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Figyelmeztetések és megjegyzések jelölése
A jelen Használati útmutatóban a következő szimbólummal jelezzük a megjegyzéseket és a 
figyelmeztetéseket:

Védjegyek
A Brother név és a Brother embléma a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye. A BRAdmin Light és a 
BRAdmin Professional név a Brother Industries, Ltd. védjegye.
A UNIX név a The Open Group bejegyzett védjegye.
Az Apple és a Macintosh név az Apple, Inc. bejegyzett védjegye. A Safari név az Apple, Inc. védjegye.
A Microsoft, a Windows Vista, a Windows Server és a Windows név a Microsoft Corp. bejegyzett védjegye 
vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A Használati útmutatóban szereplő egyéb kifejezések, valamint márka- és terméknevek a megfelelő 
vállalatok bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Az összeállítással és a kiadással kapcsolatos közlemény
A jelen útmutató összeállítása és kiadása a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt történt, a legújabb 
termékleírások és specifikációk figyelembe vételével.
Az útmutató tartalma és a termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A Brother fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a jelen útmutatóban szereplő 
specifikációkat és tudnivalókat, és semmilyen felelősséget nem vállal az útmutató tartalmának követéséből 
eredő károkért (beleértve a következményi károkat is), korlátozás nélkül beleértve a tipográfiai vagy a 
kiadással összefüggő egyéb hibákat is.
Az útmutatóban szereplő képek megjelenése az operációs rendszertől és a nyomtatótól függően eltérő lehet.
©2008 Brother Industries Ltd.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
A kézikönyvben a Windows® XP megnevezés a Windows® XP Professional, valamint a Windows® XP 
Home Edition rendszereket jelöli. A dokumentumban a Windows® XP megnevezés nem takarja a 
Windows XP x64 Edition kiadást.

A Windows Server® 2003 megnevezés nem takarja a Windows Server® 2003 x64 Edition kiadást.

 A megjegyzésekből megtudhatja, hogy hogyan reagáljon a felmerülő helyzetekre, illetve ötleteket 
kaphat azzal kapcsolatban, hogy az adott művelet hogyan működik együtt más szolgáltatásokkal.
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A Brother telefonszámai és elérhetőségei
Ha műszaki vagy a működéssel kapcsolatos segítségre van szüksége, forduljon a készülék vásárlásának 
országában működő ügyfélszolgálathoz. A hívásokat az adott országon belülről kell kezdeményezni.

Észrevételeit és javaslatait a következő címre várjuk:

Szervizkereső (Egyesült Államok)
A Brother szervizközpontok címeivel kapcsolatban az 1-877-BROTHER telefonszámon is érdeklődhet.
Szervizkereső (Kanada)
A Brother szervizközpontok címeivel kapcsolatban az 1-877-BROTHER telefonszámon is érdeklődhet.

Internetcímek
A Brother nemzetközi webhelye: http://www.brother.com
Gyakran ismételt kérdések, terméktámogatás és műszaki kérdések, illesztőprogramok frissítése és 
segédprogramok: http://solutions.brother.com 
(Csak az Egyesült Államokban) Brother tartozékok és kellékek: http://www.brothermall.com

Egyesült Államok 1-877-BROTHER
Kanada 1-877-BROTHER
Európa Látogasson el a http://www.brother.com webhelyre, 

ahol megtalálja a helyi Brother képviselet 
elérhetőségét.

Egyesült 
Államok

Printer Customer Support
Brother International Corporation 26250 Enterprise Ct. # 250 Lake Forest, CA 92630

Kanada Brother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1, rue Hôtel de Ville
Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6

Európa European Product & Service Support
1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, Egyesült Királyság

http://www.brother.com
http://www.brother.com
http://solutions.brother.com
http://www.brothermall.com
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Áttekintés 1

A Brother nyomtató megosztható 10/100 Mb vezetékes Ethernet-hálózaton keresztül belső hálózati 
nyomtatókiszolgáló használatával. A nyomtatókiszolgáló nyomtatási szolgáltatásokat kínál a TCP/IP-
protokollt támogató Windows® 2000/XP, Windows Vista® és Windows Server® 2003 rendszerekhez, 
valamint a TCP/IP-protokollt támogató Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verziójú rendszerekhez. A következő 
táblázat bemutatja az egyes operációs rendszerek által támogatott hálózatokat és kapcsolatokat.

1 A BRAdmin Professional és a Web BRAdmin program letölthető a http://solutions.brother.com webhelyről.

Ahhoz, hogy a Brother nyomtatót hálózaton keresztül használhassa, először konfigurálnia kell a 
nyomtatókiszolgálót és be kell állítania a használni kívánt számítógépeket.

Bevezetés 1

Operációs rendszer 10/100 
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Mac OS® X 10.3.9 vagy 
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http://solutions.brother.com


Bevezetés

2

1
Hálózati szolgáltatások 1

A Brother QL-580N/1060N nyomtató a következő alapvető hálózati szolgáltatásokat kínálja.

Hálózati nyomtatás 1

A nyomtatókiszolgáló nyomtatási szolgáltatásokat kínál a TCP/IP-protokollt támogató Windows® 2000/XP, 
Windows Vista® és Windows Server® 2003 rendszerekhez, valamint a TCP/IP-protokollt támogató 
Macintosh rendszerekhez (Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verzió).

Felügyeleti segédprogramok 1

BRAdmin Light 1

A BRAdmin Light a Brother hálózathoz csatlakoztatott eszközök kezdeti beállítására szolgáló segédprogram. 
A segédprogrammal Brother termékeket kereshet hálózatán, megtekintheti azok állapotát, illetve alapvető 
hálózati beállításokat végezhet (például beállíthatja az IP-címet). A BRAdmin Light segédprogram Windows® 
2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, illetve Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verziójú rendszert 
futtató számítógépekkel használható. A BRAdmin Light segédprogram telepítéséhez tekintse át a termékhez 
mellékelt telepítési és üzemeltetési kézikönyvet.
A BRAdmin Light segédprogram részletes ismertetését a http://solutions.brother.com webhelyen találhatja 
meg.

BRAdmin Professional (Windows® rendszerekhez) 1

A BRAdmin Professional a hálózathoz csatlakoztatott Brother eszközök haladóbb szintű kezelésére alkalmas 
segédprogram. A segédprogrammal Brother termékeket kereshet hálózatán, megtekintheti azok állapotát, 
illetve hálózati beállításokat végezhet Windows® rendszerű számítógépről. A BRAdmin Light 
segédprogramhoz képest a BRAdmin Professional további szolgáltatásokat tartalmaz. A segédprogram 
letöltéséhez, illetve részletes ismertetésének megtekintéséhez keresse fel a http://solutions.brother.com 
webhelyet.

Web BRAdmin (Windows® rendszerekhez) 1

A Web BRAdmin a hálózathoz csatlakoztatott Brother eszközök felügyeletére szolgáló segédprogram. A 
segédprogrammal Brother termékeket kereshet hálózatán, megtekintheti azok állapotát és hálózati 
beállításokat végezhet. A BRAdmin Professional segédprogramtól eltérően – amely kizárólag Windows® 
rendszerekkel működik – a Web BRAdmin kiszolgáló-segédprogram minden olyan számítógépről elérhető, 
amelynek webböngészője támogatja a JRE (Java Runtime Environment) környezetet. A Web BRAdmin 
kiszolgáló-segédprogram ISS 1 rendszert futtató számítógépekre történő telepítésével a rendszergazdák 
webböngésző segítségével kapcsolódhatnak a Web BRAdmin kiszolgálóhoz, amely ezt követően magával 
az eszközzel kommunikál. 
A segédprogram letöltéséhez, illetve részletes ismertetésének megtekintéséhez keresse fel a 
http://solutions.brother.com webhelyet.
1 Internet Information Server 4.0 vagy Internet Information Service 5.0 / 5.1 / 6.0 / 7.0

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com


Bevezetés

3

1
A hálózati kapcsolatok típusai 1

Példa hálózati kapcsolatra 1

A hálózati kapcsolatoknak két fő típusa van: egyenrangú kapcsolat és hálózati megosztott környezet.

Egyenrangú kapcsolattal történő nyomtatás TCP/IP-protokollon keresztül 1

Egyenrangú (peer-to-peer) kapcsolatnál az egyes számítógépek közvetlenül küldik az adatokat az egyes 
eszközöknek, illetve közvetlenül is fogadják azoktól. A kapcsolatban nincs jelen olyan központi kiszolgáló, 
amely a fájlok elérését és a nyomtató megosztását felügyelné.
 

1 Útválasztó
2 Hálózati nyomtató

Kisebb, 2-3 számítógépből álló hálózat esetén egyenrangú nyomtatási kapcsolatot ajánlunk, mivel ennek 
konfigurálása egyszerűbb, mint a következő oldalon leírt hálózati kapcsolat kialakítása. Lásd: Hálózati 
megosztott nyomtatás (4. oldal).
Minden számítógépnek TCP/IP-protokollt kell használnia.
A Brother készüléknek megfelelően beállított IP-címmel kell rendelkeznie.
Útválasztók használata esetén az átjáró címét a számítógépen és a Brother készüléken is be kell állítani.

TCP/IPTCP/IP

Windows RWindowsR MacintoshR

1

2

2
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1
Hálózati megosztott nyomtatás 1

Hálózati megosztott környezetben minden számítógép egy központilag felügyelt számítógépen keresztül 
küldi az adatokat. Ezt a számítógépet gyakran „kiszolgálónak” vagy „nyomtatókiszolgálónak” nevezik. 
Szerepe a nyomtatási feladatok végrehajtásának felügyelete.
 

1 Hálózati megosztott nyomtatás
2 Más néven „kiszolgáló” vagy „nyomtatókiszolgáló”
3 Hálózati nyomtató
4 TCP/IP, USB

Nagyobb hálózat esetén hálózati megosztott nyomtatási környezetet ajánlunk.
A „kiszolgálónak” vagy „nyomtatókiszolgálónak” TCP/IP-protokollt kell használnia.
A Brother készüléknek megfelelően beállított IP-címmel kell rendelkeznie, kivéve ha a készülék USB-
illesztőfelületen keresztül csatlakozik a kiszolgálóhoz.
Bővebb információért látogasson el a http://solutions.brother.com webhelyre.

WindowsR

WindowsR

WindowsR

WindowsR

TCP/IP

3

3

2

1

4

http://solutions.brother.com
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1
Protokollok 1

TCP/IP alapú protokollok és funkciók 1

A protokollok a hálózaton keresztül történő adatátvitel szabványosított „szabálykészletei”. A protokollok 
segítségével a felhasználók hozzáférhetnek a hálózati erőforrásokhoz.
A Brother termékhez használt nyomtatókiszolgáló a TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) protokollt használja.
A TCP/IP az internetes és e-mail kommunikáció terén legszélesebb körben elterjedt protokollkészlet. Ez a 
protokoll szinte minden operációs rendszerrel használható, többek között Windows®, Macintosh® és Linux 
rendszerekkel.
E Brother termékhez a következő TCP/IP alapú protokollok érhetők el.

Megjegyzés
A protokollbeállításokat HTTP-kapcsolaton keresztül (webböngésző segítségével) konfigurálhatja. Lásd: 
A nyomtatókiszolgáló beállításainak megváltoztatása Web Based Management (webböngésző) 
segítségével (13. oldal).

 

DHCP/BOOTP/RARP 1

A DHCP/BOOTP/RARP protokollok használatával az IP-cím automatikusan konfigurálható.

Megjegyzés
A DHCP/BOOTP/RARP protokollok használatához lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.

 

APIPA 1

Ha sem kézzel (a BRAdmin szoftver segítségével), sem automatikusan (DHCP/BOOTP/RARP alapú 
kiszolgáló segítségével) nem rendel hozzá IP-címet, az APIPA (Automatic Private IP Addressing) protokoll 
automatikusan hozzárendel egy IP-címet a 169.254.1.0 és 169.254.254.255 közötti tartományból.

DNS-ügyfél 1

A Brother nyomtatókiszolgáló támogatja a DNS (tartománynév-szolgáltatás) ügyfélfunkcióját. A funkció 
segítségével a nyomtatókiszolgáló DNS-neve használatával kommunikálhat más eszközökkel.

LPR/LPD 1

A TCP/IP-hálózatokban széles körben használt nyomtatási protokollok.

Port9100 1

A TCP/IP-hálózatokban szintén elterjedt nyomtatási protokoll.
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1
mDNS 1

Az mDNS segítségével a Brother nyomtatókiszolgáló automatikusan konfigurálja magát Mac OS® X Simple 
Network Configured egyszerű hálózatbeállításos rendszerben való működésre. (Mac OS® X 10.3.9 vagy 
újabb verzió).

Telnet 1

A Brother nyomtatókiszolgáló támogatja a Telnet-kiszolgáló használatával történő parancssori beállítást.

SNMP 1

Az SNMP-protokoll (egyszerű hálózatkezelési protokoll) hálózati eszközök, többek között számítógépek, 
nyomtatók és terminálok kezelésére használható TCP/IP-hálózatokon.

Webkiszolgáló (HTTP) 1

A Brother nyomtatókiszolgáló olyan webkiszolgálót tartalmaz, amelynek segítségével figyelemmel kísérhető 
annak állapota és egyes konfigurációs beállításai.

Megjegyzés
Windows® rendszerekhez Microsoft Internet Explorer 6.0® (vagy újabb verziójú), illetve Firefox® 2.0 (vagy 
újabb verziójú), Macintosh® rendszerekhez pedig Safari™ 1.2 (vagy újabb verziójú) webböngésző 
alkalmazását ajánljuk. Bármelyik böngészőt használja is, mindig engedélyezze a JavaScript technológiát 
és a cookie-kat. Javasoljuk, hogy a JavaScript engedélyezéséhez frissítsen a Safari™ 1.2-es vagy újabb 
verziójára. Ha más webböngészőt használ, győződjön meg arról, hogy az kompatibilis a HTTP 1.0 és a 
HTTP 1.1 szolgáltatásokkal.
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2
Áttekintés 2

Mielőtt hálózati környezetben használná Brother nyomtatóját, konfigurálnia kell a TCP/IP-beállításokat. 
Ebben a fejezetben elolvashatja a TCP/IP-protokoll használatával történő hálózati nyomtatáshoz szükséges 
alapvető lépéseket.
Javasoljuk, hogy használja az automatikus telepítési alkalmazást, amelyet megtalál a készülékhez mellékelt 
CD-lemezen. Az alkalmazás használatával egyszerűen csatlakoztathatja készülékét a hálózathoz, illetve 
telepítheti a hálózatbeállításhoz szükséges hálózati szoftvert és nyomtató-illesztőprogramot. A képernyőn 
megjelenő utasítások végigvezetik Önt a Brother hálózati nyomtató használatának előkészítésén. Kövesse 
a termékhez mellékelt telepítési és üzemeltetési kézikönyv utasításait.
Ha készülékét az automatikus telepítési alkalmazás nélkül szeretné konfigurálni, tekintse át a fejezet további 
részeit.

A hálózati nyomtató konfigurálása 2
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IP-címek, alhálózati maszkok és átjárók 2

Ahhoz, hogy készülékét hálózati TCP/IP-környezetben használhassa, konfigurálnia kell az IP-címet és az 
alhálózati maszkot. A nyomtatókiszolgáló IP-címének ugyanahhoz a logikai hálózathoz kell tartoznia, mint a 
gazdaszámítógépeknek. Ha ez a feltétel nem teljesül, megfelelően konfigurálnia kell az alhálózati maszkot 
és az átjáró címét.

IP-cím 2

Az IP-cím egy olyan, kötött formátumú számcsoport, amely a hálózathoz csatlakoztatott számítógépek 
azonosítására szolgál.Egy IP-címet négy, egymástól ponttal elválasztot szám alkot. A számok 0 és 255 
közöttiek lehetnek.

Példa: Kis hálózatok esetén elegendő az utolsó számot megváltoztatni.
• 192.168.1.1

• 192.168.1.2

• 192.168.1.3

IP-cím hozzárendelése a nyomtatókiszolgálóhoz 2

Ha a hálózaton belül van DHCP/BOOTP/RARP-kiszolgáló (jellemzően Windows® 2000/XP, 
Windows Vista®, Windows Server® 2003 vagy UNIX®/Linux hálózat esetén), a nyomtatókiszolgáló a 
kiszolgálótól automatikusan megkapja az IP-címét, és neve is regisztrálva lesz valamennyi, RFC 1001 és 
1002 szabványnak megfelelő dinamikus névszolgáltatásnál.

Megjegyzés
Kisebb hálózatok esetén előfordulhat, hogy a DHCP-kiszolgáló tölti be az útválasztó szerepét.

 

A DHCP-, BOOTP- és RARP-kiszolgálókkal kapcsolatos tudnivalókat lásd: Az IP-cím beállítása DHCP 
használatával (30. oldal), Az IP-cím beállítása BOOTP használatával (30. oldal), illetve Az IP-cím beállítása 
RARP használatával (31. oldal).
Amennyiben nem rendelkezik DHCP/BOOTP/RARP-kiszolgálóval, az APIPA (Automatic Private IP 
Addressing) protokoll automatikusan hozzárendel egy IP-címet a 169.254.1.0 és 169.254.254.255 közötti 
tartományból. Az APIPA-protokollal kapcsolatos tudnivalókat lásd: Az IP-cím beállítása APIPA 
használatával (32. oldal).
Ha az APIPA-protokoll le van tiltva, a Brother nyomtatókiszolgáló IP-címe 192.0.0.192. Ez az IP-cím azonban 
a hálózat IP-címrendszeréhez való illeszkedés érdekében egyszerűen megváltoztatható. Az IP-cím 
megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Az IP-cím és az alhálózati maszk beállítása (10. oldal).
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Alhálózati maszk 2

Az alhálózati maszk korlátozza a hálózati kommunikációt.
Példa: Az 1-es számítógép tud kommunikálni a 2-es számítógéppel.
• 1-es számítógép

IP-cím: 192.168.1.2
Alhálózati maszk: 255.255.255.0

• 2-es számítógép
IP-cím: 192.168.1.3
Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Megjegyzés
A 0 azt jelzi, hogy a kommunikáció nem korlátozott a cím ezen részén.

 

A fenti példában bármilyen eszközzel kommunikálhatunk, amelynek IP-címe a következő formátumú: 
192.168.1.X.

Átjáró (útválasztó) 2

Az átjáró olyan hálózati pont, amely egy másik hálózat bejárataként működik, és a hálózaton keresztül 
továbbított adatokat egy meghatározott célhoz küldi. Az útválasztó tudja, hogy hova irányítsa az átjáróhoz 
érkező adatokat. Ha a cél egy külső hálózaton található, az útválasztó az adatokat a külső hálózathoz küldi. 
Ha hálózata más hálózatokkal is kommunikál, konfigurálni kell az átjáró IP-címét. Ha nem tudja az átjáró IP-
címét, lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
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Az IP-cím és az alhálózati maszk beállítása 2

A hálózati nyomtató konfigurálása a BRAdmin Light segédprogrammal 2

BRAdmin Light 2

A BRAdmin Light a Brother hálózathoz csatlakoztatott eszközök kezdeti beállítására szolgáló segédprogram. 
A segédprogrammal Brother termékeket kereshet TCP/IP-környezetben, megtekintheti a készülékek 
állapotát, illetve alapvető hálózati beállításokat végezhet (például beállíthatja az IP-címet). A BRAdmin Light 
segédprogram Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 és Mac OS® X 10.3.9 vagy 
újabb verziójú rendszerekhez használható.

Megjegyzés
• A BRAdmin Light segédprogram azon verzióját használja, amely a Brother termékhez tartozó CD-lemezen 

található. A BRAdmin Light segédprogram legújabb verzióját is letöltheti a http://solutions.brother.com 
webhelyről.

• Ha haladóbb szintű nyomtatókezelésre van szüksége, használja a BRAdmin Professional segédprogram 
legújabb verzióját, amelyet a http://solutions.brother.com webhelyről tölthet le. Ez a segédprogram csak 
Windows® rendszereken használható.

• Ha számítógépén személyi tűzfalat (pl. Windows tűzfal) alkalmaz, tiltsa azt le. Csak azt követően indítsa 
újra a személyi tűzfalat, miután meggyőződött arról, hogy a készülékkel nyomtatni tud.

• Csomópontnév: A csomópontnév az aktuális BRAdmin Light segédprogramban jelenik meg. A 
készülékben található hálózati kártya alapértelmezett csomópontneve „BRNxxxxxxxxxxxx” (az 
„xxxxxxxxxxxx” jelöli az Ethernet-címet).

• A Brother nyomtatókiszolgáló alapértelmezett jelszava access.
 

a Indítsa el a BRAdmin Light segédprogramot.

Windows® 2000/XP, Windows Vista® vagy Windows Server® 2003 rendszer esetén

Kattintson a Start / Minden program 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light lehetőségre.
1 Programok Windows® 2000 rendszer esetén.

Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verzió esetén
Kattintson kétszer a Macintosh HD (Indítólemez) / Könyvtár / Nyomtatók / Brother / P-touch 
Utilities  útvonalon található BRAdmin Light.jar állományra.

b A BRAdmin Light automatikusan keresni kezdi az új eszközöket.

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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c Kattintson kétszer a nem konfigurált eszközre.

Megjegyzés
• Ha a nyomtatókiszolgálót DHCP/BOOTP/RARP-kiszolgáló használata nélkül gyári alaphelyzetbe állították 

vissza, az eszköz Unconfigured állapotúként jelenik meg a BRAdmin Light segédprogram képernyőjén.
• Ha az eszköz jelszót kér, az alapértelmezett jelszó access.
• A nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatásával megtekintheti a csomópontnevet és az Ethernet-címet. Lásd: 

A nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatása (14. oldal).
 

d A Boot Method csoportban válassza a Static lehetőséget. Az IP Address mezőben adja meg a 
nyomtatókiszolgáló IP-címét, a Subnet Mask mezőben az alhálózati maszkját, illetve a Gateway  
mezőben az átjáró címét (ha szükséges).

e Kattintson az OK gombra.

f Az IP-cím helyes beprogramozása után a Brother nyomtatókiszolgáló megjelenik az eszközök listáján.

Windows® Macintosh®

  

Windows® Macintosh®
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A készülék hálózati beállítása más módszerekkel 2

Hálózati nyomtatóját más módszerekkel is konfigurálhatja. Lásd: Az IP-cím beállításának egyéb lehetőségei 
(gyakorlott felhasználók és rendszergazdák részére) (30. oldal).
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A nyomtatókiszolgáló beállításainak megváltoztatása 2

A nyomtatókiszolgáló beállításainak megváltoztatása a BRAdmin Light 
segédprogrammal 2

a Indítsa el a BRAdmin Light segédprogramot.

Windows® 2000/XP, Windows Vista® vagy Windows Server® 2003 rendszer esetén

Kattintson a Start / Minden program 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light lehetőségre.
1 Programok Windows® 2000 rendszer esetén.

Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verzió esetén
Kattintson kétszer a Macintosh HD (Indítólemez) / Könyvtár / Nyomtatók / Brother / P-touch 
Utilities  útvonalon található BRAdmin Light.jar állományra.

b Válassza ki azt a nyomtatókiszolgálót, amelynek meg kívánja változtatni a beállításait.

c A Control menüből válassza a Network Configuration lehetőséget.

d Adja meg a jelszót. Az alapértelmezett jelszó: access.

e Most megváltoztathatja a nyomtatókiszolgáló beállításait.

Megjegyzés
Kizárólag Windows rendszereknél: Ha haladóbb szintű beállításokat szeretne megváltoztatni, használja a 
BRAdmin Professional segédprogramot, amelyet a http://solutions.brother.com webhelyről tölthet le.

 

A nyomtatókiszolgáló beállításainak megváltoztatása Web Based Management 
(webböngésző) segítségével 2

A nyomtatókiszolgáló beállításai szabványos webböngésző segítségével is megváltoztathatók HTTP-
protokollon (hiperszöveg-átviteli protokollon) keresztül.

Megjegyzés
Windows® rendszerekhez Microsoft Internet Explorer 6.0® (vagy újabb verziójú), illetve Firefox® 2.0 (vagy 
újabb verziójú), Macintosh® rendszerekhez pedig Safari™ 1.2 (vagy újabb verziójú) webböngésző 
alkalmazását ajánljuk. Bármelyik böngészőt használja is, mindig engedélyezze a JavaScript technológiát 
és a cookie-kat. Javasoljuk, hogy a JavaScript engedélyezéséhez frissítsen a Safari™ 1.2-es vagy újabb 
verziójára. Webböngésző használatával történő beállításhoz ismernie kell a nyomtatókiszolgáló IP-címét.

 

http://solutions.brother.com
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a Írja be böngészőjébe a http://nyomtató_ip-címe/ címet. (A nyomtató_ip-címe helyére a 
nyomtatókiszolgáló IP-címét vagy hálózati nevét írja.)

Például:
http://192.168.1.2/ (abban az esetben, ha a nyomtatókiszolgáló IP-címe 
192.168.1.2).

Megjegyzés
Ha megadta a megfelelő gazdarendszer-beállításokat a számítógép hosts fájljában, illetve 
tartománynévrendszert (DNS) használ, megadhatja a nyomtatókiszolgáló DNS-nevét is. A 
nyomtatókiszolgáló TCP/IP- és NetBIOS-támogatással is rendelkezik, így a nyomtatókiszolgáló NetBIOS-
nevét is megadhatja. A NetBIOS-név a kinyomtatott nyomtatóbeállítások oldalról olvasható le. A 
hozzárendelt NetBIOS-név a csomópontnév első 15 karaktere, és alapértelmezett esetben a 
következőképpen jelenik meg: „BRNxxxxxxxxxxxx”, ahol az „xxxxxxxxxxxx” az Ethernet-címet jelöli.

 

b A hálózati beállítások eléréséhez kattintson a Network Configuration lehetőségre.

c Adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A felhasználónév: admin, az alapértelmezett jelszó: access.

d Kattintson az OK gombra.

e Most megváltoztathatja a nyomtatókiszolgáló beállításait.

A nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatása
Megjegyzés

Csomópontnév: A csomópontnév megjelenik a nyomtatóbeállítások oldalon. A nyomtatóban található hálózati 
kártya alapértelmezett csomópontneve „BRNxxxxxxxxxxxx” (az xxxxxxxxxxxx jelöli az Ethernet-címet).

 

A nyomtatóbeállítások oldalon kinyomtatható a hálózati beállítások listája. A nyomtatóbeállítások oldal a 
nyomtató CUT gombjának megnyomásával nyomtatható ki.

A nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatása 2

a Állítsa be a DK tekercset, és zárja le az elülső fedőlapot. 
A nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatásához a QL-1060N modellnél 4 hüvelykes (102 mm-es) DK 
tekercset, a QL-580N modellnél pedig 2,4 hüvelykes (62 mm-es) DK tekercset ajánlunk.

b Kapcsolja be a nyomtatót.

c Nyomja meg és tartsa lenyomva a CUT gombot.

Megjegyzés
• A hálózati beállítások visszaállítása és az APIPA bekapcsolása 

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót. Ezután nyomja meg és tartsa két másodpercig 
lenyomva a főkapcsolót. A főkapcsoló lenyomva tartása mellett nyomja meg kétszer a CUT gombot. 
Megtörténik a hálózati beállítások visszaállítása. 
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• A hálózati beállítások visszaállítása és az APIPA kikapcsolása
A készülék kikapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót. Ezután nyomja meg és tartsa két másodpercig 
lenyomva a főkapcsolót. A főkapcsoló lenyomva tartása mellett nyomja meg négyszer a CUT gombot. 
Megtörténik a hálózati beállítások visszaállítása.
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3

3Áttekintés 3

Windows® rendszer használata esetén, ha TCP/IP-protokollon keresztül, egyenrangú kapcsolaton alapuló 
(peer-to-peer) környezetben szeretne nyomtatni, kövesse a jelen fejezet utasításait. Ebben a fejezetben 
elolvashatja, hogy hogyan telepítse a hálózati szoftvert és a nyomtató-illesztőprogramot, amelyekre a 
nyomtató hálózati használatához lesz szüksége. Ezek a programok a mellékelt CD-lemezről telepíthetők.

Megjegyzés
• A fejezetben leírt lépések elvégzése előtt konfigurálnia kell a nyomtató IP-címét. Az IP-cím beállításához 

a 2. fejezet nyújt segítséget.
• Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép és a nyomtatókiszolgáló ugyanazon az alhálózaton működik-e, 

illetve hogy az útválasztó megfelelően van-e konfigurálva a két eszköz közötti adatátvitelhez.
• A Brother nyomtatókiszolgáló alapértelmezett jelszava: access.

 

Hálózati nyomtatás Windows® 
rendszerből: alapszintű nyomtatás 
egyenrangú TCP/IP-kapcsolaton 
keresztül 3
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Szabványos TCP/IP-port konfigurálása 3

Ha a nyomtató-illesztőprogram még nincs telepítve 3

Windows Vista® esetén 3

a Kattintson a Start gombra, ezt követően a Vezérlőpult, a Hardver és hang, majd a Nyomtatók 
lehetőségre.

b Kattintson a Nyomtató hozzáadása lehetőségre.

c Kattintson a Helyi nyomtató hozzáadása lehetőségre.

d Ki kell választania a megfelelő hálózati nyomtatási portot. Válassza az Új port létrehozása lehetőséget, 
a legördülő listáról válassza a Szabványos TCP/IP-port lehetőséget, ezután kattintson a Tovább 
gombra.

e Írja be az IP-címet, vagy a konfigurálni kívánt nyomtatókiszolgáló nevét. A varázsló automatikusan beírja 
a port nevét. Ezután kattintson a Tovább gombra.

f A Windows Vista® ezt követően kapcsolódik a megjelölt nyomtatóhoz. Ha nem a helyes IP-címet vagy 
nevet adta meg, hibaüzenet jelenik meg.

g A port konfigurálását követően meg kell határoznia, hogy melyik nyomtató-illesztőprogramot szeretné 
használni. A támogatott nyomtatók listájáról válassza ki a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. Ha a 
nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezen megtalálható nyomtató-illesztőprogramot használja, a CD-lemez 
tartalmának tallózásához válassza a Saját lemez lehetőséget. 

h Például válassza az „X:\saját_nyelv\Brother QL\Drivers\QL-XXX\x86 vagy x64\Driver\i386 vagy x64” 
mappát (az X a meghajtó betűjelét, az XXX a modell nevét jelöli). Kattintson a Megnyitás, majd az OK 
gombra. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a Tovább gombra.

i Adjon meg egy nevet, majd kattintson a Tovább gombra.

Megjegyzés
• Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete képernyő, kattintson a Tovább gombra.
• Ha a telepítés alatt álló nyomtató-illesztőprogram nem rendelkezik digitális tanúsítvánnyal, figyelmeztető 

üzenet jelenik meg. A telepítés folytatásához kattintson a Telepítem az illesztőprogramot lehetőségre.
 

j Folytassa a műveleteket a varázsló segítségével, majd a varázsló utolsó ablakában kattintson a 
Befejezés gombra.
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Windows® 2000/XP és Windows Server® 2003 esetén 3

a Windows® XP és Windows Server® 2003 esetén: Kattintson a Start gombra, majd válassza a 
Nyomtatók és faxok lehetőséget.
Windows® 2000 esetén: Kattintson a Start gombra, és válassza a Beállítások, majd a Nyomtatók 
lehetőséget.

b Windows® XP és Windows Server® 2003 esetén: A Nyomtató hozzáadása varázsló elindításához 
kattintson a Nyomtató hozzáadása lehetőségre.
Windows® 2000 esetén: A Nyomtató hozzáadása varázsló elindításához kattintson kétszer a 
Nyomtató hozzáadása ikonra.

c A megjelenő Nyomtató hozzáadása – Üdvözli a varázsló képernyőn kattintson a Tovább gombra.

d Válassza a Helyi nyomtató lehetőséget, törölje a 
Plug and Play nyomtató automatikus felismerése és telepítése négyzet jelölését, ezután kattintson 
a Tovább gombra.

e Ki kell választania a megfelelő hálózati nyomtatási portot. Válassza az Új port létrehozása lehetőséget, 
a legördülő listáról válassza a Szabványos TCP/IP-port lehetőséget, ezután kattintson a Tovább 
gombra.

f Elindul a Szabványos TCP/IP-nyomtatóport hozzáadása varázsló. Kattintson a Tovább gombra.

g Írja be az IP-címet, vagy a konfigurálni kívánt nyomtatókiszolgáló nevét. A varázsló automatikusan beírja 
a port nevét. Ezután kattintson a Tovább gombra.

h A Windows® 2000/XP vagy Windows Server® 2003 rendszer ezután kapcsolatba lép a kiválasztott 
nyomtatóval. Ha nem a helyes IP-címet vagy nevet adta meg, hibaüzenet jelenik meg.

i A varázsló bezárásához kattintson a Befejezés gombra.

j A port konfigurálását követően meg kell határoznia, hogy melyik nyomtató-illesztőprogramot szeretné 
használni. A támogatott nyomtatók listájáról válassza ki a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. Ha a 
nyomtatóhoz mellékelt CD-lemezen megtalálható nyomtató-illesztőprogramot használja, a CD-lemez 
tartalmának tallózásához válassza a Saját lemez lehetőséget. 

k Például válassza az „X:\saját_nyelv\Brother QL\Drivers\QL-XXX\x86 vagy x64\Driver\i386 vagy x64” 
mappát (az X a meghajtó betűjelét, az XXX a modell nevét jelöli). Kattintson a Megnyitás, majd az OK 
gombra. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a Tovább gombra.

l Adjon meg egy nevet, majd kattintson a Tovább gombra.

m Folytassa a műveleteket a varázsló segítségével, majd a varázsló utolsó ablakában kattintson a 
Befejezés gombra.
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Ha a nyomtató-illesztőprogram már telepítve van 3

Amennyiben korábban már telepítette a nyomtató-illesztőprogramot, és hálózati nyomtatáshoz szeretné 
konfigurálni a rendszert, kövesse az alábbi lépéseket:

a Windows Vista® esetén:
Kattintson a Start gombra, ezt követően a Vezérlőpult, a Hardver és hang, majd a Nyomtatók 
lehetőségre.
Windows® XP és Windows Server® 2003 esetén:
Kattintson a Start gombra, majd válassza a Nyomtatók és faxok lehetőséget.
Windows® 2000 esetén:
Kattintson a Start gombra, és válassza a Beállítások, majd a Nyomtatók lehetőséget.

b Az egér jobb oldali gombjával kattintson a konfigurálni kívánt nyomtató-illesztőprogramra, és válassza a 
Tulajdonságok lehetőséget.

c Lépjen a Portok panellapra, majd kattintson a Port hozzáadása gombra.

d Válassza ki a használni kívánt portot. Ez általában a Szabványos TCP/IP-port. Ezután kattintson az 
Új port... gombra.

e Elindul a Szabványos TCP/IP-nyomtatóport hozzáadása varázsló.

f Írja be az IP-címet, vagy a hálózati nyomtató nyomtatókiszolgálóként használt nevét. Kattintson a 
Tovább gombra.

g Kattintson a Befejezés gombra.

h Zárja be a Nyomtatóportok és a Tulajdonságok párbeszédpanelt.

Egyéb információforrások 3

A nyomtató IP-címének konfigurálásával kapcsolatos tudnivalókat a 2. fejezet tartalmazza.
Bővebb információért látogasson el a http://solutions.brother.com webhelyre.

http://solutions.brother.com
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4

4

Áttekintés 4

Ez a fejezet bemutatja, hogy hogyan kell Macintosh® rendszerből nyomtatni Simple Network Configuration 
egyszerű hálózatbeállításos hálózatban Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verziójú rendszer esetén.

Nyomtatás Macintosh® rendszerből egyszerű hálózatbeállítás 
használatával 4

A Mac OS® X rendszer egyszerű hálózatbeállítási lehetőségei segítségével a számítógépek és az intelligens 
eszközök összekapcsolásával azok között azonnali összeköttetést teremthet. Az intelligens eszközök 
automatikusan konfigurálják magukat annak érdekében, hogy kompatibilisek legyenek a hálózattal. Az 
egyszerű hálózatbeállítás használata előtt telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot. A nyomtató-
illesztőprogram telepítéséhez tekintse át a nyomtatóhoz mellékelt telepítési és üzemeltetési kézikönyvet.
Az IP-címet vagy a kapcsolódási karakterláncot nem kell kézzel beállítania a nyomtatón, mivel a nyomtató 
automatikusan konfigurálja önmagát.

A nyomtató-illesztőprogram kiválasztása 4

Mac OS® X 10.3.9–10.4.x rendszer esetén

a A készülék bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót.

b Válassza az Ugrás menü Programok parancsát.

c Nyissa meg az Eszközök mappát.

d Kattintson kétszer a Nyomtatóbeállítási segédprogram ikonra.

e Kattintson az Add hozzá gombra.
 Mac OS® X 10.3.9 rendszer esetén folytassa a következő lépéssel.
 Mac OS® X 10.4.x esetén folytassa a g. lépéssel.

Hálózati nyomtatás Macintosh 
rendszereken®

4
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4

f Válassza a jelzett lehetőséget.
 

g Válassza ki nyomtatóját, majd kattintson az Add hozzá gombra. A nyomtató ekkor készen áll a 
nyomtatásra.

Mac OS® X 10.5 esetén

a A készülék bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót.

b Az Alma menüből válassza a Rendszerbeállítások lehetőséget.

c Kattintson a Nyomtatók és faxok lehetőségre.

d A nyomtató felvételéhez kattintson a + gombra.

(Mac OS® X 10.3.9) (Mac OS® X 10.4.x)
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4

e Válassza ki a Brother QL-XXX készüléket (az XXX a modell nevét jelöli), majd kattintson az Add hozzá 
gombra.
 

f Az alapértelmezett nyomtatóként való beállításhoz az Alapnyomtató legördülő listáról válassza ki a 
modellt. A nyomtató ekkor készen áll a nyomtatásra.
 

Egyéb információforrások 4

A nyomtató IP-címének beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: A hálózati nyomtató 
konfigurálása (7. oldal).

A kézi konfigurációval kapcsolatos további tudnivalókat a telepítési és üzemeltetési kézikönyvben találja.
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5

5

Áttekintés 5

A Driver Deployment Wizard illesztőprogram-telepítő varázsló megkönnyíti a telepítést, akár 
automatizálhatja is a helyileg csatlakoztatott vagy a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók telepítését. A 
Driver Deployment Wizard segítségével olyan önkibontó végrehajtható fájlok is létrehozhatók, amelyek egy 
távoli számítógépen futtatva teljesen automatikussá tehetik a nyomtató-illesztőprogram telepítését. A távoli 
számítógépnek nem szükséges a hálózathoz kapcsolódnia a művelet végrehajtásához.

A segédprogram letöltéséhez, illetve részletes ismertetésének megtekintéséhez keresse fel a 
http://solutions.brother.com webhelyet.

Driver Deployment Wizard
(csak Windows® rendszerekhez) 5

http://solutions.brother.com
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6

6

Áttekintés 6

Ebben a fejezetben elolvashatja, hogy hogyan kezelje a Brother nyomtató üzemeltetése közben felmerülő 
jellemző hálózati problémákat. Ha a fejezet elolvasása után sem tudja megoldani a problémát, látogasson el 
a Brother Solutions Center webhelyére, amely a következő címen található: http://solutions.brother.com
A fejezet a következő részekből áll:

Általános problémák
A hálózati nyomtatáshoz szükséges szoftver telepítése során fellépő problémák
Nyomtatási problémák
Protokollspecifikus hibaelhárítás
Egyebek

Hibaelhárítás 6

http://solutions.brother.com
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6

Általános problémák 6

A CD-lemez a behelyezése után nem indul el magától. 6

Ha számítógépe nem támogatja az automatikus futtatást, a menü nem indul el automatikusan a CD-lemez 
behelyezését követően. Ebben az esetben indítsa el a Setup.exe programot a CD-lemez gyökérkönyvtárából.

A számítógép nem találja a nyomtatót vagy a nyomtatókiszolgálót. 
Nem lehet csatlakozni a nyomtatóhoz vagy a nyomtatókiszolgálóhoz. 
A nyomtató vagy a nyomtatókiszolgáló nem jelenik meg a BRAdmin Light ablakában. 6

Windows® rendszer esetén
Előfordulhat, hogy számítógépe tűzfalbeállítása letiltja a szükséges hálózati kapcsolatot. Ebben az 
esetben le kell tiltania a tűzfal működését számítógépén, és újra kell telepítenie az illesztőprogramokat.

Windows® XP SP-2 esetén: 6

a Kattintson a Start gombra, és válassza a Beállítások, majd a Vezérlőpult parancsot.

b Kattintson kétszer a Windows tűzfal ikonra.

c Lépjen az Általános lapra. Válassza a Kikapcsolva (nem ajánlott) lehetőséget.

d Kattintson az OK gombra.

Windows® XP SP-1 esetén: 6

a Keresse meg billentyűzetén a „Windows” billentyűt. A billentyűn a Windows embléma található.

b A Sajátgép megnyitásához nyomja meg egyszerre a „Windows” billentyűt és az „E” billentyűt.

c Az egér jobb oldali gombjával kattintson a bal oldalon található Hálózati helyek elemre, kattintson a 
Tulajdonságok parancsra, ezután az egér jobb oldali gombjával kattintson a Helyi kapcsolat ikonra, 
majd kattintson a Tulajdonságok menüpontra.

d Lépjen a Speciális lapra. Az Internetkapcsolat tűzfala lehetőségnél győződjön meg arról, hogy A 
számítógép és az adatok védelme jogosulatlan programtevékenységek ellen négyzet ne legyen 
bejelölve. Ha a négyzet be van jelölve, a jelölés törléséhez kattintson a négyzetre. Ezután kattintson 
az OK gombra.

e A tűzfal letiltása után telepítse újra a Brother szoftvercsomagot. A CD-lemezről történő telepítéssel 
kapcsolatos utasításokat megtalálja a termékhez mellékelt telepítési és üzemeltetési kézikönyvben.

f Ha a telepítés sikeres volt, a számítógép tűzfala tiltotta le a szükséges hálózati kapcsolatot. Ebben 
az esetben le kell tiltania a tűzfal működését számítógépén minden alkalommal, amikor a hálózati 
illesztőprogramokat telepíti.
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6

Megjegyzés
A Brother szoftvercsomag telepítése után engedélyezze újra a tűzfalat.
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6

A hálózati nyomtatáshoz szükséges szoftver telepítése során 
fellépő problémák 6

A rendszer nem találja a Brother nyomtatókiszolgálót a hálózati nyomtatáshoz szükséges szoftver 
vagy a Brother nyomtató-illesztőprogram telepítése során. 6

Győződjön meg arról, hogy a hálózati nyomtatáshoz szükséges szoftver vagy a nyomtató-illesztőprogram 
telepítése előtt a telepítési és üzemeltetési kézikönyvben leírtaknak megfelelően beállította a Brother 
nyomtatókiszolgáló IP-címét. 

Ellenőrizze az alábbiakat: 6

a Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, online állapotban van és készen áll a 
nyomtatásra.

b Nyomtassa ki a nyomtatóbeállítások oldalt, és ellenőrizze a beállításokat, többek között azt, hogy 
helyesen állította-e be az IP-címet hálózatához. A problémát az is okozhatja, hogy eltérő IP-címet, illetve 
több eszközhöz is azonos IP-címet adott meg. Ellenőrizze, hogy az IP-cím helyesen van-e megadva a 
nyomtatókiszolgálón, és győződjön meg arról, hogy más hálózati csomópont nem rendelkezik 
ugyanezzel az IP-címmel. A nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatásával kapcsolatos tudnivalókat lásd: 
A nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatása (14. oldal).

c A következő módon győződjön meg arról, hogy a nyomtatókiszolgáló elérhető-e a hálózaton:

Windows® rendszer esetén
A gazdaszámítógép parancssorából pingelje meg a nyomtatókiszolgáló címét a következő 
paranccsal:
ping ip-cím

Az ip-cím a nyomtatókiszolgáló IP-címét jelöli. (Ne feledje, hogy néhány esetben akár két percet is 
igénybe vehet, amíg a nyomtatókiszolgáló betölti az IP-címét annak beállítása után.)

Macintosh® rendszer esetén

1 Válassza az Ugrás menü Programok parancsát.

2 Nyissa meg az Eszközök mappát.

3 Kattintson kétszer a Terminál ikonra.

4 Pingelje meg a nyomtatókiszolgáló címét a Terminál ablakból:
ping ip-cím
Az ip-cím a nyomtatókiszolgáló IP-címét jelöli. (Ne feledje, hogy néhány esetben akár két 
percet is igénybe vehet, amíg a nyomtatókiszolgáló betölti az IP-címét annak beállítása után.)

d (Windows® rendszer esetén) Ha a telepítés nem sikerül, előfordulhat, hogy a számítógép tűzfala tiltja le 
a szükséges hálózati kapcsolatot. Ebben az esetben le kell tiltania a tűzfal működését számítógépén, 
és újra kell telepítenie az illesztőprogramokat. A tűzfal letiltásával kapcsolatos tudnivalókat lásd: 
Windows® rendszer esetén (25. oldal).
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6

Nyomtatási problémák 6

A készülék nem nyomtatja ki a nyomtatási feladatot. 6

Ellenőrizze a nyomtatókiszolgáló állapotát és beállításait. Ellenőrizze az alábbiakat:

a Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, online állapotban van és készen áll a 
nyomtatásra.

b Nyomtassa ki a nyomtató nyomtatóbeállítások oldalát, és ellenőrizze a beállításokat, többek között azt, 
hogy helyesen állította-e be az IP-címet hálózatához. A problémát az is okozhatja, hogy eltérő IP-címet, 
illetve több eszközhöz is azonos IP-címet adott meg. Ellenőrizze, hogy az IP-cím helyesen van-e 
megadva a nyomtatókiszolgálón, és győződjön meg arról, hogy más hálózati csomópont nem 
rendelkezik ugyanezzel az IP-címmel.

c A következő módon győződjön meg arról, hogy a nyomtatókiszolgáló elérhető-e a hálózaton:

Windows® rendszer esetén

1 A gazdaszámítógép parancssorából pingelje meg a nyomtatókiszolgáló címét a következő 
paranccsal:
ping ip-cím
Az ip-cím a nyomtatókiszolgáló IP-címét jelöli. (Ne feledje, hogy néhány esetben akár két 
percet is igénybe vehet, amíg a nyomtatókiszolgáló betölti az IP-címét annak beállítása után.)

Macintosh® rendszer esetén

1 Válassza az Ugrás menü Programok parancsát.

2 Nyissa meg az Eszközök mappát.

3 Kattintson kétszer a Terminál ikonra.

4 Pingelje meg a nyomtatókiszolgáló címét a Terminál ablakból:
ping ip-cím
Az ip-cím a nyomtatókiszolgáló IP-címét jelöli. (Ne feledje, hogy néhány esetben akár két 
percet is igénybe vehet, amíg a nyomtatókiszolgáló betölti az IP-címét annak beállítása után.)

Hiba nyomtatás közben 6

Ha akkor próbál nyomtatni, amikor más felhasználók nagy mennyiségű adatot (például nagyszámú oldalt 
vagy nagyfelbontású ábrákat tartalmazó oldalakat) nyomtatnak, a nyomtató esetleg nem tudja fogadni 
kérését mindaddig, amíg a folyamatban levő nyomtatást be nem fejezi. Ha a várakozás ideje egy bizonyos 
értéket meghalad, időtúllépés következik be, amely hibaüzenettel jár. Ilyen esetekben indítsa újra a 
nyomtatási feladatot azt követően, hogy a nyomtató a többi feladatot már befejezte.
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Protokollspecifikus hibaelhárítás 6

Hibaelhárítás Web Based Management (webböngésző, TCP/IP) használatával 6

a Ha webböngésző használatával nem sikerül csatlakozni a nyomtatókiszolgálóhoz, ellenőrizze 
böngészője proxybeállításait. Tekintse meg a Kivételek listát, és ha szükséges, vegye fel a 
nyomtatókiszolgáló IP-címét. Ezzel megakadályozhatja, hogy számítógépe internetszolgáltatójához 
vagy proxykiszolgálójához próbáljon csatlakozni minden alkalommal, amikor a nyomtatókiszolgálót 
szeretné elérni.

b Győződjön meg arról, hogy megfelelő webböngészőt használ. Windows® rendszerekhez Microsoft 
Internet Explorer 6.0® (vagy újabb verziójú), illetve Firefox® 2.0 (vagy újabb verziójú), Macintosh® 
rendszerekhez pedig Safari™ 1.2 (vagy újabb verziójú) webböngésző alkalmazását ajánljuk. Bármelyik 
böngészőt használja is, mindig engedélyezze a JavaScript technológiát és a cookie-kat. Javasoljuk, 
hogy a JavaScript engedélyezéséhez frissítsen a Safari™ 1.2-es vagy újabb verziójára.

Egyebek 6

A BRAdmin használatakor 6 különböző állapotjelző jelenhet meg (angol nyelvű feliratok). (Nem angol nyelvű 
rendszer esetén tekintse át az alábbi táblázatot.)

Kijelzés Deutsch Français Nederlands Espaol Portugus

READY BEREIT PRT GEREED LISTO PRONTO

COOLING ABKÜHLUNG REFROIDIT AFKOELEN ENFRIANDO A ARREFECER

PRINTING DRUCKT IMPRIME PRINTEN IMPRIMIENDO A IMPRIMIR

BUSY BESCHÄFTIGT OCCUPE BEZIG OCUPADO OCUPADO

COVER OPEN ABDECKUNG OFFEN CAPOT OUVERT KLEP OPEN CUBIERTA ABIERTA TAMPA ABERTA

ERROR FEHLER ERREUR FOUT ERROR ERRO

Kijelzés Italiano Dansk Svenska Suomi Norsk

READY PRONTO KLAR REDO VALMIS KLAR

COOLING RAFFREDAMENTO KLING SVALNAR JÄÄHTYY KJLING

PRINTING STAMPA UDSKRIVNING SKRIVER TULOSTAA SKRIVER

BUSY OCCUPATO OPTAGET UPPTAGEN VARATTU OPPTATT

COVER OPEN COPERCHIO APERTO LGE BEN LUCKA ÖPPEN KANSI AUKI DEKSEL PENT

ERROR ERRORE FEJL FEL VIRHE FEIL
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A

A

A szolgáltatások használata A

A szolgáltatás olyan erőforrás, amelyet azok a számítógépek vehetnek igénybe, amelyekről Brother 
nyomtatókiszolgálóra szeretnének nyomtatni. A Brother nyomtatókiszolgáló a következő előre beállított 
szolgáltatásokat kínálja (a Brother nyomtatókiszolgáló távoli konzolján a SHOW SERVICE parancs 
begépelésével megtekintheti az elérhető szolgáltatások listáját). A támogatott parancsok listájának 
megtekintéséhez gépelje be a HELP parancsot a parancssorba.

Az IP-cím beállításának egyéb lehetőségei (gyakorlott 
felhasználók és rendszergazdák részére) A

A hálózati nyomtató BRAdmin Light vagy Web Based Management (webböngésző) segítségével történő 
beállításával kapcsolatos további részleteket lásd: Az IP-cím és az alhálózati maszk beállítása(10. oldal).

Az IP-cím beállítása DHCP használatával A

A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) az IP-címek kiosztására szolgáló automatizált 
mechanizmusok egyike. Ha a hálózaton belül van DHCP-kiszolgáló, a nyomtatókiszolgáló a DHCP-
kiszolgálótól automatikusan megkapja az IP-címét, és neve is regisztrálva lesz valamennyi, RFC 1001 és 
1002 szabványnak megfelelő dinamikus névszolgáltatásnál.

Megjegyzés
Ha nyomtatókiszolgálóját nem DHCP, BOOTP vagy RARP rendszeren keresztül szeretné beállítani, 
állítsa a rendszerindítási módszert statikusra, így a nyomtatókiszolgálóhoz statikus IP-cím fog tartozni. 
Ekkor a nyomtatókiszolgáló nem próbál majd IP-címet kérni ezektől a rendszerektől. A rendszerindítási 
módszer megváltoztatásához használja a BRAdmin alkalmazást vagy a Web Based Management 
(webböngésző) lehetőséget.

 

Az IP-cím beállítása BOOTP használatával A

A BOOTP a RARP rendszer alternatívája; előnye, hogy segítségével beállítható az alhálózati maszk és az 
átjáró is. Ha az IP-címet BOOTP segítségével szeretné beállítani, először telepítenie és futtatnia kell a 
gazdaszámítógépen a BOOTP rendszert (megtalálható az /etc/services fájlban a gazdaszámítógépen 
(valós szolgáltatásként). További részletekért gépelje be a man bootpd parancsot, illetve lapozza fel a 
rendszer dokumentációját). A BOOTP indítása általában az /etc/inetd.conf fájlon keresztül történik. 
Lehetséges, hogy az indításhoz törölni kell a fájlból a bootp bejegyzés előtti „#” jelet. Jellemző példa az 
/etc/inetd.conf fájl BOOTP bejegyzésére:
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

A rendszertől függően előfordulhat, hogy a bejegyzés neve „BOOTPS” a „BOOTP” helyett.

A függelék A

Szolgáltatás (példa) Meghatározás
BINARY_P1 Bináris TCP/IP
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A

Megjegyzés
A BOOTP engedélyezéséhez nyissa meg a fájlt szövegszerkesztőben, és törölje a „#” jelet (ha nem 
látható „#” jel, a BOOTP már engedélyezve van). Ezután végezze el a BOOTP konfigurációs fájl (általában 
/etc/bootptab) szerkesztését, majd adja meg a nyomtatókiszolgáló nevét, a hálózat típusát (Ethernet 
esetében 1), az Ethernet-címet és az IP-címet, az alhálózati maszkot, valamint a használt átjárót. A 
folyamat pontos végrehajtása sajnos nem szabványosított, így át kell tekintenie rendszerének 
dokumentációját, amelyből megtudhatja, hogy hogyan kell megadni ezeket az adatokat (számos UNIX® 
rendszer bootptab fájlja példasablonokat is tartalmaz, amelyek referenciaként használhatók). Példák 
néhány tipikus /etc/bootptab bejegyzésre:
BRN008077310107 1  00:80:77:31:01:07 192.168.1.2

és:
BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\

ip=192.168.1.2:
 

Bizonyos BOOTP gazdaszoftver-bevezetések nem válaszolnak a BOOTP-kérelmekre abban az esetben, ha 
nem szerepel letöltési fájlnév a konfigurációs fájlban. Ebben az esetben egyszerűen hozzon létre egy üres 
fájlt a gazdagépen, és ennek a fájlnak a nevét, valamint elérési útját adja meg a konfigurációs fájlban.
A RARP rendszerekhez hasonlóan a nyomtatókiszolgáló a készülék bekapcsolásakor tölti le az IP-címét a 
BOOTP-kiszolgálóról.

Az IP-cím beállítása RARP használatával A

A Brother nyomtatókiszolgáló IP-címe RARP (Reverse ARP) használatával is konfigurálható a 
gazdaszámítógépen. Ezt az /etc/ethers fájl szerkesztésével teheti meg (amennyiben a fájl nem létezik, 
létrehozhatja) a következő példához hasonló bejegyzéssel:
00:80:77:31:01:07   BRN008077310107

Az első bejegyzés a nyomtatókiszolgáló Ethernet-címe, a második pedig a nyomtatókiszolgáló neve (a 
névnek meg kell egyeznie az /etc/hosts fájlban megadott névvel).
Amennyiben a RARP-démon még nem fut, indítsa el (a rendszertől függően a parancs rarpd, rarpd -a, 
in.rarpd -a vagy egyéb lehet; további részletekért gépelje be a man rarpd parancsot, illetve lapozza fel 
a rendszer dokumentációját). Annak érdekében, hogy ellenőrizze, a RARP-démon valóban fut-e, egy 
Berkeley UNIX® rendszeren adja ki a következő parancsot:
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

AT&T UNIX® rendszerek esetében a következőt gépelje be:
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

A Brother nyomtatókiszolgáló a RARP-démontól kapja meg az IP-címét a nyomtató bekapcsolásakor.
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Az IP-cím beállítása APIPA használatával A

A Brother nyomtatókiszolgáló támogatja az APIPA (Automatic Private IP Addressing) protokollt. Az APIPA 
segítségével az ügyfelek automatikusan konfigurálnak IP-címet és alhálózati maszkot, ha DHCP-kiszolgáló 
nem érhető el. Az eszköz kiválasztja saját IP-címét a 169.254.1.0 és 169.254.254.255 közötti tartományból. 
Az alhálózati maszk automatikusan a 255.255.0.0 értékre, az átjáró címe pedig a 0.0.0.0 értékre lesz 
beállítva.
Alapértelmezés szerint az APIPA-protokoll engedélyezve van.
Ha az APIPA-protokoll le van tiltva, a Brother nyomtatókiszolgáló IP-címe 192.0.0.192. Ez az IP-cím azonban 
a hálózat IP-címrendszeréhez való illeszkedés érdekében egyszerűen megváltoztatható.

Az IP-cím beállítása ARP használatával A

Ha nem tudja használni a BRAdmin alkalmazást, és hálózata nem használ DHCP-kiszolgálót, az ARP 
parancsot is alkalmazhatja. Az ARP parancs elérhető azon Windows® rendszereken, amelyekre TCP/IP-
támogatás van telepítve, valamint UNIX® rendszereken is. Az ARP használatához gépelje be a következő 
parancsot a parancssorba:
arp -s ip-cím ethernet-cím

ping ip-cím

A példában az ethernet-cím helyére a nyomtatókiszolgáló Ethernet-címe (MAC-címe), az ip-cím 
helyére pedig a nyomtatókiszolgáló IP-címe kerül. Például:

Windows® rendszerek A

Windows® rendszerek esetében kötőjelet „-” kell tenni az Ethernet-cím számjegyei közé.
arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

ping 192.168.1.2

UNIX®/Linux rendszerek A

UNIX® és Linux rendszerek esetében kettőspontot „:” kell tenni az Ethernet-cím számjegyei közé.
arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

ping 192.168.1.2

Megjegyzés
Az arp -s parancs használatához ugyanazon az Ethernet-szegmensen kell lennie (ami annyit jelent, 
hogy nem lehet útválasztó a nyomtatókiszolgáló és az operációs rendszert futtató számítógép között).
Ha útválasztót is alkalmaz, az IP-cím megadásához a BOOTP módszert vagy a fejezetben leírt más 
módszereket kell használni. Ha a rendszergazda a rendszert úgy konfigurálta, hogy az az IP-címeket 
BOOTP, DHCP vagy RARP segítségével szolgáltatja, a Brother nyomtatókiszolgáló az IP-címét az 
IP-címek kiosztására alkalmas valamely rendszeren keresztül kaphatja meg. Ebben az esetben nincs 
szükség az ARP parancs használatára. Az ARP parancs csak egy alkalommal működik. Biztonsági 
okokból a Brother nyomtatókiszolgáló IP-címének az ARP paranccsal történő sikeres konfigurálását 
követően már nem használhatja az ARP parancsot a cím megváltoztatására. A nyomtatókiszolgáló 
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figyelmen kívül hagyja az erre irányuló próbálkozásokat. Amennyiben ismételten meg szeretné változtatni 
az IP-címet, használja a Web Based Management (webböngésző) vagy a Telnet alkalmazást (a SET IP 
ADDRESS paranccsal), illetve állítsa gyári alaphelyzetbe a nyomtatókiszolgálót (ezt követően újból 
használhatja az ARP parancsot).

 

Az IP-cím beállítása Telnet konzol használatával A

Az IP-címet Telnet használatával is megváltoztathatja.
A Telnet hatékony módszer a nyomtató IP-címének megváltoztatására. A Telnet azonban csak akkor 
alkalmazható, ha már érvényes IP-cím van a nyomtatókiszolgálóba programozva.
Gépelje be a TELNET ip-cím parancsot a rendszer parancssorába, az ip-cím kifejezés helyére a 
nyomtatókiszolgáló IP-címét írva. A „#” parancssor megjelenítéséhez a kapcsolat létrejötte után nyomja meg 
a Return vagy az Enter billentyűt, és gépelje be az access jelszót (a jelszó nem jelenik meg a képernyőn 
beírás közben).
A rendszer kérni fogja felhasználónevét. Felhasználónévnek bármit beírhat.
Ezután megjelenik a Local> parancssor. Gépelje be a következőt: SET IP ADDRESS ip-cím, az ip-cím 
helyére azt a kívánt IP-címet írva, amelyet a nyomtatókiszolgálóhoz szeretne rendelni (forduljon a hálózati 
rendszergazdához a használni kívánt IP-cím ellenőrzése érdekében). Például:
Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3

Ezt követően az alhálózati maszkot kell beállítania. Ehhez gépelje be a következőt: SET IP SUBNET 
alhálózati_maszk, az alhálózati_maszk helyére azt az alhálózati maszkot írva, amelyet a 
nyomtatókiszolgálóhoz szeretne rendelni (forduljon a hálózati rendszergazdához a használni kívánt 
alhálózati maszk ellenőrzése érdekében). Például:
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0

Ha rendszerén nincs alhálózati beállítás, használja az alábbi alapértelmezett alhálózati maszkok egyikét:
255.0.0.0 A-osztályú hálózatok esetén
255.255.0.0 B-osztályú hálózatok esetén
255.255.255.0 C-osztályú hálózatok esetén
Az IP-cím számjegyeinek balról az első csoportja segít azonosítani a használt hálózat típusát. Az érték 1 és 
127 közé esik A-osztályú hálózatok esetében (pl. 13.27.7.1), 128 és 191 közé B-osztályú hálózatok esetében 
(pl. 128.10.1.30), illetve 192 és 255 közé C-osztályú hálózatok esetében (pl. 192.168.1.4).
Ha átjárót (útválasztót) alkalmaz, írja be annak címét a következő paranccsal: SET IP ROUTER 
útválasztó_címe, ahol az útválasztó_címe helyére az átjáró azon kívánt IP-címét írja, amelyet a 
nyomtatókiszolgálóhoz szeretne rendelni. Például:
Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4

Ha az IP-hozzáférés konfigurálási módszerét statikusra szeretné beállítani, gépelje be a SET IP METHOD 
STATIC parancsot.
Ezután a SHOW IP parancs beírásával ellenőrizheti, hogy jól írta-e be az IP-címet.
A távoli konzol munkamenetének befejezéséhez gépelje be az EXIT parancsot, vagy használja a CTRL-D 
billentyűkombinációt (tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és közben nyomja meg a „D” billentyűt).
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A Brother Web BRAdmin kiszolgálószoftver használata IP-cím beállításához 
IIS* rendszeren A

A Web BRAdmin kiszolgálószoftver segítségével a LAN/WAN Brother hálózathoz csatlakoztatott összes 
eszköz kezelhető. A Web BRAdmin kiszolgálószoftver ISS 1 rendszert futtató számítógépekre történő 
telepítésével a rendszergazdák webböngésző segítségével kapcsolódhatnak a Web BRAdmin 
kiszolgálóhoz, amely ezt követően magával az eszközzel kommunikál. A BRAdmin Professional 
segédprogramtól eltérően – amely kizárólag Windows® rendszerekkel működik – a Web BRAdmin 
kiszolgálószoftver minden olyan számítógépről elérhető, amelynek webböngészője támogatja a Java 
rendszert.
A megvásárolt Brother termékhez tartozó CD-ROM nem tartalmazza ezt a szoftvert.
További tudnivalókért és letöltésekért látogasson el a http://solutions.brother.com webhelyre.
1 Internet Information Server 4.0 vagy Internet Information Service 5.0 / 5.1 / 6.0 / 7.0

http://solutions.brother.com
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Nyomtatókiszolgáló – specifikációk B

Ethernet vezetékes hálózat B

Számítógépes követelmények B

1 A külső USB-portokat a rendszer nem támogatja.

B függelék B

Hálózati csomópont 
típusa

QL-580N NC-12002h

QL-1060N NC-11004h
Támogatott operációs 
rendszerek

Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003,
Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verzió

Támogatott 
protokollok

TCP/IP: IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), 
WINS, NetBIOS névfeloldás, DNS Resolver, mDNS, 
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, 
TELNET, SNMPv1, HTTP Server, TFTP (ügyfél és 
kiszolgáló)

Hálózat típusa 10/100BASE-TX vezetékes Ethernet-hálózat
Hálózati nyomtatás Windows® 2000/XP, Windows Vista® és Windows Server® 2003 TCP/IP 

nyomtatás

Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verziójú nyomtatás

Számítógépes platform és 
operációs rendszer verziója 

Processzor minimális órajele Minimális 
RAM-
memória

Ajánlott RAM-
memória

Szabad 
merevlem
ez-terület

Windows® 
operációs 
rendszer

2000 Professional Intel® Pentium® vagy annak 
megfelelő

64 MB 128 MB 50 MB
XP Home Edition 128 MB 256 MB 50 MB
XP Professional

Windows Vista® Intel® Pentium® 4 vagy annak 
megfelelő, 64 bites, támogatott 
processzor

512 MB 1 GB 50 MB

Windows Server® 
2003

Intel® Pentium® III vagy annak 
megfelelő

256 MB 512 MB 50 MB

Macintosh® 1 
operációs 
rendszer

OS® X 10.3.9 vagy 
újabb verzió

PowerPC G4/G5, Intel® Core™ 
Solo/Duo, PowerPC G3 350 MHz

128 MB 160 MB 50 MB
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Felügyeleti segédprogramok B

1 A BRAdmin Professional és a Web BRAdmin program letölthető a http://solutions.brother.com webhelyről.

BRAdmin Light Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003

Mac OS® X 10.3.9 vagy újabb verzió

BRAdmin Professional 1 Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003

Web BRAdmin 1 Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional, Windows Vista®, 
Windows Server® 2003

http://solutions.brother.com
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Nyíltforráskód-licencelési közlemények C

OpenSSL nyilatkozatok C

OpenSSL licenc C

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Minden jog fenntartva.
Forráskód formájában és bináris alakban, módosítva vagy változatlanul is felhasználható és továbbadható 
az alábbi feltételek és kikötések teljesülése esetén:
1. A forráskód további terjesztése esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi értesítést, a jelen feltétellistát, 
valamint a jogi felelősség kizárásáról szóló következő szakaszt.
2. Bináris formában való továbbadás esetén a dokumentációban és/vagy az egyéb kísérőanyagokban 
szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi értesítést, a jelen feltétellistát és a jogi felelősség kizárásáról szóló 
következő szakaszt.
3. A szoftver szolgáltatásait vagy használatát említő minden hirdetési anyagban szerepeltetni kell az alábbi 
értesítést: „A termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkitben való felhasználás céljából fejlesztett 
szoftvert is tartalmaz. ((http://www.openssl.org/)”
4. Az „OpenSSL Toolkit” és az „OpenSSL Project” elnevezés előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül nem 
használható a szoftver alapján készített termékek hirdetésére vagy reklámozására. Írásos hozzájárulás az 
openssl-core@openssl.org e-mail címen kérhető.
5. Az OpenSSL Project előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szoftver alapján készített termékek nem 
illethetők az „OpenSSL” névvel, valamint az „OpenSSL” név nem szerepelhet az ilyen termékek nevében.
6. Bármilyen formában való további terjesztés esetén szerepeltetni kell az alábbi értesítést: „A termék az 
OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkitben való felhasználás céljából fejlesztett szoftvert is tartalmaz 
(http://www.openssl.org/).”
A SZOFTVERT AZ OpenSSL PROJECT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS 
KIZÁR MINDEN JOGI FELELŐSSÉGET A KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT 
ILLETŐEN, IDEÉRTVE, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA 
VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. AZ OpenSSL PROJECT VAGY KÖZREMŰKÖDŐI 
SEMMIKÉPPEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN 
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, FELTŰNŐEN SÚLYOS VAGY 
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (IDEÉRTVE, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL, HELYETTESÍTŐ 
TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A MŰKÖDŐKÉPESSÉG, AZ ADATOK VAGY A 
PROFIT ELVESZTÉSÉT, ILLETVE AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), BÁRMIKÉPPEN ÉS 
BÁRMILYEN FELELŐSSÉGRE VONÁSI ELGONDOLÁS ALAPJÁN TÖRTÉNJENEK IS EZEK, 
ALAPULJON A KÁR AKÁR SZERZŐDÉSEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY VÉTKESSÉGEN 
(IDEÉRTVE A SÚLYOS GONDATLANSÁGOT ÉS MÁS MÓDOKAT IS), MÉG AKKOR SEM, HA A 
SZERVEZETET FIGYELMEZTETTÉK A KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.
A termék Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt titkosítási szoftvert is tartalmaz. A termék Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert is tartalmaz.

C függelék C

http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
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Eredeti SSLeay licenc C

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Minden jog fenntartva.
Ez a csomag egy Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt SSL-implementáció. A megírás során a Netscape 
SSL-technológiájának való megfelelés volt a cél.
A függvénytár a következő feltételek betartása esetén szabadon felhasználható kereskedelmi és más célra. 
A következő feltételek az ebben a disztribúcióban megtalálható összes kódrészletre vonatkoznak (az RC4, 
az RSA, az lhash, a DES stb. kódjára is), nem csak az SSL-kódra. A disztribúcióhoz tartozó SSL-
dokumentáció is ugyanezen szerzői jogi feltételek alá esik, azzal a különbséggel, hogy a szerzői jog 
tulajdonosa itt Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Eric Young fenntartja szerzői jogait, ezért a kódban előforduló szerzői jogi értesítések eltávolítása tilos. Ha a 
jelen szoftvercsomagot egy termék részeként felhasználják, a termék esetében meg kell említeni, hogy a 
használt függvénytár egyes részeinek szerzője Eric Young. A szerzőség említése történhet a program 
indításakor megjelenő ablakban szöveges formában, vagy a csomaggal együtt adott nyomtatott vagy online 
dokumentációban.
Forráskód formájában és bináris alakban, módosítva vagy változatlanul is felhasználható és továbbadható 
az alábbi feltételek és kikötések teljesülése esetén:
1. A forráskód további terjesztése esetén szerepeltetni kell a szerzői jogi értesítést, a jelen feltétellistát, 
valamint a jogi felelősség kizárásáról szóló következő szakaszt.
2. Bináris formában való továbbadás esetén a dokumentációban és/vagy az egyéb kísérőanyagokban 
szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi értesítést, a jelen feltétellistát és a jogi felelősség kizárásáról szóló 
következő szakaszt.
3. A szoftver szolgáltatásait vagy használatát említő minden hirdetési anyagban szerepeltetni kell az alábbi 
értesítést: „A termék Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt titkosítási szoftvert is tartalmaz.” Az értesítésből 
elhagyható a „titkosítási” kifejezés, ha a függvénytár rutinjait nem titkosítási feladatok elvégzésére 
használják fel.
4. Ha az (alkalmazáskódokat tartalmazó) apps könyvtárból bármilyen Windows-specifikus kódrészletet (vagy 
abból fejlesztett kódot) felhasználnak, azzal együtt a következő értesítést kell szerepeltetni: „A termék Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert is tartalmaz.”
A SZOFTVERT ERIC YOUNG „ADOTT ÁLLAPOTBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS KIZÁR 
MINDEN JOGI FELELŐSSÉGET A KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT ILLETŐEN, 
IDEÉRTVE, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ 
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT IS. A SZERZŐ VAGY KÖZREMŰKÖDŐI SEMMIKÉPPEN 
NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, 
KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, FELTŰNŐEN SÚLYOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES 
KÁROKÉRT (IDEÉRTVE, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY 
SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A MŰKÖDŐKÉPESSÉG, AZ ADATOK VAGY A PROFIT 
ELVESZTÉSÉT, ILLETVE AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), BÁRMIKÉPPEN ÉS BÁRMILYEN 
FELELŐSSÉGRE VONÁSI ELGONDOLÁS ALAPJÁN TÖRTÉNJENEK IS EZEK, ALAPULJON A KÁR 
AKÁR SZERZŐDÉSEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY VÉTKESSÉGEN (IDEÉRTVE A SÚLYOS 
GONDATLANSÁGOT ÉS MÁS MÓDOKAT IS), MÉG AKKOR SEM, HA A SZERVEZETET 
FIGYELMEZTETTÉK A KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.
A kód nyilvánosan elérhető verzióinak és a kódból fejlesztett programoknak a licenc- és forgalmazási 
feltételeit tilos módosítani, például tilos a kódot kimásolni és más forgalmazási feltételekkel terjesztett termék 
licencfeltételei alá vonni (ideértve a GNU nyilvános licencet is).
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