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Definiţia notelor
În acest manual de utilizare, pentru note este folosit următorul stil:
 

NOTĂ
Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite 
situaţii şi vă oferă indicaţii asupra modului în care aparatul funcţionează la 
selectarea altor opţiuni.

Mărci comerciale
Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Brother este o marcă comercială a Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android şi Gmail sunt mărci
comerciale ale Google Inc. Utilizarea acestor mărci comerciale se face în conformitate cu Google
Permissions.

Fiecare companie care a dezvoltat un program software al cărui nume este menţionat în acest manual are
un Contract de licenţă pentru software specific pentru programele sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother,
documentele asociate şi orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială
înregistrată a respectivei companii.

Observaţii privind licenţierea cu sursă deschisă
Aparatele Brother utilizează un program software cu sursă deschisă (open-source) pentru Google Cloud Print.
Pentru a consulta observaţiile privind licenţierea cu sursă deschisă, vă rugăm să vizitaţi secţiunea de
descărcare a manualelor din pagina de start a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center, la
adresa http://solutions.brother.com/.

 

 

©2011 Brother Industries, Ltd.

http://solutions.brother.com/
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Introducere

Prezentare generală
Google Cloud Print™ este un serviciu oferit de Google care permite imprimarea pe o imprimantă înregistrată
în contul dumneavoastră Google folosind un dispozitiv compatibil de reţea, precum un telefon mobil sau un
calculator portabil, fără instalarea driverului imprimantei pe dispozitivul respectiv.

 

Google Cloud Print

Cerere de imprimare

Imprimare
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1 Internet

Cerinţe hardware

Sistemele de operare şi aplicaţiile compatibile

Google Cloud Print este compatibil cu următoarele sisteme de operare şi aplicaţii (începând din iulie 2012):

Sisteme de operare

 Chrome OS™

 Android™ 2.1 sau o versiune ulterioară

 iOS 3.0 sau o versiune ulterioară

Aplicaţii care pot fi folosite pentru imprimare

 Aplicaţii pentru Chrome OS™

 Browserul Google Chrome™

 Google Drive™ pentru echipamente mobile

 Gmail™ pentru echipamente mobile

Pentru informaţii suplimentare referitoare la sistemele de operare şi aplicaţiile compatibile, consultaţi site-ul
web Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html).

Configurarea reţelei

Pentru a putea utiliza Google Cloud Print, aparatul Brother trebuie să fie conectat la o reţea cu acces la
internet, printr-o conexiune cu fir sau fără fir. Pentru conectarea şi configurarea corectă a aparatului, consultaţi
Ghidul de instalare şi configurare rapidă.

http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html
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Configurarea Google Cloud Print

Prezentare pas cu pas

Configuraţi setările folosind indicaţiile de mai jos.
 

Pasul 1: Creaţi un cont Google. (uu   pagina 2)

Accesaţi site-ul web Google 
(https://accounts.google.com/signup)
 folosind un calculator portabil 
sau un dispozitiv mobil şi 
creaţi un cont. Pentru a utiliza 
Google Cloud Print, 
trebuie să vă conectaţi la 
contul dumneavoastră 
Google folosind o adresă 
Gmail™. (Dacă aveţi deja un 
cont, nu trebuie să vă 
creaţi un cont suplimentar.)

 

Situl web GoogleObţinere cont

Înregistrare utilizator

 

Pasul 2: Înregistraţi informaţiile contului dumneavoastră Google în aparat. (uu   pagina 3)

Înregistraţi informaţiile 
contului dumneavoastră 
Google în aparat folosind 
browser-ul web instalat pe 
calculatorul sau pe 
dispozitivul dumneavoastră 
mobil.

 

Informaţii cont Google

Conexiune cu fir sau fără fir la reţea

 

 

Acum aparatul poate utiliza serviciul.

 

Crearea unui cont Google

Pentru a utiliza Google Cloud Print, veţi avea nevoie de un cont Google şi va trebui să vă conectaţi la contul
dumneavoastră folosind o adresă Gmail™. Dacă nu aveţi o adresă Gmail™, utilizaţi un calculator portabil
sau un dispozitiv mobil pentru a accesa site-ul web Google (https://accounts.google.com/signup) şi creaţi o
adresă Gmail™.

Dacă aveţi deja un cont Google, nu trebuie să vă creaţi un cont suplimentar. 
Treceţi la pasul următor.

https://accounts.google.com/signup
https://accounts.google.com/signup
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Înregistrarea informaţiilor contului dumneavoastră Google în aparat

Trebuie să înregistraţi informaţiile contului dumneavoastră Google în aparat folosind Administrarea online a
reţelei folosind Web Based Management (browser web). Puteţi utiliza un browser web standard pentru a
gestiona aparatul utilizând HTTPS (Protocol de transfer hipertext securizat).

NOTĂ
• Ecranele din această secţiune prezintă aparatul cu jet de cerneală.

• Numărul de imprimante care poate fi înregistrat cu Google Cloud Print nu este limitat.

 

a Înainte de a începe înregistrarea informaţiilor contului dumneavoastră Google, vă rugăm să confirmaţi
dacă la panoul de control al aparatului au fost definite corect data şi ora. Vă rugăm să consultaţi Ghidul
de instalare şi configurare rapidă al aparatului dumneavoastră, pentru instrucţiuni despre definirea
corectă a orei şi a datei.

b Verificaţi dacă aparatul este conectat la aceeaşi reţea ca şi calculatorul sau dispozitivul mobil.

c Deschideţi browserul web de pe calculatorul sau dispozitivul mobil.

d Introduceţi „https://machine’s IP address/” în bara de adrese a browser-ului dumneavoastră
(unde „machine’s IP address” este adresa IP a aparatului).

 De exemplu:

https://192.168.1.2/
NOTĂ
• Adresa IP a aparatului dumneavoastră este afişată pe panoul de control al aparatului, în meniul pentru

reţea. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Ghidul utilizatorului de reţea al aparatului
dumneavoastră.

• Dacă aţi definit parola de conectare pentru Administrarea online a reţelei folosind Web Based
Management, introduceţi parola în caseta Login (Log in), apoi faceţi clic pe .

• Dacă pe ecran este afişat un mesaj de securitate, continuaţi procesul de înregistrare.

 

e În funcţie de aparatul utilizat, va fi afişat unul din ecranele de mai jos.
Urmaţi indicaţiile de mai jos:

 Dacă este afişat ecranul (A)

1 Faceţi clic pe Network (Reţea).

2 Faceţi clic pe Protocol.

3 Asiguraţi-vă că opţiunea Google Cloud Print este bifată şi apoi faceţi clic pe Advanced Setting
(Setări complexe). Treceţi la pasul f.
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 Dacă este afişat ecranul (B), faceţi clic pe Google Cloud Print şi apoi treceţi la pasul f.
 

(A) (B)

f Asiguraţi-vă că pentru Status (Stare) este selectată opţiunea Enabled (Activat). Introduceţi informaţiile
contului dumneavoastră Google în casetele E-mail şi Password (Parolă).

 

g Selectaţi caseta corespunzătoare opţiunii Sign in.

h Faceţi clic pe Submit (Trimitere).
Aparatul se va conecta la Google Cloud Print folosind contul dumneavoastră Google.

NOTĂ
Dacă aparatul este compatibil cu Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcţiilor), imprimarea
folosind Google Cloud Print este posibilă chiar dacă opţiunea Imprimare PC pentru fiecare utilizator este
restricţionată. Dacă doriţi să limitaţi imprimarea folosind Google Cloud Print, dezactivaţi Google Cloud Print
utilizând Administrarea online a reţelei folosind Web Based Management sau selectaţi pentru Secure
Function Lock (Blocarea securizată a funcţiilor) opţiunea Public Mode (Mod public) şi apoi restricţionaţi
opţiunea Imprimare PC pentru public. Pentru detalii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului de reţea
şi Manualul avansat de utilizare.
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Imprimarea

Imprimarea folosind Google Cloud Print
Procedura de imprimare diferă în funcţie de aplicaţia sau de dispozitivul utilizat. Browser-ul Google
Chrome™, Chrome OS™, Google Drive™ pentru echipamente mobile şi Gmail™ pentru echipamente mobile
sunt utilizate în exemplul următor.

NOTĂ
• Numărul de imprimante care poate fi înregistrat cu Google Cloud Print nu este limitat.

• Anumite fişiere PDF criptate nu pot fi imprimate.

• La imprimarea unui fişier PDF care utilizează fonturi care nu sunt incluse în fişier, caracterele pot fi înlocuite
cu caracterele unui alt font sau pot fi deformate.

• La imprimarea unui PDF care include obiecte transparente, setările de transparenţă vor fi ignorate, iar
fişierul va fi imprimat cu această opţiune dezactivată.

 

Imprimarea din browser-ul Google Chrome™ sau din Chrome OS™

a Verificaţi dacă aparatul este pornit.

b Din pagina web pe care doriţi să o imprimaţi, faceţi clic pe pictograma de meniu Chrome™ şi apoi faceţi
clic pe Print (Imprimare) (de la tastatură puteţi utiliza comanda rapidă: Ctrl+P).

c Alegeţi aparatul dumneavoastră din lista de imprimante.

d Dacă este nevoie, modificaţi opţiunile de imprimare, precum tipul de suport media şi formatul de hârtie.

NOTĂ
Vor fi afişate numai setările care pot fi modificate.

 

e Faceţi clic pe Print (Imprimare).

Imprimarea din Google Drive™ pentru echipamente mobile

a Verificaţi dacă aparatul este pornit.

b Accesaţi Google Drive™ de pe dispozitivul dumneavoastră Android™ sau iOS.

c Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.

d Atingeţi .

e Atingeţi Print (Imprimare).

f Alegeţi aparatul dumneavoastră din lista de imprimante.



Imprimarea

6

2

g Dacă este nevoie, modificaţi opţiunile de imprimare, precum tipul de suport media şi formatul de hârtie.

NOTĂ
Vor fi afişate numai setările care pot fi modificate.

 

h Atingeţi Print (Imprimare).

Imprimarea din Gmail™ pentru echipamente mobile

a Verificaţi dacă aparatul este pornit.

b Accesaţi Gmail™ de pe dispozitivul dumneavoastră Android™ sau iOS.

c Deschideţi mesajul de email pe care doriţi să îl imprimaţi.

d Atingeţi .

NOTĂ
Dacă lângă numele fişierului ataşat este afişat Print (Imprimare), atunci documentul ataşat poate fi
imprimat. Atingeţi Print (Imprimare) şi apoi treceţi la pasul f.

 

e Atingeţi Print (Imprimare).

f Alegeţi aparatul dumneavoastră din lista de imprimante.

g Dacă este nevoie, modificaţi opţiunile de imprimare, precum tipul de suport media şi formatul de hârtie.

NOTĂ
Vor fi afişate numai setările care pot fi modificate.

 

h Atingeţi Print (Imprimare).
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Depanarea

În acest capitol sunt prezentate soluţii de rezolvare a problemelor frecvente pe care le puteţi întâlni folosind
Google Cloud Print împreună cu aparatul Brother. Dacă, după citirea acestui capitol, nu puteţi rezolva
problema cu care vă confruntaţi, vă rugăm să vizitaţi Brother Solutions Center la adresa:
http://solutions.brother.com/.

Dacă aveţi probleme cu aparatul dumneavoastră
 

Probleme Sugestii

Aparatul nu este afişat în lista de imprimante. Verificaţi dacă aparatul este pornit.

Utilizaţi Administrarea online a reţelei folosind Web 
Based Management pentru a verifica dacă Google 
Cloud Print este activat şi apoi verificaţi dacă sunteţi 
conectaţi la Google Cloud Print. (Înregistrarea
informaţiilor contului dumneavoastră Google în aparat
uu pagina 3)

Imprimare imposibilă. Verificaţi dacă aparatul este pornit.

Confirmaţi setările reţelei dumneavoastră. (Configurarea
reţelei uu pagina 1)

Este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi imprimate 
sau să apară exact aşa cum sunt afişate.

Contul Google este blocat. S-a produs o eroare la conectarea la contul Google 
Cloud Print folosind Administrarea online a reţelei 
folosind Web Based Management; este posibil ca 
respectivul cont să fie blocat. Faceţi clic pe adresa de 
legătură din ecranul Administrarea online a reţelei 
folosind Web Based Management pentru a debloca 
respectivul cont.

http://solutions.brother.com/


Vizitaţi-ne pe internet la adresa
http://www.brother.com/

www.brotherearth.com

http://www.brother.com/
http://www.brotherearth.com
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