Guide för mobil utskrift
och skanning för Brother
iPrint&Scan (Android™)
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Innan du använder din Brothermaskin

Definitioner av anmärkningar
1

Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Varumärken
WiFi och WiFi Direct är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.
Bluetooth-märkningen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Brother
Industries, Ltd. sker under licens.
Google, Android, Gmail, Google Play och Google Cloud Print är varumärken som tillhör Google
Inc. Användningen av dessa varumärken sker med tillstånd från Google.
Alla varumärken och produktnamn från de företag som visas på Brothers produkter,
relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör deras respektive ägare.
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Innan du använder din Brother-maskin

Tipsikoner ger dig hjälpfulla tips och ytterligare information.
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Introduktion

Hämta Brother
iPrint&Scan med hjälp
av appen Google Play™
Butik
Brother iPrint&Scan gör att du kan använda
funktioner i Brother-maskinen direkt från din
Android™-enhet.
Du kan installera Brother iPrint&Scan från
appen Google Play™ Butik. Se till att du
använder den senaste versionen för bästa
resultat.

Enhetsanslutningar
Anslut din mobila enhet till Brother-maskinen
med någon av följande metoder:

NFC (Near Field Communication)
Om du använder NFC kan du skriva ut och
skanna genom att hålla din mobila enhet
mot NFC-logotypen på Brother-maskinen.
Det krävs ingen nätverksanslutning.
Fjärrutskrift (Google Cloud Print™)
Om du vill konfigurera din Brother-maskin
för utskrift med hjälp av Google Cloud Print
hämtar du Guide för Google Cloud Print
från din modells sida Manualer på Brother
Solutions Center på
http://support.brother.com. Din Brothermaskin måste ha stöd för Google Cloud
Print.
Beroende på vilken Brother-maskin och
mobila enhet du har varierar de
kompatibla anslutningsmetoderna.

Wi-Fi®
För att konfigurera Brother-maskinen för en
Wi-Fi-anslutning, se maskinens
Snabbguide.
Wi-Fi Direct®
Om du vill konfigurera Brother-maskinen till
ett Wi-Fi Direct®-nätverk kan du hämta en
av följande bruksanvisningar från din
modells sida Manualer på Brother
Solutions Center på http://
support.brother.com.
• Wi-Fi Direct-guide
• Bruksanvisning för programvara och
nätverk
• Online-bruksanvisning
Brother-maskinen måste ha stöd för Wi-Fi
Direct.
Bluetooth
Läs bruksanvisningen för din Brothermaskin om du vill konfigurera Brothermaskinen för Bluetooth-anslutning.
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Använda NFCfunktionen

2

Tryck på

3

Tryck på Använd NFC.

4

Visa utskriftsförhandsgranskningen eller
skanningsskärmen på din mobila enhet.

5

Håll den mobila enheten mot NFClogotypen på din Brother-maskin.

.

• Om maskinen inte känner igen din
mobila enhet kan du försöka igen
genom att hålla enheten mot NFClogotypen på ett annat sätt.
• Skärmen och det meddelande som
visas kan variera beroende på den
mobila enheten.
• Om Tryck här om du vill överföra
visas trycker du på mitten av skärmen.
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Introduktion

Tryck på modellnamnet eller Ingen
enhet vald.

• Se till att du sätter på NFC-funktionen
på den mobila enheten och på Brothermaskinen. Du kan kontrollera NFCinställningen på maskinen i menyn
Nätverk på maskinens kontrollpanel.

2

1

• Din mobila enhet måste ha stöd för
NFC.

Ställa in en enhet
Om en annan maskin valts eller om Ingen
enhet vald visas:

1

Redigera en bild
Redigera
Tryck på

.

Skala
Tryck på modellnamnet eller Ingen
enhet vald.

• Tryck på

. Gå till

för att

förminska eller förstora bilden.

2

Välj en enhet.
Om din maskin inte visas i listan kan du
eventuellt hitta maskinen genom att
trycka på Ange manuellt och ange
maskinens IP-adress.

• Tryck på eller dra bilden för att flytta
den.
Justera rotering eller vinkel
• Tryck på

för justera rotering och

vinkel
• Tryck på

för att rotera 90 grader

medurs.
• Dra
åt vänster eller höger för att
justera vinkeln. (
)
Beskär
• Tryck på

. Flytta

för att ställa in

beskärningsområdet.
• Tryck på och dra beskärningsområdet
för att flytta det.
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Ikoner
Ikon

Hantering
Inställningar
Visningsmeny
Markera alla sidor

2

Avmarkera alla sidor

Introduktion

Förstora miniatyrbild
Förminska miniatyrbild
Miniatyrbildslista
Rutnätslista
Trädlista
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Skriva ut

Skriva ut bilder som
sparats i den mobila
enheten

Skriva ut dokument
Skriva ut dokument som sparats på den
mobila enhetens minneskort.

1

Tryck på

Tryck på Foto.

2

Tryck på Dokument.

3

Tryck på den fil som du vill skriva ut.

3

Tryck på den fil som du vill skriva ut.

4

Tryck på Klar.

4

Tryck på Skriv ut.

5

Tryck på Skriv ut.

1

Tryck på

2

• Tryck på

.

för att ändra

Utskriftsinställningar.
• Tryck på

för att ändra bilden.

.

• Filer med följande
säkerhetsinställningar kan inte skrivas
ut:
• Säkerhetsmetod:
Lösenordsskydd
• Krypteringsnivå: [256-bitars AES]
PDF fil
• Tillåtna utskrifter: Inget eller Låg
upplösning (150 dpi)
• Tryck på

för att ändra

Utskriftsinställningar.
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Skriva ut med Cloudtjänster

1

Tryck på

.

Tryck på Molntjänster.

3

Välj den tjänst som du vill använda.

4

Logga in.
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Tryck på den fil eller anteckning som du
vill skriva ut.

1

Tryck på

2

Tryck på Webbsida.

3

Gå till den webbsida som du vill skriva
ut.

4

Tryck på Förhandsgranska.

5

Tryck på Skriv ut.

Tryck på Skriv ut.
• Tryck på

för att ändra bilden.

för att ändra

Utskriftsinställningar.

för att ändra

Utskriftsinställningar.
• Tryck på

Tryck på

.

Skriva ut

5

Skriva ut webbsidor med webbläsaren som
ingår i Brother iPrint&Scan.

3

2

Skriva ut webbsidor

Ta bort webbhistorik

1

Tryck på

2

Tryck på Historik.

3

För att radera en post från
webbhistoriken.

.

• Tryck och håll kvar på posten tills
popupfönstret visas.
Tryck på OK.
För att radera all webbhistorik:
• Tryck på Menu och därefter på
Rensa historik.
Tryck på OK.
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Skriva ut epostmeddelanden

Skriva ut från andra
program

Använda Brother iPrint&Scan för att läsa och
skriva ut e-postmeddelanden från ditt Gmail™konto (Google-konto).

Du kan också skriva ut bilder, dokument och
webbsidor genom att dela dem med Brother
iPrint&Scan.

Skriva ut foton eller
dokument

1

Tryck på

2

Tryck på E-post.

3

Välj det e-postmeddelande som du vill
skriva ut.

4

Tryck på Förhandsgranska.

5

Tryck på Skriv ut.
• Tryck på

.

för att visa andra

meddelanden.
• Tryck på

Välj den fil som du vill skriva ut.

2

Dela filen genom att välja Brother
iPrint&Scan från listan av program.

3

Tryck på Skriv ut.

Skriva ut webbsidor

1

Gå till den webbsida som du vill skriva
ut.

2

Dela sidan genom att trycka på Meny
och välja Dela sida.

på hemskärmen för att

ändra Kontoinställningar.
• Tryck på

1

för att ändra

Om listan med program visas väljer du
Brother iPrint&Scan.

Utskriftsinställningar.

3

Tryck på Förhandsgranska.

4

Tryck på Skriv ut.
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Skanna

Skanna direkt till den
mobila enhetens
minneskort

1

Lägg det dokument som ska skannas i
Brother-maskinen.

3

Tryck på Skanna.

4

Tryck på Klar eller Skanna.

.

5

Tryck på Spara.

6

Välj filformat (JPEG eller PDF).
• Om du väljer JPEG så sparas varje
sida som en separat fil.
Om du väljer PDF så sparas alla
sidorna i en fil.

Lägg det dokument som ska skannas i
Brother-maskinen.

2

Tryck på

3

Tryck på Skanna.

4

Tryck på Klar eller Skanna.

5

Tryck på

6

Välj filformat (JPEG eller PDF).

7

Tryck på det önskade programmet.

.

Tryck på

Skanna

Tryck på

1

4

2

Öppna skannade bilder
i andra program

.

för att ändra bilden.

• Skannade bilder sparas i följande
mapp på minneskortet:
/sdcard/Brother/scan.
• Tryck på

för att ändra bilden.
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Kopiering

Kopiera
förhandsgranskning

1

Tryck på

2

Tryck på Start.

3

Tryck på Klar eller Skanna.

4

Tryck på Kopiera.
• Tryck på

.

för att ändra

Kopieringsinställningar.
• Tryck på

för att ändra bilden.
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Fax

Sänd ett fax

1

Tryck på

2
3
4

Ta emot ett fax

1

Tryck på

Tryck på Skicka fax.

2

Tryck på Förhandsgranska fax.

Tryck på

3

Tryck på den fil som du vill ta emot.

.

för att välja ett faxnummer

från din adressbok eller tryck på Ange
nummer för att ange numret manuellt.
Tryck på Faxa dokument från din
maskin eller Välj fil från denna
mobilenhet.
Tryck på Skanna eller välj filen från din
mobila enhet.
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Tryck på Fax.
för att ändra

Faxinställningar.
• Tryck på

• Tryck på

för att spara filen.

Mottagna fax sparas i följande mapp
på minneskortet:
/sdcard/Brother/fax.
• Tryck på

för att dela filen.

• Tryck på

för att skriva ut filen.

• Tryck på

för att ändra

Fax

• Tryck på

• Inställningen Förhandsgranska fax
måste vara aktiverad på din Brothermaskin.
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5

.

Utskriftsinställningar.

för att ändra bilden.
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Besök oss på Internet
http://www.brother.com
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