Mobil Print/Scan
vejledning til Brother
iPrint&Scan (Android™)
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Inden du tager din Brothermaskine i brug

Definitioner af bemærkninger
1

Vi bruger følgende symbol og konvention i hele brugsanvisningen:

Varemærker
Wi-Fi og Wi-Fi Direct er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.
Bluetooth-mærket ejes af Bluetooth SIG, Inc., og brug af disse mærker af Brother Industries, Ltd.
sker med tilladelse.
Google, Android, Gmail, Google Play og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google
Inc. Brug af disse varemærker kræver tilladelse fra Google.
Alle virksomheders handelsmærker og produktnavne, der forekommer på Brotherprodukter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende disse virksomheder.
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Inden du tager din Brother-maskine i brug

Tip-ikoner angiver nyttige hint og supplerende oplysninger.

2

Indledning

Download Brother
iPrint&Scan vha.
Google Play™ Storeapp
Med Brother iPrint&Scan kan du bruge
Brother-maskinens funktioner direkte fra din
Android™-enhed.
Du kan installere Brother iPrint&Scan fra
appen Google Play™ Butik. Brug altid den
seneste version for at opnå de bedste
resultater.

Enhedsforbindelser
Slut din mobilenhed til Brother-maskinen vha.
en af følgende forbindelsesmetoder:

NFC (Near Field Communication)
Hvis du bruger NFC, kan du udskrive og
scanne ved at holde din mobile enhed mod
NFC-logoet på Brother-maskinen. En
netværksforbindelse er ikke nødvendigt.
Fjernudskrivning (Google Cloud Print™)
Hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til
udskrivning vha. Google Cloud Print, skal
du downloade Google Cloud Print
vejledning fra siden Manualer for din
model fra Brother Solutions Center på
http://support.brother.com. Brothermaskinen skal understøtte Google Cloud
Print.
De understøttede forbindelsesmetoder
kan variere afhængigt af Brothermaskinen og mobilenheden.

Wi-Fi®
Se Brother-maskinens Hurtig
installationsvejledning, hvis du vil
konfigurere maskinen til en Wi-Fiforbindelse.
Wi-Fi Direct®
Hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til
et Wi-Fi Direct-netværk, skal du downloade
en af følgende vejledninger fra siden
Manualer for din model fra Brother
Solutions Center på http://
support.brother.com.
• Wi-Fi Direct vejledning
• Software- og netværksbrugsanvisning
• Online brugsanvisning
Brother-maskinen skal understøtte Wi-Fi
Direct.
Bluetooth
Se brugsanvisningen til Brother-maskinen,
hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til
en Bluetooth-forbindelse.

2

Brug NFC-funktionen

• Din mobilenhed skal understøtte NFC.
• Husk at aktivere NFC-funktionen på
din mobilenhed og Brother-maskinen.
Du kan kontrollere maskinens NFCindstilling i menuen Netværk på
maskinens betjeningspanel.

1

Tryk på et modelnavn eller Ingen enhed
valgt.

2

Tryk på

3

Tryk på Brug NFC.

• Skærmen og den viste meddelelse kan
variere afhængigt af din mobilenhed.

4

Få vist skærmbilledet Forhåndsvisning
eller scanningsskærmbilledet på din
mobilenhed.

• Tryk på midten af skærmbilledet, hvis
Tryk for at overføre vises.

5

Hold din mobilenhed mod NFC-logoet
på Brother-maskinen.

.

• Hvis din mobile enhed ikke genkendes,
skal du placere den over NFC-logoet
og prøve igen.
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Indledning

3

Indstil en enhed
Hvis en anden maskinen er valgt, eller hvis
Ingen enhed valgt vises:

1

Rediger et billede
Rediger
Tryk på

.

Skaler
Tryk på et modelnavn eller Ingen enhed
valgt.

• Tryk på

. Flyt

for at formindske

eller forstørre billedet.

2

Vælg en enhed.
Hvis din maskine ikke er på listen, kan du
prøve at finde den ved at trykke på Indstil
manuelt og derefter indtaste dens IPadresse.

• Tryk på og træk billedet for at flytte det.
Juster rotation og vinkel
• Tryk på

for at justere rotation og

vinkel.
• Tryk på

for at rotere 90 grader med

uret.
• Træk
til venstre eller højre for at
justere vinklen (
).
Beskær
• Tryk på

. Flyt

for at indstille det

beskårne område.
• Tryk på og træk det beskårne område
for at flytte det.

4

Ikoner
Ikon

Brug af
Indstillinger
Vis menu
Vælg alle sider

2

Fravælg alle sider

Indledning

Forstør miniature
Formindsk miniature
Miniatureliste
Gitterliste
Træliste
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Udskrivning

Udskrivning af fotos,
der er gemt på din
mobilenhed

1

Tryk på

.

2

Tryk på Foto.

3

Tryk på den fil, du vil udskrive.

4

Tryk på Udført.

5

Tryk på Udskriv.
• Tryk på

for at ændre

Udskriftsindstillinger.
• Tryk på

for at redigere billedet.

Udskrivning af
dokumenter
Udskriv dokumenter, der er gemt på
hukommelseskortet i din mobilenhed.

1

Tryk på

2

Tryk på Dokumenter.

3

Tryk på den fil, du vil udskrive.

4

Tryk på Udskriv.

.

• Filer med følgende
sikkerhedsindstillinger kan ikke
udskrives:
• Sikkerhedsmetode:
Adgangskodesikkerhed
• Krypteringniveau: [256-bit AES]
PDF-fil
• Udskrivning tilladt: Ingen eller
Lav opløsning (150 dpi)
• Tryk på

for at ændre

Udskriftsindstillinger.
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Udskrivning med
Cloud-tjenester

Udskrivning af
websider
Udskriv websider ved hjælp af webbrowseren
i Brother iPrint&Scan.

1

Tryk på

2

Tryk på Cloud-services.

1

Tryk på

3

Vælg den ønskede tjeneste.

2

Tryk på Webside.

4

Log på.

3

Naviger til den webside, du vil udskrive.

5

Tryk på den fil eller det notat, du vil
udskrive.

4

Tryk på Vis udskrift.

6

Tryk på Udskriv.

5

Tryk på Udskriv.

.

.

3

Tryk på

for at ændre

for at redigere billedet.

for at ændre

Udskriftsindstillinger.

Udskriftsindstillinger.
• Tryk på

Udskrivning

• Tryk på

Rydning af din
browserhistorik

1

Tryk på

2

Tryk på Historik.

3

Sådan sletter du en post fra din
browserhistorik:

.

• Rør ved posten og hold den, til pop
op-skærmen vises.
Tryk på OK.
Sådan sletter du hele
browserhistorikken:
• Tryk på Menu og derefter på Ryd
historik.
Tryk på OK.
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Udskrivning af emailmeddelelser

Udskrivning fra andre
programmer

Brug Brother iPrint&Scan til at få vist og
udskrive e-mailmeddelelser fra din Gmail™konto (Google-konto).

Du kan også udskrive fotos, dokumenter og
websider ved at dele dem med Brother
iPrint&Scan.

Udskrivning af fotos eller
dokumenter

1

Tryk på

2

Tryk på E-mail.

3

Vælg den e-mailmeddelelse, du vil
udskrive.

4

Tryk på Vis udskrift.

5

Tryk på Udskriv.
• Tryk på

.

for at få vist andre

meddelelser.
• Tryk

på startskærmen, for at

ændre Kontoindstillinger.
• Tryk på

1

Vælg den fil, du vil udskrive.

2

Del filen ved at vælge Brother
iPrint&Scan i listen over programmer.

3

Tryk på Udskriv.

Udskrivning af websider

1

Naviger til den webside, du vil udskrive.

2

Del siden ved at trykke på knappen
Menu og vælge Del side.

for at ændre

Vælg Brother iPrint&Scan, når listen
over programmer vises.

Udskriftsindstillinger.

3

Tryk på Vis udskrift.

4

Tryk på Udskriv.
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Scanning

Scanning direkte til din
mobilenheds
hukommelseskort

Åbning af scannede
billeder i andre
programmer

1

Læg det dokument, der skal scannes, i
Brother-maskinen.

1

Læg det dokument, der skal scannes, i
Brother-maskinen.

2

Tryk på

2

Tryk på

3

Tryk på Scan.

3

Tryk på Scan.

4

Tryk på Udført eller Scan.

4

Tryk på Udført eller Scan.

5

Tryk på Gem.

5

Tryk på

6

Vælg filformatet (JPEG eller PDF).

6

Vælg filformatet (JPEG eller PDF).

7

Tryk på det ønskede program.

.

Tryk på

Scanning

Hvis du vælger PDF, gemmes alle
sider i én fil.

4

• Hvis du vælger JPEG, gemmes hver
side som en særskilt fil.

.

.

for at redigere billedet.

• Scannede billeder gemmes i følgende
mappe på hukommelseskortet:
/sdcard/Brother/scan.
• Tryk på

for at redigere billedet.
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Kopiering

Forhåndsvisning af
kopi

1

Tryk på

2

Tryk på Start.

3

Tryk på Udført eller Scan.

4

Tryk på Kopi.
• Tryk på

.

for at ændre

Kopieringsindstillinger.
• Tryk på

for at redigere billedet.
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Fax

Afsendelse af en
faxmeddelelse

1

Tryk på

2
3

1

Tryk på

Tryk på Send FAX.

2

Tryk på Fax-eksempelvisning.

Tryk på

3

Tryk på den fil, du vil modtage.

.

for at vælge et faxnummer i

adressebogen, eller tryk på Indtast
nummer for at indtaste nummeret
manuelt.
Tryk på Fax-dokumenter fra din
maskine eller Vælg en fil fra denne
mobilenhed.

5

Tryk på Scan, eller vælge filen fra din
mobilenhed.

• Tryk på

for at ændre Fax-

indstillinger.
• Tryk på

• Indstillingerne for Faxeksempelvisning skal være til i
Brother-maskinen.
• Tryk på

for at gemme filen.

Modtagne faxmeddelelser billeder
gemmes i følgende mappe på
hukommelseskortet:
/sdcard/Brother/fax.
• Tryk på

for at dele filen.

• Tryk på

for at udskrive filen.

• Tryk på

for at ændre

Fax

Tryk på Fax.

.

6

4

6

Modtagelse af en
faxmeddelelse

Udskriftsindstillinger.

for at redigere billedet.
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Besøg os på internettet
http://www.brother.com

DAN
Version A

