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Beskrivning av anmärkningar
Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen:
 

OBS Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en 
funktion tillsammans med andra funktioner.

Varumärken
Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android och Gmail är varumärken
som tillhör Google Inc. Användningen av sådana varumärken sker med tillstånd från Google.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på
de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade
dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive
företag.

Anmärkningar om licenser för öppen källkod
Brother-maskiner använder program med öppen källkod för Google Cloud Print. Om du vill ha
licensinformation om program med öppen källkod går du till delen för hämtningar av bruksanvisningar på
sidan för din modell på Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/.

 

 

©2011 Brother Industries, Ltd.

http://solutions.brother.com/
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Introduktion

Översikt
Google Cloud Print™ är en tjänst från Google som gör att du kan skriva ut på en skrivare som har registrerats
på ditt Google-konto från en nätverkskompatibel enhet, till exempel en mobiltelefon eller dator, utan att
installera skrivardrivrutinen på enheten.

 

Google Cloud Print

Utskriftsbegäran

Utskrift
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Systemkrav för maskinvara

Kompatibla operativsystem och program

Google Cloud Print är kompatibelt med följande operativsystem och program (juli 2012):

Operativsystem
 Chrome OS™

 Android™ 2.1 eller senare

 iOS 3.0 eller senare

Program som kan användas för att skriva ut
 Chrome OS™-program

Webbläsaren Google Chrome™

 Google Drive™ för mobiler

 Gmail™ för mobiler

Mer information om kompatibla operativsystem och program finns på Googles webbplats
(http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html).

Nätverksinställningar

För att kunna använda Google Cloud Print måste Brother-maskinen vara ansluten till ett nätverk med
internetåtkomst, antingen genom en trådbunden eller en trådlös anslutning. Mer information om hur du
ansluter och konfigurerar maskinen på ett lämpligt sätt finns i Snabbguide.

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

Översikt, steg för steg

Konfigurera inställningarna enligt följande procedur.
 

Steg 1: Skapa ett Google-konto. (uu   sidan 2)
Gå till Googles webbplats 
(https://accounts.google.com/signup)
 via en dator eller mobil enhet 
och skapa ett konto. För att 
kunna använda Google Cloud 
Print måste du logga in på ditt 
Google-konto med en 
Gmail™-adress. (Du behöver 
inte skaffa ett nytt 
konto om du redan har ett.)

 

Googles webbplatsFå ett konto

Registrering av ny användare

 

Steg 2: Registrera dina Google-kontouppgifter på maskinen. (uu   sidan 3)
Registrera dina 
Google-kontouppgifter på 
maskinen genom att använda 
webbläsaren i din dator eller 
mobila enhet.

 

Google-kontouppgifter

Trådbunden eller trådlös nätverksanslutning

 

 

Nu kan maskinen använda tjänsten.

 

Skapa ett Google-konto

För att kunna använda Google Cloud Print måste du ha ett Google-konto och logga in på det med en
Gmail™-adress. Om du inte har en Gmail™-adress ska du gå till Googles webbplats
(https://accounts.google.com/signup) med en dator eller en mobil enhet och skapa en Gmail™-adress.

Du behöver inte skaffa ett nytt Google-konto om du redan har ett. 
Gå till nästa steg.

https://accounts.google.com/signup
https://accounts.google.com/signup
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Registrera dina Google-kontouppgifter på maskinen

Du måste registrera dina Google-kontouppgifter på maskinen via Webbaserad hantering (webbläsare). Du
kan använda en vanlig webbläsare för att hantera din maskin med Hypertext Transfer Protocol Security
(HTTPS).

OBS
• Skärmbilderna i det här avsnittet visar en bläckstrålemaskin.

• Det finns ingen begränsning för hur många skrivare du kan registrera hos Google Cloud Print.

 

a Innan du registrerar informationen på Google-kontot ska du kontrollera att rätt klockslag och datum har
ställts in på maskinens kontrollpanel. Information om hur du ställer in rätt klockslag och datum finns i
Snabbguide som medföljer maskinen.

b Kontrollera att maskinen och datorn eller den mobila enheten är anslutna till samma nätverk.

c Öppna webbläsaren på datorn eller den mobila enheten.

d Ange ”https://machine’s IP address/” i webbläsarens adressfält (”machine’s IP
address” indikerar maskinens IP-adress).

 Till exempel:

https://192.168.1.2/
OBS
• Du kan se maskinens IP-adress på kontrollpanelens nätverksmeny. Mer information finns i maskinens

Bruksanvisning för nätverksanvändande.

• Om du har ställt in ett inloggningslösenord för Webbaserad hantering anger du lösenordet i rutan Login
(Inloggning) och klickar sedan på .

• Om ett säkerhetsmeddelande visas kan du fortsätta med registreringsprocessen.

 

e Beroende på vilken maskin du har visas en av följande skärmar.
Gör något av följande:

 Om skärm (A) visas

1 Klicka på Network (Nätverk).

2 Klicka på Protocol (Protokoll).

3 Kontrollera att Google Cloud Print är markerat och klicka sedan på Advanced Setting
(Avancerad inställning). Gå till steg f.
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 Om skärm (B) visas klickar du på Google Cloud Print och går sedan till steg f.
 

(A) (B)

f Kontrollera att Status (statusen) är Enabled (aktiverad). Ange Google-kontouppgifterna i rutorna
E-mail (E-post) och Password (Lösenord).

 

g Markera kryssrutan Sign in (Logga in).

h Klicka på Submit (Skicka).
Maskinen loggar in på Google Cloud Print med ditt Google-konto.

OBS
Om maskinen har stöd för Secure Function Lock (Säkert funktionslås) så går det att skriva ut via Google
Cloud Print även om datorutskrifter är begränsade för användarna. Om du vill begränsa utskrifter via
Google Cloud Print kan du inaktivera Google Cloud Print med webbaserad hantering eller ställa in Secure
Function Lock (Säkert funktionslås) på Offentligt läge och därefter begränsa datorutskrifter för offentlig
användning. Mer information finns i Bruksanvisning för nätverksanvändande och Avancerad
bruksanvisning.
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Skriva ut

Skriva ut med Google Cloud Print
Proceduren för att skriva ut varierar beroende på vilket program eller vilken enhet du använder. I exemplet
nedan används webbläsaren Google Chrome™, Chrome OS™, Google Drive™ för mobiler och Gmail™ för
mobiler.

OBS
• Det finns ingen begränsning för hur många skrivare du kan registrera hos Google Cloud Print.

• Det finns vissa krypterade PDF-filer som inte kan skrivas ut.

• Om du skriver ut en PDF-fil med teckensnitt som inte är inbäddade i filen kan det hända att vissa tecken
byts ut mot ett annat teckensnitt eller att de blandas ihop.

• Om du skriver ut en PDF-fil med genomskinliga objekt så kommer inställningen för genomskinlighet att
ignoreras och filen skrivs då ut med den inställningen avstängd.

 

Skriva ut från webbläsaren Google Chrome™ eller Chrome OS™

a Kontrollera att maskinen är påslagen.

b När du befinner dig på webbsidan som du vill skriva ut klickar du på menyikonen Chrome™ och därefter
på Print (Skriv ut) (du kan också använda kortkommandot Ctrl+P).

c Välj din maskin i listan över skrivare.

d Ändra utskriftsalternativ, till exempel medietyp och pappersformat, om så behövs.

OBS
Endast de inställningar som kan ändras visas.

 

e Klicka på Print (Skriv ut).

Skriva ut från Google Drive™ för mobiler

a Kontrollera att maskinen är påslagen.

b Öppna Google Drive™ från din Android™- eller iOS-enhet.

c Öppna det dokument som du vill skriva ut.

d Tryck på .

e Tryck på Print (Skriv ut).

f Välj din maskin i listan över skrivare.
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g Ändra utskriftsalternativ, till exempel medietyp och pappersformat, om så behövs.

OBS
Endast de inställningar som kan ändras visas.

 

h Tryck på Print (Skriv ut).

Skriva ut från Gmail™ för mobiler

a Kontrollera att maskinen är påslagen.

b Öppna Gmail™ från din Android™- eller iOS-enhet.

c Öppna e-postmeddelandet som du vill skriva ut.

d Tryck på .

OBS
Om Print (Skriv ut) visas bredvid namnet på en bifogad fil går det att skriva ut den. Tryck på Print (Skriv ut)
och gå sedan till steg f.

 

e Tryck på Print (Skriv ut).

f Välj din maskin i listan över skrivare.

g Ändra utskriftsalternativ, till exempel medietyp och pappersformat, om så behövs.

OBS
Endast de inställningar som kan ändras visas.

 

h Tryck på Print (Skriv ut).



A

7

A

Felsökning

I det här kapitlet finns information om hur du löser vanliga problem som du kan stöta på när du använder
Google Cloud Print med Brother-maskinen. Om du fortfarande inte kan lösa ett visst problem efter att ha läst
det här kapitlet kan du gå till Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/.

Om du har problem med maskinen
 

Problem Förslag
Maskinen visas inte i listan över skrivare. Kontrollera att maskinen är påslagen.

Använd Webbaserad hantering för att kontrollera 
att du är inloggad på Google Cloud Print, och att det är 
aktiverat. (Registrera dina Google-kontouppgifter på
maskinen uu sidan 3)

Det går inte att skriva ut. Kontrollera att maskinen är påslagen.

Kontrollera nätverksinställningarna. 
(Nätverksinställningar uu sidan 1)

Det finns vissa filer som eventuellt inte kan skrivas ut 
eller som inte skrivs ut precis så som de visas på 
skärmen.

Google-kontot är låst. Om ett fel uppstod när du försökte att logga in på 
Google Cloud Print med Webbaserad hantering kan det 
bero på att kontot är låst. Klicka på länken på skärmen 
för Webbaserad hantering för att låsa upp kontot.

http://solutions.brother.com/


Besök oss på webben
http://www.brother.com/

www.brotherearth.com

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