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Definisjoner av merknader
Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen:

MERK

Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan
oppstå, eller gir deg tips til hvordan produktet fungerer sammen med andre
funksjoner.

Varemerker
Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
Android er et varemerke for Google Inc.
Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for
programmene de har eiendomsretten til.
Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede
dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive
selskapene.
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Innledning
1

Oversikt
Brother Image Viewer lar deg bruke den mobile Android™-enheten til å vise og redigere dokumenter som ble
skannet av en Brother-maskin.
Brother Image Viewer støtter følgende funksjoner:
 Kategorisering og organisering av dokumenter.
 Redigering av dokumenter og sider.

1

Innledning

Støttede operativsystemer
1

Brother Image Viewer er kompatibel med mobile enheter som kjører Android™ 2.1 eller nyere.

Laste ned Brother Image Viewer fra Google Play (Android™markedet)
Du kan laste ned og installere Brother Image Viewer fra Google Play (Android™-markedet). Påse at du bruker
den nyeste versjonen slik at du kan dra nytte av alle funksjonene som støttes av Brother Image Viewer.
Se i brukermanualen for den mobile enheten for informasjon om hvordan du laster ned, installerer og
avinstallerer Brother Image Viewer.

Skanne til den mobile enheten
Du kan bruke Brother Image Viewer til å vise og redigere dokumenter som ble skannet ved hjelp av følgende
metoder:
 Bruk av Brother iPrint&Scan-program
Brother iPrint&Scan er et program for mobile Android™-enheter. Du kan bruke dette programmet til å lagre
dokumenter som ble skannet av en Brother-maskin, direkte på den mobile enheten.
Hvis du vil ha ytterligere informasjon om Brother iPrint&Scan, kan du gå til Brothers nettsted på
http://www.brother.com/apps/android/.
1

2

3
4

1 Mobil enhet
2 Trådløst tilgangspunkt/ruter
3 Kablet eller trådløs nettverkstilkobling
4 Nettverksmaskin (Brother-maskinen din)
 Koble den mobile Android™-enheten direkte til en Brother-maskin for skanning
Hvis Brother-maskinen kan lagre skannede dokumenter direkte til en USB Flash Memory-stasjon, kan du
koble den mobile enheten til maskinen og lagre dokumentene direkte på enheten.
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Denne funksjonen kan brukes med mobile enheter som bruker USB-masselagringsmodus som standard.
1

2

3

1

1 Mobil enhet
2 USB-kabel
3 Brother-maskinen din

Støttede filformater
Brother Image Viewer støtter følgende filformater:
 JPEG
 PDF 1
1

Sikre PDF-filer, signerte PDF-filer og PDF/A-filformatet støttes ikke.
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Vise og redigere dokumenter med Brother
Image Viewer

Dokumentliste
2

Åpne dokumentliste
Du har enkel tilgang til ønsket dokument fra dokumentlisten. Du har også tilgang til redigeringsmenyen fra
denne listen.

a
b

Åpne Launcher på din mobile enhet.
Trykk på Brother Image Viewer-ikonet.

MERK

Når skjermbildet for lisensavtalen vises, les den nøye og godta avtalevilkårene.

c

Dokumentlisten vises.

1
4
2

3

1 Dokumentkategori
2 Dokumenttittel
3 Knapp for valg mellom Sorter etter nyeste / Sorter etter tittel
Trykk Nyeste eller Tittel for å velge ønsket sorteringsmetode.
4 Ikonet for menyen Rediger (Se Redigere dokumenter uu side 5.)
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Vise og redigere dokumenter med Brother Image Viewer

MERK
• JPEG-filer som ble skannet ved å koble Android™-mobilenheten til en Brother-maskin, er gruppert og
vises som ett enkelt dokument for hver skannedato.
• Du kan oppdatere dokumentlisten ved å trykke Menu-tasten og deretter trykke Oppdater.
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Redigere dokumenter
Du har tilgang til følgende redigeringsmeny fra dokumentlisten.

Gi nytt navn til dokumenter
Du kan endre tittel og kategori.

a

Når dokumentlisten vises, trykker du

b
c
d

Trykk Rediger dataprofilen.

for dokumentet du vil redigere.

Angi ønsket navn.
Trykk OK.

Slette dokumenter

a

Når dokumentlisten vises, trykker du

b
c

Trykk Slett.

for dokumentet du vil slette.

Trykk OK for å bekrefte.

Rotere dokumenter

a

Når dokumentlisten vises, trykker du

b

Trykk Roter høyre 90 gr. eller Roter venstre 90 gr.
Alle sidene i dokumentet roteres, og deretter blir dokumentet lagret.

for dokumentet du vil rotere.

Kombinere dokumenter
Du kan sette sammen flere dokumenter til ett enkelt dokument.

a
b

Når dokumentlisten vises, trykker du Menu-tasten.
Trykk Kombiner.
Velg dokumentene du ønsker å kombinere. Dokumentene kombineres i den rekkefølgen de ble valgt.
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c
d

Trykk OK.
Trykk OK for å bekrefte.

MERK

Tittelen og kategorien til dokumentet som først ble valgt, blir brukt til å kombinere dokumentet. Hvis det
ikke er angitt informasjon for et bestemt element, brukes elementet fra det neste dokumentet som
inneholder denne informasjonen.
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Vise og redigere dokumenter med Brother Image Viewer

Dele dokumenter med andre programmer
Dokumenter kan åpnes med andre programmer.

a

Når dokumentlisten vises, trykker du

b
c
d

Trykk Del.

for dokumentet du vil dele med et annet program.

2

Velg filformatet (JPEG eller PDF) for programmet som skal dele dokumentet.
Det vises en liste over programmene som kan dele filen. Trykk på ønsket program.
Se i brukermanualen til programmet for informasjon om hvordan du bruker programmet.

Vise sider i dokumenter
Åpne et dokument for å vise hver side

a
b

Når dokumentlisten vises, trykker du på dokumentet du vil vise.
Miniatyrbilder av sidene vises. Velg siden du ønsker å vise fra de tilgjengelige miniatyrbildene.

MERK

Du kan slette sider når miniatyrbildene vises. Trykk Menu-tasten, trykk Rediger bildet, og velg deretter
sidene du vil slette. Trykk Slett og deretter OK for å bekrefte.

c

Siden vises.
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Vise og redigere dokumenter med Brother Image Viewer

MERK

• Du kan vise forskjellige sider i et flersidig dokument ved å bla gjennom mot venstre eller høyre.

• Du kan hoppe til en annen side. Trykk og hold den viste siden helt til hopp over sider-skjermbildet vises.
Skyv bryteren for å velge siden du vil vise, og trykk deretter OK.

2
Endre innstillinger for sidevisning
Innstilling for skjermbilderetning
Du kan låse skjermbildet i stående eller liggende retning.

a
b
c
d

Trykk Menu-tasten når siden vises.
Trykk Avanserte innstill.
Trykk Skjermorientering.
Trykk Stilt inn på stående, Stilt på liggende eller Enhetsavhengig.

Innstilling for sideskalering
Du kan endre størrelse på den viste siden for å tilpasse den til skjermen.

a
b
c
d

Trykk Menu-tasten når siden vises.
Trykk Avanserte innstill.
Trykk Skalering.
Gjør ett av følgende:
 Hvis du vil tilpasse siden til skjermbredden, trykker du Bredden tilpasset.
 Hvis du vil tilpasse siden til skjermhøyden, trykker du Høyden tilpasset.

Innstilling for siderekkefølge
Du kan endre rekkefølgen på sidene ved å bla gjennom mot venstre eller høyre.

a
b
c
d

Trykk Menu-tasten når siden vises.
Trykk Avanserte innstill.
Trykk Flikkretning.
Trykk Neste vestreflikk eller Neste høyreflikk.

Redigere sider i dokumenter
Du har tilgang til følgende redigeringsmeny fra sidevisningsskjermen.
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Dele opp et dokument
Du kan dele opp et dokument til to dokumenter på siden etter den viste siden.

a
b

Trykk Menu-tasten når siden vises.

c

Trykk

d
e

Trykk Del.

2

Trykk Rediger bildet.
.

Titlene til de nye dokumentene som ble opprettet etter det gjeldende dokumentet ble delt, vises. Trykk
OK.
Dokumentet slettes etter at det er delt, og kun de nye dokumentene er igjen.

Slette en side
Du kan slette en side i dokumentet.

a
b

Trykk Menu-tasten når siden vises.

c

Trykk

d

Trykk OK for å bekrefte.

Trykk Rediger bildet.
.

Rotere en side
Du kan rotere den viste siden.

a
b

Trykk Menu-tasten når siden vises.

c

Trykk

Trykk Rediger bildet.
eller

.

Den viste siden roteres 90˚, og deretter blir dokumentet lagret.
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Dele en side med andre programmer
Den viste siden kan åpnes med andre programmer.

a
b
c

Trykk Menu-tasten når siden vises.

2

Trykk Del.
Det vises en liste over programmene som kan dele filen. Trykk på ønsket program. Filen deles i filformatet
JPEG.
Se i brukermanualen til programmet for informasjon om hvordan du bruker programmet.
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Feilmeldinger
I likhet med alle avanserte kontorprodukter, kan det også oppstå feil med dette produktet. Hvis det skulle
oppstå en feil, viser programmet en feilmelding. De vanligste feilmeldingene vises nedenfor. De fleste feilene
kan du korrigere selv.
Feilmelding

Årsak

Handling

Kan ikke rotere bildet.

Det er ikke tilstrekkelig minne
tilgjengelig.

Slett alle unødvendige data for å øke
mengden tilgjengelig minne.

PDF-filen er i et format som ikke støttes. Sikre PDF-filer, signerte PDF-filer og
PDF/A-filformatet støttes ikke.

PDF-filen kan ikke åpnes.

"XXX" er blitt slettet. Trykk
på "Oppdater"-knappen.

Trykk Menu-tasten, og trykk deretter
Oppdater for å oppdatere
dokumentlisten for å vise
dokumentene som er tilgjengelige for
øyeblikket.

Dataene kan ha blitt slettet i et annet
program enn Brother Image Viewer.
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Besøk oss på Internett
http://www.brother.com/

www.brotherearth.com

