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Notların açıklamaları

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz:

Ticari Markalar

Brother logosu, Brother Industries, Ltd.’ın kayıtlı ticari markasıdır.

Brother, Brother Industries, Ltd.’nin ticari markasıdır.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android ve Gmail Google Inc.’nin 
ticari markalarıdır. Bu ticari markaların kullanımı Google’ın İznine bağlıdır.

Bu kılavuzda bahsedilen her yazılım adlarının ait olduğu her şirket, mülkiyet programlarına özel Yazılım 
Lisansı Sözleşmesine sahiptir.

Şirketlerin Brother ürünlerinde görünen ticari adları ve ürün adları, ilgili belgeler ve diğer malzemeler 
bu ilgili şirketlerin tümüyle ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Açık Kaynak Lisansı Açıklamaları

Brother makineleri, Google Cloud Print için açık kaynak yazılımını kullanmaktadır.

Açık kaynak lisans açıklamalarını görmek için, modelinizin Brother Solutions Center’daki 
(http://solutions.brother.com/) giriş sayfasına bakın, Kullanma Kılavuzları öğesini tıklatın ve dilinizi seçin.

©2013 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

NOT Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size 
söyler ve işlemin diğer özelliklerle nasıl çalıştığıyla ilgili ipuçları verir.

http://solutions.brother.com/
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Genel Bakış 1

Google Cloud Print™, yazıcı sürücüsünü aygıta yüklemeden (cep telefonu veya bilgisayar gibi) ağ uyumlu 
aygıtı kullanarak Google hesabınıza kayıtlı yazıcıda yazdırmanıza imkan veren, Google tarafından sağlanan 
bir hizmettir.
 

1 İnternet

Giriş 1

Google Cloud Print

Yazdırma isteği

Yazdırma

1
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Donanım gereksinimleri 1

Uyumlu işletim sistemleri ve uygulamalar 1

Google Cloud Print, aşağıdaki işletim sistemleri ve uygulamalarla uyumludur (Temmuz 2012’den itibaren):

İşletim sistemleri

 Chrome OS™

 Android™ 2.1 veya daha üstü

 iOS 3.0 veya daha üstü

Yazdırma için kullanılabilen uygulamalar

 Chrome OS uygulamaları™

 Google Chrome™ tarayıcı

 Google Drive™ mobil

 Gmail™ web postası hizmeti mobil

Uyumlu işletim sistemleri ve uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi için Google web sitesini 
(http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html) ziyaret edin.

Ağ ayarları 1

Google Cloud Print’i kullanmak için, Brother makineniz kablolu veya kablosuz bağlantı ile İnternet erişimine 
sahip bir ağa bağlanmalıdır. Makinenizi uygun şekilde bağlamak ve yapılandırmak için Brother makinenizin 
Hızlı Kurulum Kılavuzu belgesine bakın.

http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html
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Google Cloud Print’i Ayarlama 1

Adım adım genel bakış 1

Aşağıdaki prosedürü kullanarak ayarları yapılandırın:

 

Makine artık hizmeti kullanabilir.

Adım 1: Google hesabı oluşturun (bkz. sayfa 4).

Bilgisayar veya mobil aygıt 
kullanarak Google web 
sitesine 
(https://accounts.google.com/
signup) erişin ve bir hesap 
oluşturun. Google Cloud Print’i 
kullanabilmek için Google 
hesabınızda oturum açmanız 
gerekir. (Zaten bir hesabınız 
varsa, ek hesap 
oluşturmanıza gerek yoktur.)

 

 

Adım 2: Makinenizi Google Cloud Print’e kaydedin (bkz. sayfa 4).

Bilgisayarınızın veya mobil 
aygıtınızın web tarayıcısını 
kullanarak makinenizi Google 
Cloud Print’e kaydedin.

 

 

Google web sitesiHesap alımı

Kullanıcı kaydı

Aygıt kaydı Google Cloud Print

Kablolu veya kablosuz ağ bağlantısı

https://accounts.google.com/signup
https://accounts.google.com/signup
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Google hesabını oluşturma 1

Google Cloud Print’i kullanabilmek için, Google hesabınızın olması ve hesabınızda oturum açmanız gerekir. 
Bir hesabınız yoksa Google web sitesine (https://accounts.google.com/signup) erişmek için bir bilgisayar 
veya mobil aygıt kullanın ve bir hesap oluşturun.

Zaten bir Google hesabınız varsa, ek hesap oluşturmanıza gerek yoktur. 
Sonraki işlemle (Makinenizi Google Cloud Print’e kaydetme) devam edin.

Makinenizi Google Cloud Print’e kaydetme 1

Makinenizi Google Cloud Print’e Web Tabanlı Yönetim’i (web tarayıcı) kullanarak kaydetmeniz gerekir. 
Hypertext Transfer Protocol’ü (HTTP) kullanarak makinenizi yönetmek için standart bir web tarayıcı 
kullanılabilir.

NOT
• Bu bölümdeki ekranlar mürekkep püskürtmeli makinelerdeki örneklerdir.

• Google Cloud Print’e kaydedebileceğiniz yazıcı sayısında bir sınır yoktur.
 

a Makinenizi kaydetmeye başlamadan önce, makinenin kontrol panelinde doğru saat ve tarihin 
ayarlandığını doğrulayın. Doğru saat ve tarihi ayarlamayla ilgili yönergeler için makinenizle birlikte 
verilen Hızlı Kurulum Kılavuzu belgesine bakın.

b Makinenin bilgisayar veya mobil aygıt olarak aynı ağa bağlı olduğunu doğrulayın.

c Bilgisayar veya mobil aygıtınızda web tarayıcınızı açın.

d Tarayıcınızın adres çubuğuna “vmakinenin IP adresi/” (burada “makinenin IP adresi” makinenizin IP 
adresidir) yazın.

 Örneğin:

x192.168.1.2/

NOT
• Makinenizin IP adresini makinenizin kumanda panelindeki Ağ menüsünde görebilirsiniz. Daha fazla bilgi 

için, Brother makinenizin Yazılım ve Ağ Kullanıcı Kılavuzu’na (veya modelinize bağlı olarak Ağ Kullanıcı 
Kılavuzu) bakın.

• Web Tabanlı Yönetim için oturum açma şifresi ayarladıysanız, Login (Oturum Aç) kutusuna şifreyi yazın, 

sonra  öğesini tıklatın.
 

https://accounts.google.com/signup
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1
e Makinenize bağlı olarak, aşağıdaki ekranlardan biri gösterilir:

Aşağıdakilerden birini yapın:

 (A) ekranı gösterilirse
 

1 Network (Ağ) öğesini tıklatın.

2 Protocol (Protokol) öğesini tıklatın.

3 Google Cloud Print öğesinin seçili olduğundan emin olun ve sonra Advanced Setting (Gelişmiş 
Ayarlar) öğesini tıklatın. Adım f’ya gidin.

 (B) ekranı görüntülenirse, Google Cloud Print öğesini tıklatın ve ardından f  no’lu adıma gidin.
 

(A) 1 (B) 1

1

2

3
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f Status (Durum) öğesinin Enabled (Etkin) olarak ayarlandığından emin olun. Register (Kaydet) öğesini 

tıklatın.
 

g Google öğesini tıklatın.

h Google Cloud Print için oturum açma ekranı görüntülenir. Google hesabınızda oturum açın ve 
makinenizi kaydetmek için ekran talimatlarını izleyin.

i Makinenizi kaydetmeyi bitirdiğinizde, Web Tabanlı Yönetim ekranına dönün ve Registration Status 
(Kayıt Durumu) öğesinin Registered (Kaydedildi) olarak ayarlandığından emin olun.
 

NOT
Makineniz Güvenli İşlev Kilidi özelliğini destekliyorsa, her kullanıcı için bilgisayar yazdırması kısıtlanmış 
olsa bile Google Cloud Print ile yazdırmak mümkündür. Google Cloud Print ile yazdırmayı kısıtlamak için, 
Web Tabanlı Yönetim ile Google Cloud Print’i devre dışı bırakın veya Güvenli İşlev Kilidi özelliğini Ortak 
Mod olarak ayarlayın ve ardından ortak için bilgisayar yazdırmasını kısıtlayın. Daha fazla bilgi için, Brother 
makinenizin Gelişmiş Kullanıcı Kılavuzu’na veya Yazılım ve Ağ Kullanıcı Kılavuzu’na (veya modelinize 
bağlı olarak Ağ Kullanıcı Kılavuzu) bakın.
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Google Cloud Print ile yazdırma 2

Yazdırma prosedürü kullandığınız uygulama veya aygıta bağlı olarak değişir. Google Chrome™ tarayıcı, 
Chrome OS™, Google Drive™ mobil ve Gmail™ web postası hizmeti mobil aşağıdaki örnekte kullanılmıştır.

NOT
• Google Cloud Print’e kaydedebileceğiniz yazıcı sayısında bir sınır yoktur.

• Bazı şifrelenmiş PDF dosyaları yazdırılamaz.

• Dosyaya katıştırılmamış yazı tipleri kullanan bir PDF dosyası yazdırıldığında, karakterler farklı yazı tipi 
karakterleriyle değiştirilebilir ya da karışabilir.

• Saydam nesneler içeren bir PDF yazdırıldığında, asetat ayarı yok sayılacak ve dosya bu ayar kapalı olarak 
yazdırılacaktır.

 

Google Chrome™ tarayıcıdan veya Chrome OS™’den yazdırma 2

a Makinenizin açık olduğundan emin olun.

b Yazdırmak istediğiniz web sayfasında, Chrome™ menü simgesini tıklatın ve sonra Print (Yazdır) öğesini 
tıklatın (ayrıca Ctrl+P klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz).

c Yazıcı listesinden makinenizi seçin.

d Ortam türü ve kağıt boyutu gibi yazdırma seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

NOT
Yalnızca değiştirilebilen ayarlar gösterilir.

 

e Print (Yazdır) öğesini tıklatın.

Google Drive™ mobil’den yazdırma 2

a Makinenizin açık olduğundan emin olun.

b Google Drive™’a Android™ veya iOS aygıtının web tarayıcısından erişin.

c Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.

d  öğesine dokunun.

e Print (Yazdır) öğesine dokunun.

f Yazıcı listesinden makinenizi seçin.

Yazdırma 2
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g Gerekiyorsa yazdırma seçeneklerini değiştirin.

NOT
Yalnızca değiştirilebilen ayarlar gösterilir.

 

h Print (Yazdır) öğesine dokunun.

Gmail™ web postası hizmeti mobil’den yazdırma 2

a Makinenizin açık olduğundan emin olun.

b Gmail™ webmail service’e Android™ veya iOS aygıtının web tarayıcısından erişin.

c Yazdırmak istediğiniz e-postayı açın.

d  öğesine dokunun.

NOT
Ek dosya adı yanında Print (Yazdır) görüntülenirse, eki yazdırabilirsiniz. Print (Yazdır) öğesine dokunun 
ve ardından f  no’lu adıma gidin.

 

e Print (Yazdır) öğesine dokunun.

f Yazıcı listesinden makinenizi seçin.

g Gerekiyorsa yazdırma seçeneklerini değiştirin.

NOT
Yalnızca değiştirilebilen ayarlar gösterilir.

 

h Print (Yazdır) öğesine dokunun.
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Bu bölümde, Brother makinenizle Google Cloud Print kullanıldığında karşılaşabileceğiniz tipik sorunların 
nasıl çözüleceği açıklanmaktadır. Bu bölümü okuduktan sonra sorununuzu çözemezseniz, 
http://solutions.brother.com/ adresindeki Brother Solutions Center’ı ziyaret edin.

Makinenizde sorun yaşıyorsanız A

Sorun Giderme A

Sorun Öneriler

Brother makinem yazıcı listesinde gösterilmiyor. Makinenizin açık olduğundan emin olun.

Google Cloud Print’in etkin ve makinenizin Google Cloud 
Print (bkz. Makinenizi Google Cloud Print’e 
kaydetme, sayfa 4) ile kayıtlı olduğunu onaylamak için 
Web Tabanlı Yönetim’i kullanın.

Yazdıramıyorum. Makinenizin açık olduğundan emin olun.

Ağ ayarlarınızı doğrulayın (bkz. Ağ ayarları, sayfa 2).

Belirli dosyalar yazdırılamayabilir veya tam olarak 
gösterildiği gibi görünmeyebilir.

Şu hata mesajını alıyorum: Unable to connect to 
Google. Please check your network settings. 
(Google’a bağlanılamadı. Lütfen ağ ayarlarınızı kontrol 
edin.)

Makinenizin bir ağa Internet erişimiyle bağlı olduğundan 
emin olun.

Şu hata mesajını alıyorum: Please set the date and time. 
(Lütfen tarih ve saati ayarlayın.)

Tarih ve saatin makinenizde düzgün ayarlandığından 
emin olun (daha fazla bilgi için, makinenizin 
Hızlı Kurulum Kılavuzu belgesine bakın).

http://solutions.brother.com/
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World Wide Web’den bizi ziyaret edebilirsiniz
http://www.brother.com/
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