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Dziękujemy, że wybrałeś nasz ploter. Instrukcja ta opisuje zagadnienia związane z bezprzewodową 
komunikacją między ploterem a działającym w chmurze programem ScanNCutCanvas
(http://ScanNCutCanvas.Brother.com/).
Uważnie przeczytaj instrukcję, a następnie przeprowadź proces konfiguracji bezprzewodowego 
połączenia.

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa znajdującą się w instrukcji ogólnej 
do plotera. Podstawy obsługi plotera opisane są także w instrukcji ogólnej. Instrukcja do programu 
ScanNCutCanvas, znajduje się w menu “Help” programu.
Po zakończeniu lektury nie wyrzucaj instrukcji i schowaj ją w bezpieczne miejsce.

Za pomocą����	 
������ ��� ����� �� �� �� �� bezprzewodowej sieci wifi możesz przesyłać pliki między programem ����	
��
����ScanNCutCanvas 
http://ScanNCutCanvas.Brother.com/) a ploterem������	��� .

a Wireless network access point/router
b Komputer/Tablet podłączony do wireless network access point/router
c Ploter
d Dane zapamiętane na serwerze ScanNCutCanvas 

Instalacja przebiega w dwóch następujących krokach.

a Konfiguracja ustawień sieci wifi (strona 3)

b Rejestracja na ScanNCutCanvas twojego plotera (strona 7)           

WSTĘP

Idea “ScanNCut Online” bezprzewodowego przesyłu danych

a

d

bc
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W pierwszym kroku należy podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej.
Jeżeli pomimo prawidłowej konfiguracji połączenia, pojawi się błąd, zobacz listę błędów na stronie 11.

  

Aktywacja sieci bezprzewodowej

a Na ploterze naciśnij,
aby wyświetlić ekran ustawień.

b Na 6 stronie naciśnij
obok napisu "Network".

 Pojawi się ekran ustawień sieci.

c Wybierz “ON” dla “WLAN Enable”.

 Urządzenie rozpocznie nadawanie  
sygnału wifi.

Memo

• “WLAN Enable” może być także ustawione 
na “ON” przez wciśnięcie “Yes” w trybie  
“Setup Wizard”.

 

 

 

Konfiguracja ustawień sieci

Sieć można skonfigurować albo używając 
wizarda (metoda polecana) albo metodą 
alternatywną.

■ Wymagania dla sieci bezprzewodowej
Sieć bezprzewodowa jest zgodna ze 
standardem IEEE  802.11 n/g/b i wykorzystuje 
częstotliwość 2.4 GHz.

Memo

• W połączeniu bezprzewodowym nie możemy 
korzystać z protokołu WPA/ WPA2.  Więcej na 
temat metod autoryzacji w opisie “Err-03” na 
stronie 12.

  

 

■ Konfiguracja z wykorzystaniem
Wizarda (metoda zalecana)

a SSID (nazwa sieci wifi) i Network Key
(hasło do sieci wifi) są konieczne, aby 
prawidłowo skonfigurować połączenie. 

Uwaga

• SSID oraz Network Key są konieczne do 
prawidłowej konfiguracji sieci bezprzewodowej. 

• Gdzie znaleźć te informacje?
1) Sprawdź dokumentację/instrukcję do 
routera.
2) Domyślnym SSID może być nazwa routera.
3) Jeżeli nie znasz kodów, skontaktuj się z 
producentem routera, administratorem sieci lub 
dostawcą internetu.

Konfiguracja ustawień sieci wifi

SSID Network Key (Password)
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 b W trybie network settings, wciśnij
obok “Setup Wizard”.

  Wyszukiwane i wyświetlane są 
dostępne SSIDs (nazwy dostępnych
sieci wifi).

c Wybierz twoją SSID, a następnie 
naciśnij “OK”.

 Pojawi się pole do wpisania hasła.

Uwaga

• Jeżeli nasza sieć nie pojawi się na 
liście, należy postąpić następująco:
1) Wybierz “[New SSID]”, a następnie
naciśnij przycisk “OK” .
* “[New SSID]” pojawi się na dole 
listy wykrytych sieci.

2) Wprowadź nazwę żądanej sieci 
SSID, a następnie naciśnij przycisk 
“OK”.
3) Określ sposób identyfikacji i 
kodowania sieci.

d Wpisz hasło o którym mowa w punkcie a, 
a następnie naciśnij “OK”.

a ekran klawiatury
b klawiatura
c przełącznik litery duże/małe
d spacja
e przełącznik litery/liczby/znaki specjalne
f backspace
g kursor

e Jeżeli pojawi się komunikat jak poniżej, 
wciśnij “Yes”.

  Pojawi się ekran jak poniżej, 
a połączenie  zostanie nawiązane.

Naciśnij “Next” i rozpocznij rejestrację 
plotera w programie ScanNCutCanvas
zgodnie z zaleceniami na stronie 7.

Po zakończeniu rejestracji plotera w 
programie ScanNCutCanvas, naciśnij 
“OK” aby zakończyć konfigurację.

ga

b

c

f

d e
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Uwaga

•
 

 
 

Gdy nie udało się nawiązać połączenia:
- Jeżeli pojawił się komunikat “Wrong 
Network Key: Err-04”, przyczyną może być
błędne hasło. Naciśnij “OK” i powtórz
procedurę od kroku b ze strony 3.

-
Inne przyczyny błędów połączenia 
opisane są w tabeli na stronie 11.

• Siłę sygnału wifi pokazuje symbolicznie 

niebieska ikonka                 w górnym lewym 

rogu ekranu.

Memo

• Po ustawieniu konfiguracji, ploter będzie się 
automatycznie łączył z wifi za każdym razem 
po włączeniu. Jednak opcja “WLAN Enable” 
w ustawieniach musi być ustawiona na 
“ON”.

■ Konfiguracja sieci za pomocą
komputera

Konfigurację  wifi można ustawić za pomocą 
dedykowanej aplikacji "WLAN ASSISTANT 
WIZARD" (WAW). Pobierz aplikację z 
://solutions.brother.com/snc2waw, a następnie 
postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie 
komputera. Na koniec naciśnij guzik

obok  “WAW (WLAN Assistant Wizard)” 

na ekranie ustawień plotera i ustaw konfigurację.

Po ustawieniu połączenia naciśnij klawisz 
“Next” i zarejestruj ploter w programie 
ScanNCutCanvas zgodnie z 7 stroną 
instrukcji.

Sprawdzenie statusu połączenia wifi

a Na ekranie ustawień naciśnij guzik
obok “WLAN Status”.

 Pojawią się informacje: status połączenia, 
protokół, siła sygnału i nazwa sieci.

a Wyświetla status połączenia.

aby wyświetlić szczegółyNaciśn ij

“Active (xxx)” :
Połączenie działa prawidłowo. Symbole w 
nawiasach określają protokół połączenia.

“Connection Fail: Err-xx”                                
Brak połączenia z siecią. 
“Err-xx” wskazuje kod błędu. Opis kodów 
błędów jest na stronie 11.

b Siła sygnału i numer kanału.
c SSID - nazwa sieci.
d Tryb połączenia.

: sygnał silny

: sygnał średni

: sygnał słaby
a

b

c

d
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Menu “Others”

� 
 

Menu “Others” znajduje się � �	�� ����
� 2 ekranu 
ustawień.  Menu “Others” zawiera następujące
elementy:

 
 
 

 

a TCP/IP może być wprowadzone ręcznie.
b MAC adres.
c Reset ustawień do ustawień fabrycznych. Po
zresetowaniu konieczne jest wyłączenie i
włączenie plotera.
d Ustawienia serwera proxy.

a

b

c

d
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Po zarejestrowaniu plotera na ScanNCutCanvas
(http://ScanNCutCanvas.Brother.com/) będzie 
możliwe przesyłanie plików z programu 
ScanNCutCanvas do plotera i z powrotem.

Jeżeli nie udało się skonfigurować połączenia, 
zobacz rozdział "Komunikaty błędów" na stronie 
11.

Uwaga

• Do komunikacji bezprzewodowej z ploterem 
konieczny jest komputer lub tablet.

• Aby dalej kontynuować procedurę rejestracji, 
ploter musi być połączony z siecią 
bezprzewodową. Procedura łączenia opisana 
jest w rozdziale "Konfiguracja ustawień sieci 
wifi" na stronie 3.

Po nawiązaniu połączenia z siecią pojawi się 
jeden z następujących ekranów:

Memo

• Jeżeli przerwałeś procedurę, aby powrócić do 
procedury rejestracji, naciśnij guzik “Register” 
obok guzika “ScanNCut Online” na stronie 7 
ustawień.

■ Jeżeli pojawi się następujący ekran:
Naciśnij guzik "NEXT" i kontynuuj proces 
rejestracji zgodnie ze stroną 8.

■ Jeżeli pojawi się następujący ekran:
Naciśnij�� "NEXT" i rozpocznij procedurę 
aktywacji zgodnie ze stroną 7 (niektóre 
plotery wymagają aktywacji ).

 

 

 

  

Aktywacja plotera (dotyczy tylko
niektórych ploterów)

Będziesz musiał wprowadzić kod aktywacyjny,
który znajduje się na karcie “ScanNCut Online 
Activation Card”.

a Przygotuj kartę “ScanNCut Online Activation
Card” oraz dowolną monetę.

Uwaga

• W zależności od modelu plotera, karta 
“ScanNCut Online Activation Card” może być 
dostarczana z ploterem lub trzeba ją zakupić 
oddzielnie.

Rejestracja plotera na stronach ScanNCutCanvas
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b Naciśnij “Next”.

  Pojawi się okienko do wpisania kodu.

Memo

Jeżeli ten ekran się nie pojawi, zarejestruj•
ploter w  ScanNCutCanvas zgodnie

 z instrukcją na stronie 8.

  c Użyj monety, aby zdrapać farbę z karty
aktywacyjnej, odczytaj kod, a następnie 
wpisz  kod w okienko na ekranie.

a Okienko do wpisywania kodu
b Klawiatura
c Guzik "kasuj"
d Kursory

Uwaga

• Duże litery “I” and “O” nie występują w kodzie. 

• Kod aktywacyjny można użyć tylko jeden 
raz. Kod aktywacyjny może aktywować tylko 
jeden ploter.

d Po wprowadzeniu kodu, wciś�� ��nij "OK".

e Gdy pojawi się ekran jak poniżej, naciśnij 
"Next".

 Pojawi się ekran z instrukcją uzyskania kodu 
PIN.

Kontynuuj rejestrację plotera na  stronie
ScanNCutCanvas.

Rejestracja plotera na 
ScanNCutCanvas

Podczas rejestracji na stronach ScanNCutCanvas, 
twój ploter zostanie skojarzony z twoim  login ID.

W poniższym opisie, [MACHINE] oznacza 
operacje przeprowadzane na ploterze, a
[COMPUTER/TABLET] oznacza operacje 
przeprowadzane w komputerze.

[MACHINE]

a Gdy pojawi się poniższy ekran, zostaw 
ploter włączony i przejdź do komputera.

Na razie nie naciskaj “OK”.

a numer seryjny plotera

Uwaga

•
Numer seryjny twojego plotera będzie 
wykorzystany w następnym kroku.

Memo

• Aby wyświetlić wskazówki do strony 

ScanNCutCanvas, naciśnij  na ekranie.

[COMPUTER/TABLET]
Pokazane poniżej obrazy ekranów odpowiadają 
obrazowi  ScanNCutCanvas na komputerze. 
Obrazy wyświetlane na tablecie mogą się 
trochę różnić.

b Otwórz stronę ScanNCutCanvas
(http://ScanNCutCanvas.Brother.com/) na 
komputerze i zaloguj się.��� �	
�� 
���

Uwaga

Użytkownicy niezarejestrowani, przed 
zalogowaniem powinni się  zarejestrować. 

•

da

b

c

a
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w prawym górnym rogu ekranu.c Kliknij

Pojawi się strona do zarządzania kontem.

d Kliknij “Get PIN Code” pod napisem
“ScanNCut Online”.

 e Wpisz numer seryjny plotera i kliknij
guzik “Next”.

Memo

Gdzie znaleźć numer seryjny plotera•
 opisane jest w punkcie      a strona 8                            

procedury uzyskiwania kodu PIN.

 Na ekranie pojawi się czterocyfrowy kod PIN����������.

[MACHINE]

f Naciśnij “OK” .

g W odpowiednim okienku wpisz uzyskany 
czterocyfrowy kod PIN i naciśnij “OK”.

 Pojawi się następujący ekran.

h Naciśnij “OK”.

 Pojawi się 7 strona ustawień.

 

 

  

a ScanNCutCanvas login ID skojarzony z twoim
ploterem.

b Naciśnij ten guzik aby skojarzyć ploter z innym loginem ID
ScanNCutCanvas. Następnie zarejestruj ploter
na ScanNCutCanvas zgodnie z instrukcją na stronie 8.

c Naciśnij ten guzik aby wykasować skojarzony z ploterem
ScanNCutCanvas login ID. Szczegóły operacji opisane są 
na stronie 10.

To jest koniec procesu rejestracji plotera na 
ScanNCutCanvas.

a

b c
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Uwaga

• Jeden ploter może być skojarzony z jednym
ScanNCutCanvas login ID. Aby podłączyć inny 
ploter do ScanNCutCanvas, musisz 
zarejestrować ten ploter na ScanNCutCanvas 
od początku. Połączenie poprzedniego plotera  
zostanie anulowane.

• Jeżeli pojawią się błędy transmisji danych,
przejdź opisu błędów na stronę 11.

 

Instrukcja transferu danych między programem, 
a  ploterem znajduje się w helpie programu 
ScanNCutCanvas.

■ Kasowanie skojarzonego loginu ID
ScanNCutCanvas
Aby wykasować z plotera skojarzony z nim login ID
ScanNCutCanvas, postępuj zgodnie z następującą
procedurą:

a Naciśnij

b Naciśnij “OK” 

 ScanNCutCanvas login ID został wykasowany,
pojawi się następujący ekran:

c Naciśnij “OK” 

Memo

• Naciśnij “Register”, aby ponownie 
zarejestrować ploter na ScanNCutCanvas.

 Szczegóły procedury rejestracji opisane są na 
stronie 8.
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Jak znaleźć kody dostępu do wifi  (SSID and Network Key)

 Network Key występuje także pod nazwami: Password, Security Key or Encryption Key.*
* Jeżeli router nie emituje SSID, SSID nie może zostać wykryte. W takiej sytuacji musisz ręcznie wprowadzić nazwę 

SSID.

Kody błędów/Komunikaty błędów

Tabela zawiera listę komunikatów, które mogą pojawić się  podczas procesu konfigurowania lub 
rejestracji  plotera oraz wskazówki rozwiązania potencjalnych problemów.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Jeżeli nie możesz sobie poradzić, skontaktuj się ze sprzedawcą plotera 
lub serwisem firmy Brother.

Podczas konfigurowania połączenia

Rozwiązywanie problemów

Zanim zadzwonisz do serwisu Brothera po pomoc,  sprawdź czy znasz kody dostępu do wifi. 
Zanajomość tych kodów jest konieczna do połączenia plotera z wifi.

 
 
 

1) Przejrzyj dokumentację routera.
2) Często domyślna nazwą (SSID) jest nazwa producenta routera.
3) Jeżeli nie znasz kodów dostępu, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą routera lub 
dostawcą internetu.

Kod błędu Przyczyna/rozwiązanie

Err-01

Połączenie bezprzewodowe nie zostało 
atywowane.  Aktywuj sieć.

Instrukcja aktywacji jest na stronie 3.

Err-02

 
 
 

 
 

 

Nie można wykryć routera.

1. Sprawdź następujące 4 punkty.
- Sprawdź, czy router jest włączony.
- Sprawdź, czy w pobliżu plotera nie znajduje się przeszkoda, która blokuje dostęp sygnału      
wifi. Mogą to być duże przedmioty metalowe jak drzwi lub żaluzje.
- Przenieś ploter bliżej (2 metry) routera.
- Jeżeli ploter używa funkcji filtrowania adresów MAC, sprawdź czy adres MAC plotera jest

akceptowany przez filtr routera.

2. Jeżeli kody dostępu do wifi były wpisywane ręcznie, mogły zostać wpisane błędnie.
Wykasuj kody dostęp, a następnie wprowadź je raz jeszcze.
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Podczas rejestracji plotera w ScanNCutCanvas

Err-03

Zabezpieczenia sieci zastosowane w routerze nie są obsługiwane przez ploter.

Zmień rodzaj zabezpieczeń w ustawieniach routera.
Ploter obsługuje następujące rodzaje zabezpieczeń:

Jeżeli nie udało się rozwiązać problemu, przyczyną może być błąd przy wprowadzeniu SSID 
lub konfiguracji sieci. Sprawdź ustawienia konfiguracji sieci.

Err-04

Nazwa (SSID) lub hasło są niewłaściwe.

Sprawdź, czy dobrze wprowadziłeś SSID i hasło.

Err-05

Błąd w ustawieniach identyfikacji lub kodowania sieci bezprzewodowej.
Sprawdź prawidłowość ustawień sieci.

Kod błędu Przyczyna/Rozwiązanie

Activation failed.

Błąd aktywacji.

Skontaktuj się z serwisem.

A network error 
occurred.

Błąd komunikacji z siecią.

Sprawdź:
- Czy router jest podłączony do prądu ?
- Czy kabel sieciowy jest podłączony do routera ?

Errors occurred in 
network function.

Błąd działania modułu wifi plotera.

Registration failed.

Rejestracja kodu PIN nie udała się.

Unconnected to the 
internet server.

Check the proxy setting.

Nieprawidłowe ustawienia proxy.

Kod błędu Przyczyna/Rozwiązanie

Authentication method Encryption method

WPA-Personal
TKIP

AES

WPA2-Personal AES

Open
WEP

None (without encryption)

Shared key WEP
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Unconnected to the 
network.

Check the network 
connection status.

Brak połączenia plotera z siecią.

- Sprawdź siłę sygnału wifi na ekranie plotera.
- Poczekaj chwilę, może połączenie nie zdążyło się 

nawiązać.

Kod błędu Przyczyna/Rozwiązanie
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Version A

  Odwiedź stronę http://support.brother.com, gdzie dostępne 
są najnowsze sterowniki i instrukcje.

Gwarantujemy prawidłowe działanie urządzenia, jeżeli jest używane w tym kraju, 
w którym zostało kupione od legalnego przedstawiciela firmy Brother.
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