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Definitioner av anmärkningar
Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen:

OBS

Obs-anmärkningarna ger dig information om hur du bör agera i olika
situationer som kan uppstå eller tips på hur en funktion samverkar med
andra funktioner.

Varumärken
Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.
Varumärket Android tillhör Google Inc.
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.

©2012 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.
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Inledning
1

Översikt
Brother Image Viewer låter dig använda din mobila Android™-enhet för att granska och redigera dokument
som har skannats av en Brother-maskin.
Brother Image Viewer stödjer följande funktioner:
 Kategorisering och hantering av dokument.
 Redigering av dokument och sidor.
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Kompatibla operativsystem
1

Brother Image Viewer är kompatibel med mobila enheter som kör Android™ 2.1 eller senare.

Ladda ned Brother Image Viewer från Google Play
(Android™ Market)
Du kan ladda ned och installera Brother Image Viewer från Google Play (Android™ Market). För att du ska
kunna dra nytta av alla funktioner som stödjs av Brother Image Viewer måste du använda den senaste
versionen.
Mer information om hur du laddar ned och installerar eller avinstallerar Brother Image Viewer finns i
bruksanvisningen till din mobila enhet.

Skanna till din mobila enhet
Du kan använda Brother Image Viewer för att granska och redigera dokument som har skannats med hjälp
av en av följande metoder:
 Med Brother iPrint&Scan-programmet
Brother iPrint&Scan är ett program för mobila Android™-enheter. Du kan använda det här programmet för
att spara dokument som har skannats med hjälp av en Brother-maskin direkt till din mobila enhet.
Mer information om Brother iPrint&Scan finns på Brothers webbplats:
http://www.brother.com/apps/android/.
1

2

3
4

1 Mobil enhet
2 Trådlös åtkomstpunkt/router
3 Trådbunden eller trådlös nätverksanslutning
4 Nätverksmaskin (din Brother-maskin)
 Genom att ansluta din mobila Android™-enhet till en Brother-maskin för skanning
Om din Brother-maskin kan spara skannade dokument direkt till ett USB-minne kan du ansluta din mobila
enhet till maskinen och spara dokumenten direkt på enheten.
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Den här funktionen kan användas med mobila enheter som använder USB-masslagringsläget som
standard.
1

2

1

3

1 Mobil enhet
2 USB-kabel
3 Din Brother-maskin

Kompatibla filformat
Brother Image Viewer stödjer följande filformat:
 jpeg
 pdf 1
1

Säkra pdf-filer, signerade pdf-filer och filformatet PDF/A stödjs inte.
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Granska och redigera dokument med
hjälp av Brother Image Viewer

Dokumentlista
2

Öppna dokumentlistan
Du kan enkelt öppna det önskade dokumentet från dokumentlistan. Du kan även öppna redigeringsmenyn
från den här listan.

a
b

Öppna startskärmen på din mobila enhet.
Tryck på Brother Image Viewer-ikonen.

OBS

Läs noggrant rutan med licensavtalet när denna visas och acceptera villkoren i avtalet.

c

Dokumentlistan visas.

1
4
2

3

1 Dokumentkategori
2 Dokumenttitel
3 Valknapparna Senaste / Titel
Tryck på Senaste eller Titel för att välja önskad sorteringsmetod.
4 Ikon för redigeringsmenyn (se Redigera dokument uu sidan 5).
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OBS
• JPEG-filer som har skannats genom att den mobila Android™-enheten anslutits till en Brother-maskin
grupperas och visas som ett enda dokument för varje skanningsdatum.
• Du kan uppdatera dokumentlistan genom att trycka på Meny-knappen följt av Uppdatera.
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Redigera dokument
Du kan öppna följande redigeringsmeny från dokumentlistan.

Döpa om dokument
Du kan ändra titeln och kategorin.

a

När dokumentlistan visas trycker du på

b
c
d

Tryck på Redigera dataprofil.

för det dokument som du vill redigera.

Ange önskat namn.
Tryck på OK.

Ta bort dokument

a

När dokumentlistan visas trycker du på

b
c

Tryck på Ta bort.

för det dokument som du vill ta bort.

Tryck på OK för att bekräfta.

Rotera dokument

a

När dokumentlistan visas trycker du på

b

Tryck på Rotera H 90 grader. eller Rotera V 90 grader.
Alla sidor i dokumentet roteras och sedan sparas dokumentet.

för det dokument som du vill rotera.

Kombinera dokument
Du kan kombinera flera dokument i ett och samma dokument.

a
b

När dokumentlistan visas trycker du på Meny-knappen.
Tryck på Kombinera.
Välj de dokument som du vill kombinera. Dokumenten kombineras i den ordning som de valdes.
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c
d

Tryck på OK.
Tryck på OK för att bekräfta.

OBS

Den dokumenttitel och -kategori som valdes först kommer att användas för det kombinerade dokumentet.
Om ingen information har angivits för en särskild post kommer den post från nästa dokument som
innehåller denna information att användas.
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Dela dokument med andra program
Dokument kan öppnas med andra program.

a

När dokumentlistan visas trycker du på

b
c
d

Tryck på Dela.

för det dokument som du vill dela med ett annat program.

Välj det filformat (jpeg eller pdf) som används av det program som kommer att dela dokumentet.
En lista med program som kan dela filen visas. Tryck på det önskade programmet.
Mer information om hur du använder programmet finns i programmets bruksanvisning.

Visa sidor i dokument
Öppna ett dokument för att visa enskilda sidor

a
b

När dokumentlistan visas trycker du på det dokument du vill visa.
Nu visas miniatyrbilder av sidorna. Välj den sida du vill visa från dessa miniatyrbilder.

OBS

Du kan ta bort sidorna när miniatyrbilderna visas. Tryck på Meny-knappen följt av Redigera bild och välj
sedan de sidor som du vill ta bort. Tryck på Ta bort följt av OK för att bekräfta.

c

Sidan visas.
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OBS

• Du kan visa olika sidor i ett dokument med flera sidor genom att bläddra åt höger eller vänster.
• Du kan hoppa till en annan sida. Rör vid och håll kvar den visade sidan tills dess att växla sida-skärmen
visas. Dra reglaget för att välja den sida som du vill visa och tryck sedan på OK.

2
Ändra sidvisningsinställningarna
Ställa in skärmorientering
Du kan låsa skärmen i stående eller liggande orientering.

a
b
c
d

Tryck på Meny-knappen när sidan visas.
Tryck på Avancerade inställn.
Tryck på Skärmorientering.
Tryck på Fixerat stående, Fixerat liggande eller Enhetsberoende.

Ställa in sidoskala
Du kan ändra storleken på den visade sidan så att den ryms på skärmen.

a
b
c
d

Tryck på Meny-knappen när sidan visas.
Tryck på Avancerade inställn.
Tryck på Skala.
Gör något av följande:
 Tryck på Anpassa till bredd för att ändra sidans storlek så att den ryms på bredden på skärmen.
 Tryck på Anpassa till höjd för att ändra sidans storlek så att den ryms på höjden på skärmen.

Ställa in sidföljd
Du kan ändra sidföljden när du bläddrar åt vänster eller höger.

a
b
c
d

Tryck på Meny-knappen när sidan visas.
Tryck på Avancerade inställn.
Tryck på Snärtriktning.
Tryck på Dra till vänster för nästa eller Dra till höger för nästa.

Redigera dokumentsidor
Du kan öppna följande redigeringsmeny från sidvisningsskärmen.
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Dela upp ett dokument
Du kan dela upp ett dokument i två dokument på sidan efter den sida som visas.

a
b

Tryck på Meny-knappen när sidan visas.

c

Tryck på

d
e

Tryck på Dela upp.

2

Tryck på Redigera bild.
.

Titlarna på de nya dokument som skapas efter att det aktuella dokumentet har delats upp visas. Tryck
på OK.
Dokumentet kommer att tas bort när det har delats upp och endast de nya dokumenten finns kvar.

Ta bort en sida
Du kan ta bort en sida från dokumentet.

a
b

Tryck på Meny-knappen när sidan visas.

c

Tryck på

d

Tryck på OK för att bekräfta.

Tryck på Redigera bild.
.

Rotera en sida
Du kan rotera den visade sidan.

a
b

Tryck på Meny-knappen när sidan visas.

c

Tryck på

Tryck på Redigera bild.
eller

.

Den visade sidan kommer att roteras 90˚ och sedan sparas dokumentet.
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Dela en sida med andra program
Den visade sidan kan öppnas med andra program.

a
b
c

Tryck på Meny-knappen när sidan visas.

2

Tryck på Dela.
En lista med program som kan dela filen visas. Tryck på det önskade programmet. Filen delas i jpegfilformatet.
Mer information om hur du använder programmet finns i programmets bruksanvisning.
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Felsökning

Felmeddelanden
Som med alla avancerade kontorsprodukter kan fel uppstå. Om ett fel uppstår visar programmet ett
felmeddelande. De vanligaste felmeddelandena visas nedan. Du kan avhjälpa de flesta felen själv.
Felmeddelande

Orsak

Åtgärd

Kan inte rotera bilden.

Det finns inte tillräckligt med
tillgängligt minne.

Ta bort icke nödvändiga data för att
öka mängden tillgängligt minne.

PDF-filen har ett format som inte stöds. Säkra pdf-filer, signerade pdf-filer
och filformatet PDF/A stödjs inte.

Det går inte att öppna pdf-filen.

XXX har tagits
Data har eventuellt tagits bort med
bort. Tryck på knappen Uppdatera. hjälp av ett annat program än
Brother Image Viewer.

Tryck på Meny-knappen följt av
Uppdatera för att uppdatera
dokumentlistan så att den visar de
dokument som är tillgängliga för
tillfället.

A
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Besök vår webbplats
http://www.brother.com/

www.brotherearth.com

