprimir utilizando OS X v10.8 ou posterior
NOTA: Para poder imprimir, terá de adicionar a impressora à sua lista de impressoras Mac.
1. Selecione Preferências do Sistema no menu Apple.
2. Clique em Impressão e Digitalização ou Impressoras e Digitalizadores.
3. Clique no ícone + por baixo do painel de impressoras à esquerda.
4. Clique em Adicionar impressora ou digitalizador. O ecrã Adicionar aparece.
5. Selecione a impressora e, em seguida, selecione AirPrint no menu instantâneo Usar.
6. Clique em Adicionar.

1	Certifique-se de que a impressora está ligada e conectada através de uma conexão Ad Hoc, Wireless Direct, 
rede Wi-Fi ou por uma ligação USB.

2	Abra a página que pretende imprimir.
3	Clique no menu Ficheiro e selecione Imprimir.
4	Certifique-se de que a sua impressora está selecionada.
5	Selecione as opções disponíveis, como o número de páginas a imprimir. (As opções variam em função da 

impressora).
6	Clique em Imprimir.

Suporte ao produto:  
support.brother.com
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