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(Apple Apparaten)
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Voordat u uw Brother-machine
gebruikt

Definities van opmerkingen
1

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:

Voordat u uw Brother-machine gebruikt

Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.

Handelsmerken
Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.
Google Cloud Print is een handelsmerk van Google Inc. Voor het gebruik van dit handelsmerk is
toestemming van Google nodig.
Apple, Safari, iPhone, iPod touch, iPad en iPad mini zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn
gedeponeerd in de V.S. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., die zijn
gedeponeerd in de V.S. en andere landen.
Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother,
bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig
gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.
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Inleiding

Brother iPrint&Scan
downloaden uit de App
Store
Met Brother iPrint&Scan kunt u functies op uw
Brother-machine rechtstreeks vanaf uw
iPhone, iPod touch, iPad en iPad mini
gebruiken.
U kunt Brother iPrint&Scan via de App Store
installeren. Gebruik de meest recente versie
voor de beste resultaten.

Handleidingen van uw model in het
Brother Solutions Center op
support.brother.com.
Google Cloud Print moet door uw Brothermachine worden ondersteund.
Afhankelijk van uw Brother-machine en
mobiele apparaat kunnen de
ondersteunde verbindingsmethoden
variëren.

Apparaatverbindingen
Verbind uw mobiele apparaat via een van de
volgende verbindingsmethoden met uw
Brother-machine:
Wi-Fi ®
Raadpleeg voor het configureren van een
Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de
Installatiehandleiding.
Wi-Fi Direct®
Download een van de volgende
handleidingen vanaf de pagina
Handleidingen van uw model in het
Brother Solutions Center op
support.brother.com om uw Brothermachine voor een Wi-Fi Direct-netwerk te
configureren.
• Wi-Fi Direct handleiding
• Software en Netwerk
gebruikershandleiding
• Online Gebruikershandleiding
Uw Brother-machine moet Wi-Fi Direct
ondersteunen.
Afdrukken op afstand (Google Cloud
Print™)
Om uw Brother-machine te configureren
om af te drukken via Google Cloud Print
downloadt u de Google cloud print
handleiding vanaf de pagina
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Een apparaat
selecteren
Als een andere machine is geselecteerd of
Apparaat niet geselecteerd wordt
weergegeven, doet u het volgende:

Een afbeelding
bewerken
Bewerken
Tik op

.

Vergroten/verkleinen
Tik op een modelnaam of op Apparaat
niet geselecteerd.

• Tik op

2

Selecteer een apparaat.

• Om de afbeelding te verplaatsen, tikt u
erop en versleept u hem.

• Vernieuw de lijst door er overheen te
vegen.

of knijp open

of dicht om de afbeelding te vergroten of
verkleinen.

Inleiding

• Als uw machine niet in de lijst wordt
weergegeven, kunt u deze mogelijk
vinden door op Hndm. ins. te tikken
en vervolgens het IP-adres van uw
machine in te voeren.

. Versleep

Draaiing en hoek wijzigen
• Tik op

om de draaiing en hoek te

wijzigen.
• Tik op

om de afbeelding 90 graden

rechtsom te draaien.
naar links of
• Sleep de schuifknop
rechts om de hoek te wijzigen.
(
)
Bijsnijden
• Tik op

. Versleep

2

1

om het bij te

snijden gebied in te stellen.
• Om het bijgesneden gebied te
verplaatsen, tikt u erop en versleept u
het.
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Pictogrammen
Pictogram

Gebruik
Instellingen
Menu weergeven
Alle pagina's selecteren
Alle pagina's deselecteren
Miniatuur vergroten
Miniatuur verkleinen
Miniaturenlijst
Rasteroverzicht
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Afdrukken

Foto's afdrukken vanaf
uw mobiele apparaat

2

Tik op Foto.

3

Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.

4

Tik op Gereed.

5

Tik op Afdrukken.

.

Tik op

2

Tik op Documenten.

3

Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.

4

Tik op Afdrukken.
Tik op

• Tik op

.

Afdrukken

Tik op

1

3

1

Documenten afdrukken

om de Afdrukinstellingen te

wijzigen.

om de Afdrukinstellingen

te wijzigen.
• Tik op

om de afbeelding te

wijzigen.
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Afdrukken via Clouddiensten

Webpagina's afdrukken
U kunt webpagina's afdrukken via de
webbrowser die bij Brother iPrint&Scan wordt
geleverd.

1

Tik op

2

Tik op Cloud-services.

1

Tik op

3

Selecteer de gewenste dienst.

2

Tik op Webpagina.

4

Meld u aan.

3

Ga naar de webpagina die u wilt
afdrukken.

5

Tik op het bestand of de notitie die u wilt
afdrukken.

4

Tik op Afdrukvoorbeeld.

6

Tik op Afdrukken.

5

Tik op Afdrukken.

.

• Tik op

om de Afdrukinstellingen

te wijzigen.
• Tik op

Tik op

.

om de Afdrukinstellingen te

wijzigen.

om de afbeelding te

wijzigen.
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Een bladwijzer toevoegen
aan een webpagina

1
2

Ga naar de webpagina waarvoor u een
bladwijzer wilt maken.
Tik op

.

De volledige
zoekgeschiedenis
verwijderen

1

Tik op

2

Tik op Geschiedenis.

3

Tik op Wissen.

4

Tik op Geschiedenis wissen.

.

3
Afdrukken

3

Tik op Bewaar.

Bladwijzers bewerken

1

Tik op

2

Tik op Wijzig.
• Tik op

.

en vervolgens op

Verwijder als u een bladwijzer wilt
verwijderen.
• Als u de titel wilt bewerken, tikt u
erop en bewerkt u deze vervolgens.
Tik op Bewaar.

3

Tik op Gereed.
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Gegevens van het
klembord afdrukken
U kunt gegevens, waaronder foto's, tekst en
geselecteerde delen van webpagina's, die
naar het klembord zijn gekopieerd, afdrukken.

1

De gegevens naar het klembord
kopiëren.

Foto's afdrukken die
met Brother
iPrint&Scan zijn
genomen

1

Tik op

2

Tik op Camera.

.

2

Tik op

3

3

Neem een foto.

Tik op Klembord.

4

4

Selecteer Gebruik foto of Opnieuw.

Tik op Afdrukken.

5

Tik op Afdrukken.

Tik op
wijzigen.

.

om de Afdrukinstellingen te

• Tik op

om de Afdrukinstellingen

te wijzigen.
• Tik op

om de afbeelding te

wijzigen.
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Foto's of documenten
afdrukken vanuit
andere toepassingen

1

Blader naar het bestand dat u wilt
afdrukken en open het in Brother
iPrint&Scan.
Als u bijvoorbeeld via Safari een PDFbestand weergeeft, tikt u op Open
met… en selecteert u vervolgens
Brother iPrint&Scan.

3
Afdrukken

2

Tik op Afdrukken.
Tik op

om de Afdrukinstellingen te

wijzigen.
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Scannen

Documenten scannen
U kunt documenten scannen en vervolgens in
een fotoalbum op uw mobiele apparaat
opslaan.

1

Plaats het document dat u wilt scannen
in uw Brother-machine.

2

Tik op

3

Tik op Scannen.

4

Tik op Gereed of Scannen.

5

Tik op

6

Tik op Opslaan in fotoalbums.

.

.

• Elke pagina wordt opgeslagen in een
apart bestand.
• Tik op

Een gescand document
per e-mail verzenden

1

Plaats het document dat u wilt scannen
in uw Brother-machine.

2

Tik op

3

Tik op Scannen.

4

Tik op Gereed of Scannen.

5

Tik op

6

Tik op E-mailen als JPEG of E-mailen
als PDF.

7

Een bericht verzenden.
Tik op

.

.

om de afbeelding te wijzigen.

om de afbeelding te

wijzigen.
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Gescande afbeeldingen
uploaden en delen

1

Plaats het document dat u wilt scannen
in uw Brother-machine.

2

Tik op

3

Tik op Scannen.

4

Tik op Gereed of Scannen.

5

Tik op

6

Tik op Opslaan als PDF.

7

Tik op de app of service die u wilt
gebruiken.

.

.

4
Scannen

• Om te kunnen uploaden naar
onlinediensten, moet er een account
voor uw mobiele apparaat bij de
onlinedienst zijn ingesteld.
• Tik op

om de afbeelding te

wijzigen.
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Kopiëren

Kopieervoorbeeld

1

Tik op

2

Tik op Starten.

3

Tik op Gereed of Scannen.

4

Tik op Kopiëren.

.

• Wijzig indien nodig de
Voorbeeldopties.
• Tik op

om Instelling kopie te

wijzigen.
• Tik op

om de afbeelding te

wijzigen.
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Fax

Een fax verzenden

1

Tik op

2
3

4

Faxen ontvangen

1

Tik op

Tik op Fax Send.

2

Tik op Fax Preview.

Tik op

3

Tik op het bestand dat u wilt ontvangen.

.

om een faxnummer te

selecteren in uw adresboek of tik op
Nummer invoeren: om het nummer
handmatig in te voeren.

• De instelling Fax Preview moet zijn
ingeschakeld op uw Brother-machine.
• Tik op

Tik op Fax documenten vanaf uw
apparaat of Selecteer een bestand
vanaf dit mobiele toestel.

.

om het bestand te delen of

op te slaan.
• Tik op

om het bestand af te

drukken.

5

Tik op Scannen of selecteer het
bestand op uw mobiele apparaat.

6

Tik op Fax.

• Tik op

om de Afdrukinstellingen

te wijzigen.

6
Fax

• Tik op

om meerdere faxnummers

in te voeren.
• Tik op

om Instellingen Fax te

wijzigen.
• Tik op

om de afbeelding te

wijzigen.
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Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com
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