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Merkintöjen selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä:

Tavaramerkit

Brother on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android ja Gmail ovat Google Inc:n 
tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien käyttöön sovelletaan Google-lupia.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiaan 
koskeva käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten 
tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia

Brother-laitteissa käytetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoa Google Cloud Print -palvelua varten.

Jos haluat nähdä avoimen lähdekoodin käyttöoikeushuomautukset, siirry mallisi kotisivulle Brother Solutions 
Center -sivustossa (support.brother.com), valitse Käyttöohjeet ja valitse kielesi.

© 2015 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi 
käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.

http://support.brother.com
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Yleiskatsaus 1

Google Cloud Print™ on Googlen tarjoama palvelu, jonka avulla voit tulostaa Google-tilillesi rekisteröityyn 
tulostimeen verkkoyhteydellä varustetun laitteen kautta (esim. matkapuhelimella tai tietokoneella). Palvelua 
voi käyttää asentamatta tulostinohjainta itse laitteelle.

Johdanto 1

Google Cloud Print

Tulostuspyyntö Tulostus

Tulostimesi

Internet
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Laitteistovaatimukset 1

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät ja sovellukset 1

Google Cloud Print on yhteensopiva seuraavien käyttöjärjestelmien ja sovellusten kanssa (tilanne 
heinäkuussa 2015):

Käyttöjärjestelmät

 Chrome OS™

 Android™ 2.1 tai uudempi versio

 iOS 3.0 tai uudempi versio

Sovellukset, joita voidaan käyttää tulostamiseen

 Chrome OS™ -sovellukset

 Google Chrome™ -selain

 Mobiililaitteille tarkoitettu Google Drive™

 Mobiililaitteille tarkoitettu Gmail™-web-sähköpostipalvelu

Käy Googlen www-sivustossa (http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html), jos haluat tarkempia 
tietoja yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja sovelluksista.

Verkkoasetukset 1

Jotta voit käyttää Google Cloud Print -palvelua, Brother-tulostimesi on oltava yhdistettynä verkkoon, josta on 
internetyhteys. Katso Brother-tulostimesi Online-käyttöoppaasta Brother Solutions Center -sivustosta 
(support.brother.com) tulostimen yhdistämis- ja määrittämisohjeet.

VINKKI
Yhteysmenetelmät voivat vaihdella Brother-tulostinmallin mukaan.

http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html
http://support.brother.com
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Google Cloud Print -palvelun käyttöönotto 1

Vaiheittainen yleiskuvaus 1

Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Nyt voit käyttää tulostinta Google Cloud Print -palvelun kautta.

Vaihe 1: Luo Google-tili (katso sivu 4).

Siirry Googlen www-sivustoon 
(https://accounts.google.com/
signup) tietokoneella tai 
mobiililaitteella ja luo tili. 
Google Cloud Print -palvelua 
voi käyttää vain Google-tilille 
kirjautuneena. (Jos sinulla on 
jo tili, uutta tiliä ei tarvitse 
luoda.)

Vaihe 2: Rekisteröi tulostimesi Google Cloud Print -palveluun (katso sivu 4).

Rekisteröi tulostimesi Google 
Cloud Print -palveluun 
käyttämällä tietokoneesi tai 
mobiililaitteesi selainta.

Google-verkkosivustoHanki tili

Käyttäjän rekisteröinti

Laitteen rekisteröinti

Langallinen tai langaton verkkoyhteys

Google Cloud Print

Tulostimesi

https://accounts.google.com/signup
https://accounts.google.com/signup
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Google-tilin luominen 1

Google Cloud Print -palvelun käyttö edellyttää Google-tiliä ja Google-tilille kirjautumista. Jos sinulla ei ole tiliä, 
siirry tietokoneella tai mobiililaitteella Googlen www-sivustoon (https://accounts.google.com/signup) ja luo tili.

Jos sinulla on jo Google-tili, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä. 
Siirry seuraavaan toimenpiteeseen, joka on Tulostimen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun.

Tulostimen rekisteröiminen Google Cloud Print -palveluun 1

Tulostin on rekisteröitävä Google Cloud Print -palveluun verkkopohjaisen hallinnan (selaimen) avulla. 
Tulostimen hallintaan voi käyttää tavallista selainta.

VINKKI
• Tämän osion näkymät ovat mobiilitulostimen esimerkkejä.

• Google Cloud Print -palveluun rekisteröitävien tulostinten määrää ei ole rajoitettu.

a Varmista, että tulostin on yhdistetty samaan verkkoon kuin tietokone tai mobiililaite.

b Avaa selain tietokoneella tai mobiililaitteella.

c Kirjoita ”http://tulostimen IP-osoite” selaimen osoiteriville (jossa ”tulostimen IP-osoite” on tulostimesi 
IP-osoite).

 Esimerkki:

http://192.168.1.2/

VINKKI
• Tulostimen IP-osoitteen voi tarkistaa tulostimen verkkopohjaisen hallinnan näyttönäkymästä. Jos haluat 

lisätietoja, tutustu Brother-tulostimesi Online-käyttöoppaaseen Brother Solutions Center -sivustossa 
(support.brother.com).

• Jos olet määrittänyt verkkopohjaisen hallinnan kirjautumissalasanan, kirjoita se Login (Kirjaudu sisään) 
-ruutuun ja valitse .

https://accounts.google.com/signup
http://support.brother.com
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d Näyttöön avautuu uusi näkymä.

Tee seuraavat toimet:

1 Valitse Network (Verkko).

2 Valitse Protocol (Protokolla).

3 Varmista, että Google Cloud Print on valittuna, ja valitse sitten Advanced Setting (Lisäasetukset). 
Siirry vaiheeseen e.

e Varmista, että Status (Tila) -asetuksena on Enabled (Käytössä). Valitse Register (Rekisteröidy).
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f Valitse Google.

g Näyttöön avautuu Google Cloud Print -palvelun kirjautumisnäkymä. Kirjaudu sisään Google-tiliäsi 
käyttäen ja rekisteröi tulostin noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

h Kun olet saanut tulostimen rekisteröinnin valmiiksi, palaa verkkopohjaiseen hallintanäkymään ja 
varmista, että Network (Verkko) -välilehden Protocol (Protokolla) -asetuksen Registration Status 
(Rekisteröintitila) -kohdassa lukee Registered (Rekisteröity).

VINKKI
Jos tulostimesi tukee Secure Function Lock (Suojattujen toimintojen lukitus) -ominaisuutta, Google Cloud 
Print -palvelun käyttö onnistuu, vaikka kaikkien käyttäjien tulostusta tietokoneelta olisi rajoitettu. Jos haluat 
estää tulostuksen Google Cloud Print -palvelun kautta, poista Google Cloud Print käytöstä 
verkkopohjaisessa hallinnassa.
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2
Tulostaminen Google Cloud Print -palvelulla 2

Tulostaminen vaihtelee käytettävän sovelluksen tai laitteen mukaan. Alla olevassa esimerkissä käytetään 
Google Chrome™ -selainta, Chrome OS™, mobiililaitteille tarkoitettua Google Drive™ -palvelua ja 
mobiililaitteille tarkoitettua Gmail™-web-sähköpostipalvelua.

VINKKI
• Google Cloud Print -palveluun rekisteröitävien tulostinten määrää ei ole rajoitettu.

• Joitain salattuja PDF-tiedostoja ei voi tulostaa.

• Tulostettaessa PDF-tiedostoa käyttämällä fontteja, jotka eivät ole tiedostoon upotettuja, merkit voivat 
korvautua eri fontin merkeillä tai näyttää sotkuisilta.

• Tulostettaessa PDF-tiedostoa, jossa on läpinäkyviä kohteita, läpinäkyvyysasetusta ei huomioida ja 
tiedosto tulostetaan käyttämättä läpinäkyvyyttä.

Google Chrome™ -selaimesta tai Chrome OS™ -käyttöjärjestelmästä 
tulostaminen 2

a Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

b Valitse tulostettavalla www-sivulla Chrome™-valikkokuvake ja sitten Tulosta (voit myös tulostaa 
näppäinyhdistelmällä Ctrl + P).

c Valitse tulostin tulostinten luettelosta.

d Muuta tarvittaessa tulostusasetuksia, kuten tulostusmateriaalin tyyppiä ja paperikokoa.

VINKKI
Vain muutettavissa olevat asetukset näytetään.

e Valitse Tulosta.

Mobiililaitteille tarkoitetusta Google Drive™ -palvelusta tulostaminen 2

a Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

b Siirry Google Drive™ -palveluun Android™- tai iOS-laitteesi selaimella.

c Avaa tulostettava asiakirja.

d Avaa valikko.

e Napauta Tulosta-valintaa.

f Valitse tulostin tulostinten luettelosta.

Tulostaminen 2
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g Muuta tarvittaessa tulostusasetuksia, kuten tulostusmateriaalin tyyppiä ja paperikokoa.

VINKKI
Vain muutettavissa olevat asetukset näytetään.

h Napauta Tulosta-valintaa.

Mobiililaitteille tarkoitetusta Gmail™-web-sähköpostipalvelusta tulostaminen 2

a Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

b Siirry Gmail™-web-sähköpostipalveluun Android™- tai iOS-laitteen Gmail-sovelluksella.

c Avaa tulostettava sähköposti.

d Avaa valikko.

VINKKI
Jos Tulosta näkyy liitetiedoston nimen vieressä, voit tulostaa liitetiedoston. Napauta Tulosta-valintaa ja 
siirry sitten vaiheeseen f.

e Napauta Tulosta-valintaa.

f Valitse tulostin tulostinten luettelosta.

g Muuta tarvittaessa tulostusasetuksia, kuten tulostusmateriaalin tyyppiä ja paperikokoa.

VINKKI
Vain muutettavissa olevat asetukset näytetään.

h Napauta Tulosta-valintaa.
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Tässä luvussa selitetään, miten voit selvittää tyypilliset ongelmat, joita ilmenee käytettäessä Google Cloud 
Print -palvelua Brother-tulostimen kanssa. Jos et pysty tämän luvun tietojen lukemisen jälkeen ratkaisemaan 
ongelmaasi, käy Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com 

Jos sinulla on ongelmia tulostimen käytössä A

Vianmääritys A

Ongelma Ehdotetut toimenpiteet

Brother-tulostimeni ei näy tulostinten luettelossa. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

Varmista verkkopohjaisen hallinnan avulla, että Google 
Cloud Print on käytössä ja tulostin on rekisteröity Google 
Cloud Print -palveluun (katso Tulostimen rekisteröiminen 
Google Cloud Print -palveluun sivulla 4).

Tulostus ei onnistu. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

Tarkista verkkoasetuksesi (katso Verkkoasetukset sivulla 2).

Tiettyjä tiedostoja ei välttämättä voi tulostaa, tai ne eivät 
välttämättä näy tulostettuna täsmälleen samassa 
muodossa kuin näytössä.

Tulostin antoi seuraavan virhesanoman: 
Ei saada yhteyttä Googleen. Tarkista 
verkkoasetukset.

Varmista, että tulostin on yhdistetty verkkoon ja on 
internetyhteydessä.

http://support.brother.com
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