
Hvordan udskriver jeg fra min iPad? 

Der er flere metoder, du kan anvende, hvis du vil skrive ud fra din iPad. I denne vejledning 

kan du læse om Apple’s AirPrint og Googles Cloud Print. 

 

Printfunktionen 

Printknappen kan være placeret forskelligt i de enkelte apps, men hyppigst finder du den 

under handlingsikonet. 

 

Handlingsikonet 

 

 

 

Men udskiftikonet kan også være placeret 

andre steder –  se nedenfor. 

 



 
 

Ovenfor: Printfunktionen i E-post. 

 

 

Printfunktionen i Gmail appen. 

 
 

 

 

 

 

AirPrint 

AirPrint er en printfunktion, som leveres med Apples operativsystem fra og med iOS 4. AirPrint 

kræver ingen printeropsætning, men du skal have en printer, som understøtter AirPrint, og 

både din iPad og din printer skal være tilsluttet samme trådløse netværk. 

http://ipod.about.com/od/usingios4/f/Airprint-Compatible-Printers.htm


Med AirPrint kan du udskrive trådløst til AirPrint-kompatible printere fra disse programmer på 

din iPad: 

 Mail – e-post og bilag 

 Fotos – fotografier 

 Safari – websider, PDF-dokumenter og bilag 

 iBooks – PDF-dokumenter 

Men også andre populære programmer fra App Store understøtter AirPrint. 

 

På hovedbiblioteket understøtter publikumsprinteren (sort/hvid) i Voksenbiblioteket 

AirPlay – det er pt. den eneste i Guldborgsund-bibliotekerne 

 

Udskrivning med AirPrint 

Både din iPad og din printer skal være tilsluttet samme netværk. 

Tryk på handlingsikonet og tryk på Udskriv. 

 

 

 

 

 

http://ipod.about.com/od/usingios4/f/Airprint-Compatible-Printers.htm


 

Tryk på Printer for at vælge printeren, skal du have flere kopier, så tryk på + og tryk herefter 

på Udskriv. 

 

 



Annullere et udskriftsjob 

Tryk to gange på knappen Hjem, tryk på symbolet for Printercentral. 

 

 

Vælg udskriftsjobbet, og tryk på Annuller udskrivning. 

 



Google Cloud Print 

Understøtter din printer ikke AirPrint og er den heller ikke tilsluttet et trådløst netværk, dvs. du 

har en helt almindelig klassisk printer, så fortvivl ikke, den kan godt komme til at fungere 

sammen med din iPad, hvis du installerer Google Cloud Print.  

For at installere Google Cloud Print skal du have en Gmail-konto, en pc og Googles browser 

Chrome. Chrome kan hentes her: http://www.google.com/intl/da/chrome/browser/ 

Hvis du vil tilslutte en almindelig printer, skal du aktivere forbindelsen til Google Cloudprinter 

ved hjælp af en Windows-, Mac- eller Linux-computer, som er sluttet til printeren. Du skal 

have Google Chrome installeret på computeren. Hvis du bruger Windows XP, skal du sørge for 

også at have Windows XP Service Pack 3 (SP3) installeret.  

Når Google Chrome er installeret, skal du følge vejledningen nedenfor for at aktivere 

forbindelsen til Google Cloudprinter i Google Chrome.  

1. Log ind på din Google brugerkonto fra en pc. 

2. Åbn Google Chrome. 

3. Klik på Chrome-menuen på browserens værktøjslinje. 

4. Vælg Indstillinger. 

5. Klik på linket Vis avancerede indstillinger. 

6. Rul ned til sektionen "Google Cloudprinter". Klik på Log ind på Google Cloudprinter. 

 

7. Log ind med din Google-konto i det vindue, der vises, for at aktivere forbindelsen til 

Google Cloudprinter. 

8. Der vises en printerbekræftelse. Klik på Fuldfør registreringen af printeren. 

9. Der vises en bekræftelse på, at Google Cloudprinter er aktiveret. Klik på Administrer 

dine printere for at få flere oplysninger.  

Printeren er nu tilknyttet din Google-konto og forbundet med Google Cloudprinter. Du kan 

udskrive på denne printer, når du er logget på din Google-konto. 

Du kan lave ovenstående fra en hvilken som helst pc og vil hver gang få tilknyttet den (de) 

printere, som den pågældende pc har adgang til. 

Med Google Cloud Print kan du udskrive dokumenter og vedhæftede filer fra Gmail (både via 

Gmailappen og fra forskellige browsere), websider fra Chrome-browseren og filer fra Google 

Docs (Google Dokumenter). Du skal dog være opmærksom på, at du skal tilgå Google Docs fra 

en browser på din iPad og ikke fra Googles app. Du kan udskrive til alle de printere, du har 

http://www.google.com/intl/da/chrome/browser/
https://www.google.com/chrome?brand=GGRN&installdataindex=cloudprint
http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=10767


tilknyttet din konto – også selv om de er slukkede. Når du kommer hjem og tænder din pc og 

printer udskrives, de dokumenter, du har sendt til printeren – uden at du skal gøre andet. 

Når du har installeret Google Cloud Print kan du, næsten udskrive alt fra din iPad, du skal bare 

først sende/videresende dokumenter, photos, filer m.m. til din Gmail og eller Google Docs og 

udskrive herfra. 

 

Gmail kan hentes her: https://itunes.apple.com/dk/app/gmail-e-mail-via-

google/id422689480?mt=8&uo=4 

Eksempel på udskrivning af foto fra kamerarullen iPad 

Jeg har taget et foto med min iPad, som jeg gerne vil have printet. Åbner fotoappen på min 

iPad, finder fotoet og sender det til min Gmailkonto – send funktionen er placeret under 

handlingsikonet  

Herefter åbner jeg Gmail på min iPad, finder mailen og trykker på Udskriv og få vist mine 

printere. 

 

 

https://itunes.apple.com/dk/app/gmail-e-mail-via-google/id422689480?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/dk/app/gmail-e-mail-via-google/id422689480?mt=8&uo=4


Nedenfor oversigten over de printere jeg har tilknyttet min Googlekonto, og som det fremgår, 

så har jeg også mulighed for at udskrive til de printere, der er tilknyttet min arbejdspc på 

hovedbiblioteket – selv om de er placeret på det administrative netværk og min iPad er på 

publikumsnettet! Den mulighed har I også, hvis I installerer Google Cloud Print fra Chrome 

browseren på jeres arbejdspc.  

Jeg har gjort IT-afdelingen opmærksom på dette forhold  - men endnu er ”hullet” ikke lukket. 

Jeg trykker på den printer jeg vil udskrive til. 

 

 

 



Trykker på Udskriv. Inden jeg trykker på udskriv har jeg mulighed for at definere en række 

indstillinger: antal, papirretning osv. 

 

 

Udskrivning af websider 

Vil du udskrive websider fra din iPad og har du kun adgang til udskrivning via Google Cloud 

Print, SKAL du gøre det fra Google Chrome browseren og ikke fra Safari. 

Du kan hente Google Chrome her: 

https://itunes.apple.com/dk/app/chrome/id535886823?mt=8&uo=4 

 

https://itunes.apple.com/dk/app/chrome/id535886823?mt=8&uo=4


Åbn Chrome, find den webside, du vil udskrive og tryk på ikonet med de tre linjer til højre for 

adresselinjen 

 

Tryk på Udskriv 

 

 

Vælg Google Cloudprinter 

 



 

Tryk på Log ind … 

 

 

Angiv din e-mailadresse og password til din Google konto 

 

 

 



 

 

Vælg en printer 

 

 



Tryk på Udskriv 

 

 

Udover AirPrint og Google Cloud print findes der også en række andre måder: ePrint fra HP og 

tilsvarende fra andre printerproducenter samt en række apps. Jeg har ingen erfaringer med 

disse apps, de billigste får dårlige anmeldelser, og de gode er dyre. 

Du kan læse mere om Google Cloud Print på denne adresse: 

http://www.google.com/cloudprint/learn/howitworks.html, og får du brug for hjælp 

undervejs i installationen, så er der god hjælp at hente under menupunktet Support. 

 

PeS 30.6.2013 

http://www.google.com/cloudprint/learn/howitworks.html
https://support.google.com/cloudprint/?rd=1

