
Vytištěno v Číně
Nyomtatva Kínában
LBD388001A

CZE/HUN

Az AirPrint teszi lehetővé az iOS 
eszközök (iPad, iPhone vagy iPod touch) 
használatával történő nyomtatást.

A szolgáltatás használatához nincs szükség 
nyomtató-illesztőprogramra.
MEGJEGYZÉS: A készülékben található nyomtatási 
médiától függően a nyomtatott adatok nem biztos, hogy 
ki fognak férni egy oldalra.

Az iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh és Safari 
az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült 
Államokban és más országokban. Az AirPrint és az 
AirPrint logó az Apple Inc. végjegyei.

Működési környezet:
iOS 7.x vagy későbbi verzió (a támogatott operációs 
rendszerekkel kapcsolatban tekintse meg a Brother 
terméktámogatási weboldalát).

Az iOS eszköznek és a nyomtatónak ugyanahhoz a Wi-Fi 
hálózathoz vagy ad-hoc kapcsolathoz kell csatlakoznia.

Támogatott fájltípusok:

Fénykép

Nyomtatás:
Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató be van 1

kapcsolva, és hogy Wi-Fi hálózathoz vagy ad-hoc 
kapcsolathoz csatlakozik.
Nyissa meg a kinyomtatni kívánt oldalt.2

Koppintson a 3  parancsikonra.
Koppintson a 4 Nyomtatás lehetőségre.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató ki lett 5

választva.
Válassza ki az elérhető beállításokat, mint pl. 6

a nyomtatandó oldalak száma. (A beállítások 
a nyomtatótól függően változhatnak.)
Koppintson a 7 Nyomtatás lehetőségre.

Terméktámogatás:  
http://support.brother.com/

Příručka AirPrint
AirPrint útmutató

Aplikace AirPrint vám umožňuje snadno 
tisknout ze zařízení iOS (iPad, iPhone nebo 
iPod touch).

Nemusíte k tomu instalovat ovladač 
tiskárny.
POZNÁMKA: V závislosti na momentálně vloženém 
tiskovém médiu se nemusí podařit vytisknout všechna 
tisková data na jedinou stránku média.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh a Safari jsou 
ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované 
v USA a jiných zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou 
ochranné známky společnosti Apple Inc.

Provozní prostředí:
iOS 7.x či novější (nejnovější informace o podporovaných 
operačních systémech naleznete na webové stránce 
podpory Brother).

Vaše zařízení iOS a tiskárna musí být připojeny ke stejné 
Wi-Fi síti nebo přes režim ad-hoc.

Podporované typy souborů:

Jak tisknout:
Ujistěte se, že je vaše tiskárna zapnuta a připojena 1

přes Wi-Fi infrastrukturu nebo režim ad-hoc.
Otevřete stránku, kterou chcete vytisknout.2

Poklepejte na ikonu akce 3 .
Poklepejte na 4 Tisk.
Ujistěte se, že je zvolena vaše tiskárna.5

Vyberte všechny dostupné volby, například počet 6

stránek k tisku. (Volby se liší podle tiskárny.)
Poklepejte na 7 Tisk.

Podpora k produktu:  
http://support.brother.com/
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POL/CRO

AirPrint omogućuje jednostavno ispisivanje 
s uređaja s operativnim sustavom iOS (iPad, 
iPhone ili iPod touch).

Ne trebate instalirati upravljački program 
pisača.
NAPOMENA: Ovisno o trenutačno umetnutom 
ispisnome mediju, ispisani podatci možda neće stati na 
jednu stranicu medija.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh i Safari zaštitni 
su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim 
Državama i drugim zemljama. AirPrint i AirPrint logotip 
zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc.

Radno okruženje:
iOS 7.x ili noviji (pogledajte mrežnu stranicu za podršku 
tvrtke Brother kako biste saznali najnovije informacije o 
podržanim operativnim sustavima).

Uređaj s operativnim sustavom iOS i pisač moraju biti 
povezani s istom Wi-Fi mrežom ili putem ad-hoc veze.

Podržane vrste datoteka:

Kako ispisivati:
Uvjerite se da je pisač uključen i povezan putem 1

Wi-Fi infrastrukture ili ad-hoc veze.
Otvorite stranicu koju želite ispisati.2

Dodirnite ikonu za radnju 3 .
Dodirnite 4 Ispiši.
Provjerite je li odabran vaš pisač.5

Odaberite bilo koju dostupnu opciju, poput broja 6

stranica za ispisivanje. (Opcije se razlikuju ovisno 
o pisaču.)
Dodirnite 7 Ispiši.

Podrška za proizvod:  
http://support.brother.com/

Przewodnik AirPrint
Priručnik za AirPrintWydrukowano w Chinach

Tiskano u Kini

Funkcja AirPrint umożliwia łatwe 
drukowanie z urządzeń z systemem iOS 
(iPad, iPhone lub iPod touch).

Nie ma konieczności instalowania 
sterownika drukarki.
INFORMACJA: W zależności od załadowanego w 
danej chwili nośnika druku drukowane dane mogą nie 
mieścić się na pojedynczej stronie nośnika.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh i Safari to 
znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w USA 
i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint to znaki handlowe 
firmy Apple Inc.

Środowisko pracy:
System iOS 7.x lub nowszy (aktualne informacje na 
temat obsługiwanych systemów operacyjnych można 
znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Brother).

Urządzenie z systemem iOS i drukarka muszą być 
podłączone do tej samej sieci Wi-Fi lub przez połączenie 
ad-hoc.

Obsługiwane typy plików:

Zdjęcie

Jak wydrukować:
Upewnij się, że drukarka jest włączona i podłączona 1

do sieci Wi-Fi w trybie infrastruktury lub ad-hoc.
Otwórz stronę, którą chcesz wydrukować.2

Dotknij ikony 3 .
Dotknij opcji 4 Drukuj.
Upewnij się, że wybrana jest właściwa drukarka.5

Wybierz wszelkie dostępne opcje, takie jak liczba 6

stron do druku. (Opcje różnią się w zależności od 
drukarki).
Dotknij opcji 7 Drukuj.

Pomoc techniczna dotycząca produktów: 
http://support.brother.com/
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