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Med AirPrint kan du enkelt skrive ut fra en 
iOS-enhet (iPad, iPhone eller iPad touch).

Du behøver ikke å installere en skriverdriver.
MERK: Avhengig av utskriftsmediet som er lagt i, vil 
utskrevne data kanskje ikke få plass på én side.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh og Safari er 
varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og 
andre land. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker som 
tilhører Apple Inc.

Driftsmiljø:
iOS 7.x eller senere (Brothers supportwebområde har den 
siste informasjonen om operativsystemene som støttes).

Din iOS-enhet og skriver må være koblet til samme Wi-
Fi-nettverk eller via en adhoc-tilkobling.

Filtyper som støttes:

Hvordan skrive ut:
Sørg for at skriveren er slått på og tilkoblet via Wi-Fi 1

eller en adhoc-tilkobling.
Åpne siden du vil skrive ut.2

Klikk på handlingsikonet 3 .
Klikk på 4 Skriv ut.
Sørg for skriveren er valgt.5

Velg blant tilgjengelige alternativer, for eksempel 6

antall sider som skal skrives ut. (Alternativene kan 
variere avhengig av skriveren.)
Klikk på 7 Skriv ut.

Produktstøtte: http://support.brother.com/

AirPrint vejledning
AirPrint-guide

AirPrint gør det nemt at udskrive fra en 
iOS-enhed (iPad, iPhone eller iPod touch).

Du behøver ikke at installere en printerdriver.
BEMÆRK: Afhængigt af det udskriftsmedie, der er lagt i 
på det givne tidspunkt, vil dine udskriftsdata muligvis ikke 
kunne være på en enkelt side af mediet.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh og Safari er 
varemærker, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA 
og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker, 
der tilhører Apple Inc.

Driftsmiljø:
iOS 7.x eller nyere (oplysninger om understøttede 
operativsystemer findes på Brothers supportwebsted).

Din iOS-enhed og din printer skal være tilsluttet det 
samme Wi-Fi-netværk eller via en ad hoc-forbindelse.

Understøttede filtyper:

Foto

Sådan udskriver du:
Sørg for, at din printer er tændt og tilsluttet via en 1

infrastruktur- eller ad hoc-Wi-Fi-forbindelse.
Åbn den side, du vil udskrive.2

Tryk på handlingsikonet 3 .
Tryk på 4 Udskriv.
Sørg for, at din printer er valgt.5

Vælg eventuelle tilgængelige valgmuligheder, 6

f.eks. det antal sider, der skal udskrives. 
(Valgmulighederne varierer afhængigt af printeren).
Tryk på 7 Udskriv.

Produktsupport: http://support.brother.com/
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SWE/FIN

AirPrintin avulla voit helposti tulostaa 
iOS-laitteesta (iPadista, iPhonesta tai 
iPod touchista).

Sinun ei tarvitse asentaa tulostinohjainta.
VINKKI: Laitteessa olevasta tulostusmateriaalista 
riippuen tulostetut tietosi eivät välttämättä mahdu 
tulostusmateriaalin yhdelle sivulle.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh ja Safari 
ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo 
ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä.

Käyttöympäristö:
iOS 7.x tai uudempi (tietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä 
on Brotherin tukisivustossa).

iOS-laitteesi ja tulostimesi on oltava yhdistettyinä samaan 
Wi-Fi-verkkoon tai ad-hoc-yhteyden kautta.

Tuetut tiedostotyypit:

Valokuva

Tulostaminen:
Varmista, että tulostimeesi on kytketty virta ja että 1

se on yhdistetty Wi-Fi-infrastruktuuriyhteyden tai 
ad-hoc-yhteyden kautta.
Avaa sivu, jonka haluat tulostaa.2

Napauta toimintokuvaketta 3 .
Napauta 4 Tulosta.
Varmista, että tulostimesi on valittuna.5

Valitse käytettävissä olevat asetukset, kuten 6

tulostettavien sivujen määrä. (Asetukset vaihtelevat 
tulostinkohtaisesti.)
Napauta 7 Tulosta.

Tuotetuki: http://support.brother.com/

Guide för AirPrint
AirPrint-opasTryckt i Kina

Painettu Kiinassa

Med AirPrint är det enkelt att skriva ut från 
en iOS-enhet (iPad, iPhone eller iPod touch).

Du behöver inte installera en skrivardrivrutin.
OBS: Beroende på det utskriftsmedium du för 
närvarande har satt i går det kanske inte att få plats med 
dina utskriftsdata på en enda sida.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh och Safari är 
varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade 
i USA och i andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen 
är varumärken som tillhör Apple Inc.

Driftsmiljö:
iOS 7.x eller senare (på Brothers supportwebbplats finns 
den senaste informationen om operativsystemen som 
stöds).

iOS-enheten och skrivaren måste vara anslutna till 
samma Wi-Fi-nätverk eller via samma ad hoc-anslutning.

Filtyper som stöds:

Bild

Så här skriver du ut:
Se till att skrivaren är påslagen och ansluten via 1

Wi-Fi eller en ad hoc-anslutning.
Öppna sidan som du vill skriva ut.2

Tryck på åtgärdsikonen 3 .
Tryck på 4 Skriv ut.
Se till att skrivaren är vald.5

Välj alternativ, till exempel hur många sidor som 6

ska skrivas ut. (Vilka alternativ som är tillgängliga 
varierar beroende på skrivaren.)
Tryck på 7 Skriv ut.

Produktsupport: http://support.brother.com/
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