
KVIKGUIDE

 
 
 

553300dk

DK

 
 
 d-Color MF220 

d-Color MF280 
 
 

d-Color MF360 
 



UDGIVET AF:  
Olivetti S.p.A. 
Gruppo Telecom Italia 

Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY) 
www.olivetti.com 

Copyright © 2009,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producenten forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at foretage ændringer af produktet 
beskrevet i håndbogen. 
 

 
 
 

ENERGY STAR er et US registreret mærke. 
 

 

ENERGY STAR programmet er en energispareplan introduceret af den føderale miljøstyrelse som svar på 
miljøproblemer og med henblik på fremme af udviklingen og brugen af mere energieffektive kontormaskiner. 

Vær opmærksom på, at følgende forhold kan kompromittere ovenstående certificerede konformitet og medføre 
beskadigelse af produktet: 
• anvendelse af forkert strømforsyning; 
• forkert installation samt ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug eller anvendelse, der ikke overholder advarslerne 

omtalt i Brugervejledningen, som følger med produktet; 
• udskiftning af originale komponenter eller tilbehør med andre typer, som ikke er godkendt af producenten, eller 

hvis udskiftningen foretages af uautoriserede personer. 

Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk eller mekanisk gengivelse eller transmissionaf dette materiale, 
inklusiv fotokopiering og indspilning, eller informationslagring og –genfinding må kun ske efter forudgående 
skriftlig aftale med Forlæggeren. 

 

Produktets kvalitative krav er certificeret med CE-
mærket, der findes på produktet. 

 

Olivetti Alle rettigheder forbeholdes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Indholdsfortegnelse

1 Indledning
1.1 Energy Star® ...................................................................................................................................  1-3

Hvad er et ENERGY STAR®-produkt? .............................................................................................. 1-3

1.2 Sikkerhedsoplysninger ...................................................................................................................  1-4
Advarsels- og forsigtighedssymboler ................................................................................................ 1-4
Symbolernes betydning ..................................................................................................................... 1-4

1.3 Bemærkninger vedrørende forskrifter ..........................................................................................  1-8
CE-mærkning (overensstemmelseserklæring) Til brugere i den Europæiske Union (EU).................. 1-8
USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users).............. 1-8
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (for Canada users) ...... 1-8
Til brugere i lande, hvor Klasse B-forskrifter ikke er gældende......................................................... 1-8
Lasersikkerhed................................................................................................................................... 1-8
Intern laserstråling.............................................................................................................................. 1-9
CDRH regulations .............................................................................................................................. 1-9
For europæiske brugere..................................................................................................................... 1-9
For brugere i Danmark ..................................................................................................................... 1-10
For brugere i Finland, Sverige.......................................................................................................... 1-10
Til brugere i Norge ........................................................................................................................... 1-10
Laser-sikkerhedsmærkat ................................................................................................................. 1-11
Ozonfrigivelse .................................................................................................................................. 1-11
Støj (kun for europæiske brugere) ................................................................................................... 1-11
Kun for EU-medlemslande............................................................................................................... 1-12
Kun for EU-medlemslande............................................................................................................... 1-12

1.4 Advarselspåbud og mærkater .....................................................................................................  1-13
1.5 Særlig erklæring til bruger ...........................................................................................................  1-14

For Europa ....................................................................................................................................... 1-14

1.6 Pladsbehov ....................................................................................................................................  1-15
1.7 Forholdsregler ved betjening.......................................................................................................  1-16

Strømkilde........................................................................................................................................ 1-16
Driftsmiljø ......................................................................................................................................... 1-16
Opbevaring af kopier ....................................................................................................................... 1-16
Forsigtighedsregler ved transport.................................................................................................... 1-16

1.8 Restriktioner for kopiering ...........................................................................................................  1-17
1.9 Introduktion til betjeningsvejledninger .......................................................................................  1-18

Introduktion til håndbogen............................................................................................................... 1-18
Introduktion til dvd'en med betjeningsvejledningen ........................................................................ 1-18

1.10 Funktioner til rådighed .................................................................................................................  1-20
Kopiering.......................................................................................................................................... 1-21
Udskrivning ...................................................................................................................................... 1-21
Bakkehandlinger .............................................................................................................................. 1-21
Faxfunktioner ................................................................................................................................... 1-21
Netværksfunktioner.......................................................................................................................... 1-21
Scanning .......................................................................................................................................... 1-21
Avancerede funktioner ..................................................................................................................... 1-21

1.11 Betjeningspanel.............................................................................................................................  1-22
1.12 Funktionen Vejledning ..................................................................................................................  1-24

Skærmen Vejledning ........................................................................................................................ 1-24
Eksempel på skærmen Vejledning................................................................................................... 1-28
Animationsvejledning ....................................................................................................................... 1-29

1.13 Sådan tændes/slukkes for maskinen..........................................................................................  1-34
Tænding af maskinen....................................................................................................................... 1-34
Slukning af maskinen....................................................................................................................... 1-34

1.14 Ilægning af papir ...........................................................................................................................  1-35
Ilægning af papir i bakke 1/bakke 2/bakke 3/bakke 4..................................................................... 1-35
Ilægning af papir i LCT (bakke med stor kapacitet) ......................................................................... 1-37
Ilægning af papir i indføringsbakken................................................................................................ 1-39
d-Color MF360/280/220 Indholdsfortegnelse-1



1.15 Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer...........................................................  1-41
Placering af papirstop/sammenkørte hæfteklammer....................................................................... 1-41
Fjernelse af papirstop (ADF)............................................................................................................. 1-42
Fjernelse af papirstop (låge til højre) ................................................................................................ 1-43
Fjernelse af papirstop (papirbakke).................................................................................................. 1-44
Fjernelse af papirstop (Efterbehandler FS-527) ............................................................................... 1-45
Fjernelse af papirstop (Efterbehandler FS-529) ............................................................................... 1-47
Afhjælpning af papirstop (Jobseparator JS-505)............................................................................. 1-48
Fjernelse af sammenkørte hæfteklammer (Efterbehandler FS-527) ................................................ 1-49
Fjernelse af sammenkørte hæfteklammer (Saddelhæfter SD-509).................................................. 1-50
Fjernelse af sammenkørte hæfteklammer (Efterbehandler FS-529) ................................................ 1-51

1.16 Udskiftning af forbrugsmaterialer ...............................................................................................  1-52
Udskiftning af tonerpatronen ........................................................................................................... 1-55
Udskiftning af affaldstonerboksen ................................................................................................... 1-56
Udskiftning af en tromleenhed......................................................................................................... 1-57
Udskiftning af klemmepatron (Efterbehandler FS-527).................................................................... 1-58
Udskiftning af klemmepatron (Saddelhæfter SD-509) ..................................................................... 1-59
Udskiftning af klemmepatron (Efterbehandler FS-529).................................................................... 1-60
Tømning af hulaffaldsboksen........................................................................................................... 1-61

1.17 Indstillinger ....................................................................................................................................  1-62

2 Grundlæggende funktioner
2.1 Grundlæggende kopifunktion ........................................................................................................  2-3
2.2 Grundlæggende udskrivningsfunktion..........................................................................................  2-6

Sender udskriftsdata.......................................................................................................................... 2-6
Før udskrivning .................................................................................................................................. 2-7
Udskriv ............................................................................................................................................... 2-7

2.3 Grundlæggende faxfunktion ........................................................................................................  2-10
2.4 Grundlæggende scanningsfunktion ............................................................................................  2-14

Transmissioner af scannet data....................................................................................................... 2-14

2.5 Grundlæggende bakkehandling (registrering af brugerbakker)...............................................  2-17
Bakkehandlinger .............................................................................................................................. 2-17

2.6 Grundlæggende bakkehandling (gem i brugerbakke) ...............................................................  2-22
Gem data i brugerbakker med en kopifunktion ............................................................................... 2-22
Gem data i en brugerbakke med en fax/scan-funktion ................................................................... 2-25
Gem data i en brugerbakke med en brugerbakkefunktion .............................................................. 2-28

2.7 Grundlæggende bakkehandling (brug af gemte dokumenter) .................................................  2-31
Brugerbakkefunktion........................................................................................................................ 2-31
Udskrivning af gemte dokumenter................................................................................................... 2-32
Afsendelse af gemte dokumenter .................................................................................................... 2-34

2.8 Brug af ekstern hukommelse.......................................................................................................  2-37
Udskrivning af et dokument i ekstern hukommelse......................................................................... 2-37
Lagring af et scannet dokument i ekstern hukommelse.................................................................. 2-40
Lagring af et dokument, der ligger i en ekstern hukommelse, i en brugerbakke............................. 2-42

2.9 Brug af et dokument i en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon eller PDA ................................  2-45
Lagring af et dokument, der ligger i mobilterminal, over i en brugerbakke ..................................... 2-45
Udskrivning af et dokument i en mobilterminal ............................................................................... 2-48

3 Nyttige kopifunktioner
3.1 Angivelse af grundlæggende indstillinger til hurtig kopiering ....................................................  3-3

Skærmen Hurtig kopiering ................................................................................................................. 3-3

3.2 Reducering af papirforbrug ved kopiering ...................................................................................  3-5
Dobbeltsidet kopiering....................................................................................................................... 3-5
Kombinerede kopier........................................................................................................................... 3-6

3.3 Kopiering af et stort antal dokumentsider samtidigt...................................................................  3-8
Separate Scan (Sep. scanning).......................................................................................................... 3-8

3.4 Fremstilling af en brochure fra kopier.........................................................................................  3-10
Brochure .......................................................................................................................................... 3-10
Brochureoriginal............................................................................................................................... 3-11
Indholdsfortegnelse-2 d-Color MF360/280/220



3.5 Sletning af dokumentskygger fra kopier ....................................................................................  3-13
Rammesletning ................................................................................................................................ 3-13

3.6 Udskrivning af kopier, der er forstørret/reduceret på papir af forskellig størrelse................  3-15
Auto zoom........................................................................................................................................ 3-15

3.7 Kopiering af bogopslag på separate ark papir...........................................................................  3-17
Bogkopi............................................................................................................................................ 3-17

3.8 Tilføjelse af omslagssider under kopiering ................................................................................  3-20
Forsideark ........................................................................................................................................ 3-20

3.9 Indbinding med hæfteklammer og udstansning af huller i kopier ...........................................  3-22
Hæftning/Hulning ............................................................................................................................. 3-22

3.10 Kopiering på kuverter ...................................................................................................................  3-25
Indføringsbakke ............................................................................................................................... 3-25

3.11 Nemt genopkald for ofte anvendte funktioner ...........................................................................  3-27
Registrering/hentning af programmer.............................................................................................. 3-27
Genvejstaster/Lynindstillinger.......................................................................................................... 3-29

3.12 Kontrol af kopier ...........................................................................................................................  3-32
Prøvekopi ......................................................................................................................................... 3-32
Udskriv og kontroller........................................................................................................................ 3-33
Sådan kontrolleres med visningsbillede .......................................................................................... 3-35

3.13 Kontrol af antallet af udskrifter....................................................................................................  3-36
Tællere ............................................................................................................................................. 3-36

3.14 Nedsættelse af elforbruget ..........................................................................................................  3-38
Energisparetilstand og dvalefunktion............................................................................................... 3-38
Ugetimer .......................................................................................................................................... 3-39

4 Praktiske udskrivningsfunktioner
4.1 Valg af papir.....................................................................................................................................  4-3

Originalretning.................................................................................................................................... 4-3
Originalformat og papirformat............................................................................................................ 4-3
Zoom.................................................................................................................................................. 4-4
Papirbakke (Papirtype)....................................................................................................................... 4-4
Kopier og Sortering/Offset................................................................................................................. 4-5

4.2 Styring og begrænsning af udskrivning........................................................................................  4-6
Sikker udskrift .................................................................................................................................... 4-6
Gem i br. bakke.................................................................................................................................. 4-6
Prøveudskr. ........................................................................................................................................ 4-7
Brugergodkendelse/kontosporing ..................................................................................................... 4-7
ID & udskrift ....................................................................................................................................... 4-8

4.3 Reduktion af papir ved udskrivning ..............................................................................................  4-9
Kombination....................................................................................................................................... 4-9
Dobbeltsidet udskrivning/brochureudskrivning ................................................................................. 4-9

4.4 Justering af udskriftspositionen..................................................................................................  4-10
Indbindingsretning og indbindingsmargin ....................................................................................... 4-10
Billedskift.......................................................................................................................................... 4-10

4.5 Efterbehandling af dokumenter...................................................................................................  4-11
Hæftning og hulning......................................................................................................................... 4-11
Midterhæftning og foldning.............................................................................................................. 4-11

4.6 Tilføjelse af forskelligt papir.........................................................................................................  4-12
Forsidefunktion ................................................................................................................................ 4-12
Transparent indskudsark ................................................................................................................. 4-12
Indstilling sidevis.............................................................................................................................. 4-13

4.7 Tilføjelse af tekst og billeder, når der udskrives ........................................................................  4-14
Vandmærke...................................................................................................................................... 4-14
Overlay ............................................................................................................................................. 4-14
Kopisikkerhed .................................................................................................................................. 4-14
Dato/tidspunkt og sidetal................................................................................................................. 4-15
Overskrift/Fodnote ........................................................................................................................... 4-15
d-Color MF360/280/220 Indholdsfortegnelse-3



4.8 Justering af billedkvalitet .............................................................................................................  4-16
Vælg farve og kvalitetsjustering ....................................................................................................... 4-16
Farveindstillinger .............................................................................................................................. 4-16
Blank tilstand ................................................................................................................................... 4-17

4.9 Brug af printerskrifttyper..............................................................................................................  4-18
Skrifttypeindstilling........................................................................................................................... 4-18

4.10 Konfiguration af en letanvendelig printerdriver .........................................................................  4-19
My Tab ............................................................................................................................................. 4-19

5 Nyttige faxfunktioner
5.1 Registrering af ofte brugte faxnumre............................................................................................  5-3

Adressebogsdestinationer ................................................................................................................. 5-3
Gruppedestinationer .......................................................................................................................... 5-6
Registrering af programdestination ................................................................................................... 5-7

5.2 Kontrol af faxfunktioner, der er udført indtil nu ...........................................................................  5-8
Komm. liste ........................................................................................................................................ 5-8

5.3 Transmittering til flere modtagere samtidig...............................................................................  5-10
Rundsendelsestransmission ............................................................................................................ 5-10

5.4 Valg af registreret transmissionskildeoplysning........................................................................  5-13
Indstillinger af kildeoplysning for faxtransmission ........................................................................... 5-13

5.5 Scanning af dokumenter, der skal Sendes.................................................................................  5-15
Scann. indst. .................................................................................................................................... 5-15

5.6 Sende dokumenter med en kommando fra modtageren ..........................................................  5-17
Polling-transmission (Opkaldstransmission) .................................................................................... 5-17

5.7 Reducering af kommunikationsomkostninger...........................................................................  5-20
Transmission til flere langdistancemodtagere (relædistribution) ..................................................... 5-20
Transmission vha. natlig transmissionsomkostning (tidsindstillet transmission) ............................. 5-20

5.8 Reducering af kommunikationsomkostninger (ved at bruge Internet/Intranet) .....................  5-21
Internetfax ........................................................................................................................................ 5-21
IP-adresse-fax.................................................................................................................................. 5-21

5.9 Afsendelse af dokumenter med e-mail .......................................................................................  5-22
Internetfax ........................................................................................................................................ 5-22

5.10 Reduktion af udskrivningsomkostninger....................................................................................  5-24
Brugerbakke for obligatorisk RX-hukommelse ................................................................................ 5-24

5.11 Afsendelse af fortrolige dokumenter ..........................................................................................  5-26
F-kode-TX ........................................................................................................................................ 5-26

5.12 Videresendelse af modtagne data...............................................................................................  5-28
Faxvideresendelse ........................................................................................................................... 5-28

5.13 Fax data direkte fra en computer ................................................................................................  5-29
Computerfax .................................................................................................................................... 5-29

6 Nyttige funktioner til netværksscanning
6.1 Registrering af ofte brugte destinationer .....................................................................................  6-3

Adressebogsdestinationer ................................................................................................................. 6-3
Gruppedestinationer .......................................................................................................................... 6-6
Registrering af programdestination ................................................................................................... 6-7

6.2 Overførsel af fin tekst og rene billeder .........................................................................................  6-8
Justering af opløsning........................................................................................................................ 6-8
Valg af en indstilling for originaltypen ................................................................................................ 6-9

6.3 Overførsel med de valgte farve- og filtypeindstillinger .............................................................  6-12
Valg af indstillinger for filtype og farve............................................................................................. 6-13

6.4 Overførsel med sidenummer og klokkeslæt tilføjet ..................................................................  6-14
Sidetal .............................................................................................................................................. 6-14
Tilføjelse af dato og tid..................................................................................................................... 6-16
Indholdsfortegnelse-4 d-Color MF360/280/220



6.5 Overførsel med justeret baggrundsfarve....................................................................................  6-18
Fjern baggrund................................................................................................................................. 6-18

6.6 Overførsel, hvor skygger er slettet..............................................................................................  6-20
Rammesletning ................................................................................................................................ 6-20

6.7 Overførsel til flere modtagere......................................................................................................  6-22
Søgning efter en registreret destination........................................................................................... 6-22

6.8 Afsendelse af dokumenter med e-mail .......................................................................................  6-24
E-mail-transmissioner ...................................................................................................................... 6-24
Ændring af e-mail-emne eller navn på den vedhæftede fil .............................................................. 6-25

6.9 Kontrol af overførsler, der er udført indtil nu .............................................................................  6-27
Aktuelle jobs/listen Jobhist. ............................................................................................................. 6-27

7 Nyttige bakkehandlinger
7.1 Ændring af navnet på et gemt dokument .....................................................................................  7-3

Rediger navn...................................................................................................................................... 7-3

7.2 Scanning af dobbeltsidede dokumenter.......................................................................................  7-5
Scanningsindstillinger ........................................................................................................................ 7-5

7.3 Automatisk sletning af data fra brugerbakker .............................................................................  7-7
Interval for autosletning af dokument ................................................................................................ 7-7

7.4 Udskrivning/Afsendelse af flere kombinerede data ..................................................................  7-10
Kombiner/TX-indb............................................................................................................................ 7-10

7.5 Ændring af efterbehandlingsindstillinger for gemt data før udskrivning.................................  7-14
Efterbehandl..................................................................................................................................... 7-14

7.6 Udførelse af bakkehandlinger fra en computer .........................................................................  7-16
Web Connection .............................................................................................................................. 7-16
Om Web Connection ....................................................................................................................... 7-16

8 Avancerede funktioner
8.1 Avancerede funktioner ...................................................................................................................  8-3
8.2 Sådan registreres i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 ...............................................................  8-5

Registrering af i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 .......................................................................... 8-5
Procedure til aktivering af funktioner for i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 .................................. 8-5

9 Fejlfinding
9.1 Fejlfinding ........................................................................................................................................  9-3

Hvorfor kan maskinen ikke tændes? ................................................................................................. 9-3
Hvorfor vises der ingen skærm på berøringspanelet?....................................................................... 9-3
Hvorfor vises en meddelelse, som f.eks. udskiftning af forbrugsmaterialer eller 
rengøringsvedligeholdelse? ............................................................................................................... 9-5
Hvorfor vises papirstopmeddelelsen stadig? .................................................................................... 9-5
Hvad er billedstabilisering?................................................................................................................ 9-6
Hvorfor blev der vist en fejlmeddelelse?............................................................................................ 9-7

10 Parametre for brugerindstillinger
10.1 Visning af skærmen Brugerindstillinger......................................................................................  10-3
10.2 Indstillinger, der kan angives.......................................................................................................  10-4

Indstilling for system ........................................................................................................................ 10-4
Brugerdef. Inst. af visning ................................................................................................................ 10-5
Indstill. for kopiering......................................................................................................................... 10-5
Indstill. for scanning/fax................................................................................................................... 10-6
Printerindstil. .................................................................................................................................... 10-6
d-Color MF360/280/220 Indholdsfortegnelse-5



11 Tillæg
11.1 Ordliste...........................................................................................................................................  11-3
11.2 Varemærker og copyrights ..........................................................................................................  11-5

Erklæring vedrørende OpenSSL ...................................................................................................... 11-6
NetSNMP Licens.............................................................................................................................. 11-7
Kerberos........................................................................................................................................... 11-9
WPA Supplicant ............................................................................................................................. 11-12
Mersenne Twister........................................................................................................................... 11-12
Copyright ....................................................................................................................................... 11-12
Note: .............................................................................................................................................. 11-13

11.3 Software licensaftale ..................................................................................................................  11-14
11.4 Om Adobe Color Profile .............................................................................................................  11-15
11.5 ICC Profile for TOYO INK Standard Farve på bestrøget papir 

(TOYO Offset Coated 2.0) ...........................................................................................................  11-17
11.6 DIC STANDARD FARVE PROFILE LICENSAFTALE..................................................................  11-18

12 Indeks
Indholdsfortegnelse-6 d-Color MF360/280/220



1 Indledning





1.1 Energy Star® 1
1 Indledning
[Denne kvikguide om Kopiering/Udskrivning/Fax/Scanning/Bakkehandlinger] bruger illustrationer til at 
beskrive funktionerne for de mest almindeligt brugte funktioner på en let forståelig måde.

Begynd med at anvende denne vejledning for at bliver bekendt med de mest nyttige funktioner, som 
maskinen byder på.

For yderligere detaljer om de forskellige funktioner henvises til betjeningsvejledningerne på User's Guide 
Cd'en, der fulgte med maskinen.

For at betjene maskinen på en sikker og korrekt måde, skal du før brug af maskinen læse 
sikkerhedsoplysningerne på side 1-4 i vejledningen.

For nærmere oplysninger om varemærker og copyright, se under "Varemærker og copyright" på side 11-5 i 
vejledningen.

Ydermere indeholder vejledningen følgende oplysninger. Sørg for at læse vejledningen, inden du bruger 
maskinen.
- Emner, som skal overholdes for sikker brug af maskinen
- Oplysning angående produktsikkerhed
- Forholdsregler ved brug af maskinen

De billeder, som bruges i vejledningen, kan afvige en smule fra de skærmbilleder, som vises på maskinen.

1.1 Energy Star®

Som ENERGY STAR®-partner har vi afprøvet, at produktet opfylder ENERGY STAR®'s retningslinier for 
energieffektivitet.

Hvad er et ENERGY STAR®-produkt?
Et ENERGY STAR®-produkt har en speciel egenskab, der gør det muligt at skifte over til "lavt strømforbrug" 
efter et tidsrum, hvor maskinen ikke er blevet aktiveret. Et ENERGY STAR®-produkt bruger energi mere 
effektivt, så du sparer penge på strømregningen og er med til at beskytte miljøet.
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Sikkerhedsoplysninger1 1.2
1.2 Sikkerhedsoplysninger

Dette afsnit indeholder detaljerede oplysninger om betjening og vedligeholdelse af maskinen. For at opnå det 
bedste udbytte af maskinen, skal alle brugere læse instruktionerne i vejledningen godt og grundigt igennem 
og følge dem.

Læs det følgende afsnit, før du slutter maskinen til strømforsyningen. Det indeholder vigtige oplysninger 
angående brugerens sikkerhed og forebyggelse af problemer med udstyret.

Opbevar vejledningen i nærheden af maskinen.

Sørg for, at du overholder alle sikkerhedsregler, der gives i vejledningen.

Reference
- Bemærk, at visse dele af indholdet i dette afsnit muligvis ikke svarer til det købte produkt.

Advarsels- og forsigtighedssymboler 

Følgende symboler anvendes på advarselsmærkaterne i vejledningen til at angive niveauet for 
sikkerhedsadvarsler.

Symbolernes betydning

ADVARSEL Hvis du ignorerer advarslen, kan det medføre alvorlige personska-
der eller måske endda døden.

FORSIGTIG Hvis du ignorerer denne advarsel, kan det medføre personskader 
eller materielle skader.

En trekant angiver en fare, som du bør træffe forholdsregler imod.

Symbolet advarer mod risiko for forbrænding.

En skrå linje angiver en ulovlig handling.

Dette symbol advarer imod afmontering af enheden.

En sort cirkel angiver en absolut nødvendig handling.

Dette symbol angiver, at du skal afbryde enheden.

Adskillelse og ændring

ADVARSEL
• Prøv ikke at fjerne afskærmningerne og panelerne, der er blevet fastgjort 

på dette produkt. Nogle produkter har en højspændingsførende del eller 
en laserstråle indeni, som kan forårsage et elektrisk stød eller blindelse.

• Ombyg ikke produktet, da dette kan medføre elektrisk stød eller maski-
nafbrydelse. Hvis der er en laser til stede i produktet, kan laserstrålen for-
årsage skade på øjnene.

Strømforsyningskabel

ADVARSEL
• Anvend udelukkende det elkabel, der leveres i pakken. Hvis elkablet ikke 

er til stede, må man udelukkende bruge den slags elkabel og det stik, der 
er specificeret i ELKABELVEJLEDNINGEN. Hvis du ikke bruger dette ka-
bel, kan det medføre brand eller elektrisk stød.

• Brug udelukkende det vedlagte elkabel til denne maskine og ALDRIG til 
andre produkter. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand eller 
elektrisk stød.
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1.2 Sikkerhedsoplysninger 1
• Rids eller knæk aldrig elkablet. Placer aldrig en hård genstand på det, bøj, 
opvarm eller beskadig det heller aldrig. Hvis du bruger et beskadiget 
strømforsyningskabel (blotlagte kabler, ødelagte kable osv.) kan det re-
sultere i brand eller anden ødelæggelse.
Hvis en af disse tilstande opstår, skal du omgående frakoble kopimaski-
nen, trække strømforsyningskablet ud af stikket og tilkalde en tekniker.

Strømkilde

ADVARSEL
• Anvend udelukkende den strømforsyning, der bliver angivet. Hvis du ikke 

overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød.

• Slut strømforsyningskablet direkte til en stikkontakt med samme data 
som stikket. Brug af en adapter bevirker, at produktet får en utilstrækkelig 
strømforsyning (spænding, strømkapacitet, jording), hvilket kan medføre 
brand eller elektrisk stød. Hvis en korrekt stikkontakt ikke er til rådighed, 
skal kunden bede en elektriker om at udføre en korrekt installation.

• Brug ikke et multistik med flere udtag eller en forlængerledning. Anven-
delse af et multistik med flere udtag eller en forlængerledning kan resul-
tere i brand eller elektrisk stød. 
Henvend dig til din autoriserede servicetekniker, hvis du har brug for en 
forlængerledning.

• Rådfør dig med den autoriserede servicerepræsent, før du slutter andet 
udstyr til den samme stikkontakt. Overbelastning kan medføre brand.

FORSIGTIG
• Stikkontakten skal være lettilgængelig og i nærheden af udstyret. I mod-

sat fald kan du ikke trække stikket ud, hvis der opstår et nødstilfælde.

Strømstik

ADVARSEL
• Træk aldrig elkablet ud, når du har våde hænder, da dette kan medføre et 

elektrisk stød.

• Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis du ikke overholder dette, kan det 
medføre brand eller elektrisk stød.

FORSIGTIG
• Træk ikke i elkablet, når du trækker stikket ud. Hvis der bliver trukket i el-

kablet, kan det beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød.

• Fjern strømforsyningskablet fra stikdåsen mere end én gang om året, og 
rengør området omkring hullerne i stikdåsen. Ansamlinger af støv om-
kring hullerne i stikdåsen kan forårsage brand.

Strømforsyningskabel
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Sikkerhedsoplysninger1 1.2
Jordforbindelse

ADVARSEL
• Tilslut kun strømforsyningskablet til en stikdåse, der er udstyret med jord-

forbindelse.

Installation

ADVARSEL
• Placer ikke vaser eller andre beholdere med vand, metalclips eller andre 

små metalgenstande på produktet. Spildt vand eller metalgenstande tabt 
ind i produktet kan resultere i brand, elektrisk stød eller ødelæggelse.
Hvis en metalgenstand, vand eller andet lignende skulle komme ind i ma-
skinen, skal du straks SLUKKE for elkablet og trække stikket ud af kon-
takten og tilkalde en autoriseret tekniker.

FORSIGTIG
• Når du har installeret produktet, skal du montere det på et stabilt under-

lag. Hvis enheden vipper eller væltes, kan det medføre personskader.

• Placer ikke produktet på et støvet sted eller et sted, hvor det udsættes for 
sod, i nærheden at køkken eller bad. Dette ville kunne medføre brand, an-
den ødelæggelse eller elektrisk stød.

• Placer ikke produktet på et ustabilt underlag eller i nærheden af en gen-
stand med stærke vibrationer. Produktet kan falde ned og medføre per-
sonskader eller mekaniske fejl.

• Placer ikke genstande over ventilationshullerne på produktet. Der kan op-
stå varme inde i produktet, hvilket kan medføre brand eller fejlfunktion.

• Anvende ikke brandfarlige væsker eller gasarter i nærheden af dette pro-
dukt, da det kan medføre brand.

Udluftning

FORSIGTIG
• Hvis du bruger produktet i et dårligt ventileret lokale i længere tid, eller 

hvis du fremstiller mange kopier eller udskrifter, kan der forekomme ud-
stødningsluft fra maskinen. Sørg for, at lokalet ventileres godt.

Hvad der skal gøres i tilfælde af problemer

ADVARSEL
• Brug ikke produktet, hvis det bliver meget varmt eller udvikler røg eller 

mærkelige lyde eller lugte. Slå straks tænd/sluk-kontakten fra, træk 
strømforsyningskablet ud af stikkontakten, og tilkald derefter en tekniker. 
Hvis du fortsat bruger maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller 
brand.

• Brug ikke produktet, hvis det har været væltet eller dækslet er beskadi-
get. Slå straks tænd/sluk-kontakten fra, træk strømforsyningskablet ud af 
stikkontakten, og tilkald derefter en tekniker. Hvis du fortsat bruger ma-
skinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
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1.2 Sikkerhedsoplysninger 1
Når ekstraudstyret Fax Kit FK-502 ikke er installeret:

FORSIGTIG
• Inde i produktet er der områder, der bliver meget varme, hvilket kan med-

føre forbrændinger.
Når du kontrollere enheden for fejlfunktioner indvendigt, så som ved pa-
pirstop, må du ikke berøre steder (omkring fikseringsenheden osv.), der 
er markerede med "Caution HOT".

Forbrugsmaterialer

ADVARSEL
• Smid ikke tonerpatronen eller tonere ind i åben ild. Varm toner kan forår-

sage brand eller andre skader.

FORSIGTIG
• Placer ikke tonerenheden eller tromleenheden på et sted, hvor de er til-

gængelige for børn. Indtagning eller berøring med disse substanser kan 
skade dit helbred.

• Opbevar ikke tonerenhed og PC-tromleenhed i nærheden af disketter el-
ler ure, der er ømtålelige over for magneter. Dette kan medføre en fejl-
funktion i disse produkter.

Når maskinen flyttes

FORSIGTIG
• Når du flytter dette produkt, skal du først trække elkablet og andre kabler 

ud. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre beskadigelse af kablet eller 
brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød.

• Når du flytter produktet, må det udelukkende placeres på de steder, der 
er nævnt i betjeningsvejledningen eller andre dokumentationer. Hvis du 
ikke gør dette, kan det medføre alvorlige personskader. Produktet kan 
også blive beskadiget eller få fejlfunktioner.

Før på hinanden følgende fridage

FORSIGTIG
• Afbryd produktet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid.

Hvad der skal gøres i tilfælde af problemer
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Bemærkninger vedrørende forskrifter1 1.3
1.3 Bemærkninger vedrørende forskrifter

CE-mærkning (overensstemmelseserklæring) Til brugere i den Europæiske 
Union (EU)
Dette produkt opfylder følgende EU-direktiver: 
2006/95/EC-, 2004/108/EC- og 1999/5/EC-direktiverne.

Denne erklæring gælder kun for Den Europæiske Union.

Denne enhed skal bruges med et afskærmet netværkskabel. Hvis der anvendes ikke-skærmede kabler, kan 
det medføre forstyrrelser i radiokommunikationsudstyr. Dette er forbudt i henhold til CISPR og lokale 
bestemmelser.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for 
U.S.A. users)
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause 
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7 WARNING
The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications 
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser 
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to 

result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (for 
Canada users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Til brugere i lande, hvor Klasse B-forskrifter ikke er gældende

7 ADVARSEL
Dette er et Klasse A-produkt. I boligområder kan produktet skabe radioforstyrrelser. I sådanne 
tilfælde kan brugeren være nødt til at træffe passende foranstaltninger.
- Denne enhed skal bruges med et afskærmet netværkskabel. Hvis der anvendes ikke-skærmede kabler, 

kan det medføre forstyrrelser i radiokommunikationsudstyr. Dette er forbudt i henhold til CISPR og 
lokale bestemmelser.

Lasersikkerhed
Dette er en digital maskine, der bruger laser. Der er ingen risiko for fare fra laseren, når maskinen betjenes i 
overensstemmelse med anvisningerne i vejledningerne.

Da stråling udsendt fra laseren er fuldstændig indelukket i det beskyttende kabinet, kan laserstrålen ikke 
slippe ud fra maskinen på noget tidspunkt under nogen som helst brugeroperation.

Denne maskine er et godkendt Klasse 1 laserprodukt: Det betyder, at maskinen ikke producerer skadelig 
laserstråling.
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1.3 Bemærkninger vedrørende forskrifter 1
Intern laserstråling
Maksimal gennemsnits strålingsstyrke: 8,0 μW (d-Color MF360/280)/5,3 μW (d-Color MF220) ved 
blændeåbningen på printerhovedenheden.

Bølgelængde: 770-800 nm

Dette produkt bruger en Klasse 3B-laserdiode, der udsender en usynlig laserstråle.

Laserdioden og scannings-polygonspejlet er indbygget i printhovedenheden.

Enhedens printhovede er IKKE EN FELTSERVICE-ENHED:

Derfor må enhedens printhoved ikke åbnes under nogen omstændigheder.

CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to 
laser products marketed in the United States.

7 CAUTION 
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is 

770-800 nm.

For europæiske brugere

7 FORSIGTIG 
Brug af knapper, justeringer og udføring af andre procedurer end dem, der er angivet i denne 
vejledning, kan resultere i farlig bestråling.
- Dette er en halvledende laser. Laserdiodens maksimale styrke er 15 mW, og bølgelængden er 

770-800 nm.

Blænderåbning på 
printhovedenheden

Printhoved
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Bemærkninger vedrørende forskrifter1 1.3
For brugere i Danmark

7 ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for 
stråling. Klasse 1-laserprodukt der opfylder IEC60825-sikkerhedskravene.
- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 15 mW, og bølgelængden er 770-800 nm.

For brugere i Finland, Sverige
LOUKAN 1 LASERLAITE

KLASSE 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS
Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle la-sersäteilylle.
- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

7 VARNING
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren 
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW och våglängden är 

770-800 nm.

7 VAROITUS
- Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

7 VARNING
- Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.

Til brugere i Norge

7 ADVARSEL!
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksan-visning, kan brukeren 
utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.
- Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bølgelengde er 770-800 nm.
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1.3 Bemærkninger vedrørende forskrifter 1
Laser-sikkerhedsmærkat
Som vist nedenfor, er der på ydersiden af maskinen påsat en laser-sikkerhedsmærkat.

Ozonfrigivelse

7 FORSIGTIG 
Placer maskinen i et velventileret lokale
- Der dannes en ubetydelig mængde ozon under maskinens normale drift. Dette kan imidlertid give en 

ubehagelig lugt i dårligt ventilerede lokaler ved meget store kopieringsopgaver. For at sikre et 
behageligt, sundt og sikkert arbejdsmiljø anbefales det derfor, at lokalet er godt ventileret.

7 ATTENTION 
Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
- Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci 

est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont 
l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la 
certitude de travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, 
il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Støj (kun for europæiske brugere)
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder 
weniger gemäß EN ISO 7779.

* Kun for USA.
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Bemærkninger vedrørende forskrifter1 1.3
Kun for EU-medlemslande
Dette symbol betyder: Bortskaf ikke produktet sammen med andet 
husholdningsaffald.

Der henvises til oplysninger fra din lokale kommune, eller du kan kontakte 
forhandleren for oplysninger om korrekt håndtering af udbrugt elektrisk og 
elektronisk udstyr. Genbrug af produktet vil medvirke til at bevare de naturlige 
ressourcer og forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundheden, 
som ellers måtte forårsages af uhensigtsmæssig håndtering.

Kun for EU-medlemslande
Dette produkt er i overensstemmelse med direktivet RoHS (2002/95/EC).

Denne enhed er ikke beregnet til brug i direkte synsfelt på arbejdspladser med visuel display.
For at undgå indkommende reflektering ved arbejdspladser med visuel display må denne enhed ikke placeres 
i direkte synsfelt.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im 
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
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1.4 Advarselspåbud og mærkater 1
1.4 Advarselspåbud og mærkater
Sikkerhedspåbud og mærkater findes på denne maskine på følgende steder. Vær meget forsigtig, og pas på, 
at der ikke opstår uheld, når der udføres handlinger som fjernelse af papirstop og hæfteklammestop.

BEMÆRK
Fjern ikke advarselslabels eller påbud. Hvis en advarselslabel eller advarselsnotits er snavset, så rengør den, 
så den kan læses. Hvis du ikke kan gøre dem læsbare, eller hvis advarselslabelen eller påbuddet er ødelagt, 
så kontakt din servicerepræsentant.
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Særlig erklæring til bruger1 1.5
1.5 Særlig erklæring til bruger

For Europa
Fax er godkendt i henhold til Rådets afgørelse 1999/5/EC for fælleseuropæiske tilslutninger af 
enkeltterminaler til det almindelige telefonnet. På grund af forskellene mellem de enkelte almindelige 
telefonnet i forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv en ubetinget garanti for, at alle 
terminalpunkter på det almindelige net fungerer uden problemer.

I tilfælde af problemer skal du i første omgang kontakte leverandøren af dit udstyr.

CE-mærket skal forefindes på produktet
eller på produktets dataplade. Det skal
desuden fremgå af emballagen og af
eventuelle medfølgende dokumenter.
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1.6 Pladsbehov 1
1.6 Pladsbehov
For at sikre en ubesværet betjening af maskinen, en nem påfyldning af forbrugsamaterialer, nem adgang til 
udskiftning af dele og almindelig vedligeholdelse skal opstillingsstedet opfylde nedenstående krav.

BEMÆRK
Sørg for at skabe et frirum bag maskinen på 200 mm (8 tommer) eller mere til ventilationskanalen.
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Forholdsregler ved betjening1 1.7
1.7 Forholdsregler ved betjening
For at sikre at maskinen fungerer optimalt skal nedenstående forholdsregler overholdes.

Strømkilde
Der er følgende spændingskrav til strømkilden.
- Spændingssvingning: Maksimalt ± 10% (ved 110 V/120 til 127 V/220 til 240 V AC)
- Frekvensudsving: maksimum 3 Hz (ved 50HZ/60 Hz)
– Brug en strømkilde med så små spændings- eller frekvensudsving som muligt.

Driftsmiljø
For at maskinen kan anvendes korrekt skal følgende krav til det omgivende miljø være opfyldt:
- Temperatur: 10° C til 30° C med svingninger på under 10° C inden for en time
- Luftfugtighed: 15% til 85% med udsving på højst 10% inden for en time

Opbevaring af kopier
Følg anvisningerne nedenfor for opbevaring af kopier.
- Kopier, som skal opbevares i lang tid, bør opbevares på et sted, hvor de ikke er udsat for lys, så de ikke 

blegner.
- Klæbemidler, der indeholder opløsningsmidler, (såsom lim) kan opløse toneren i kopimaskinen.
- Farvekopierne har et tonerlag, som er tykkere end de normale sort-og-hvid kopier. Toneren på en 

farvekopi kan derfor hurtigere knække, når en farvekopi foldes.

Forsigtighedsregler ved transport
Når der holdes i håndtaget, skal der udvises forsigtighed for ikke at få fingrene i klemme mellem enheden og 
håndtaget.
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1.8 Restriktioner for kopiering 1
1.8 Restriktioner for kopiering
Visse typer originaler må aldrig kopieres i kopimaskinen med henblik på at videregive disse kopier som 
originaler.

Følgende liste er ikke en komplet liste, men skal fungere som guide for en ansvarlig anvendelse af 
kopimaskinen.

<Økonomiske midler>
- Personlige checks
- Rejsechecks
- Pengesedler
- Bankcertifikater
- Gældsbeviser
- Aktier

<Retsoriginaler>
- Indkøbskuponer
- Frimærker (stemplede og ustemplede)
- Checks eller koncepter, der er udstedt af regeringskontorer
- Interne stempelmærker (stemplede eller ustemplede)
- Pas
- Immigrationsdokumenter
- Licenser eller fordringer til motorkøretøjer
- Fordringer eller gældsdokumenter til hus og ejendom

<Generelt>
- ID-papirer, bagdes eller emblemer
- Copyright-mærkede værker uden tilladelse fra indehaveren af copyrighten

Derudover er det under ingen omstændigheder ikke tilladt, at kopiere egen eller fremmed valuta eller 
kunstværker uden tilladelse fra indehaveren af copyrighten.

Hvis du er i tvivl om du må kopiere en original, skal du kontakte en retsinstans.

BEMÆRK
For at forbyde ulovlig reproduktion af visse originaler, såsom pengesedler, er denne maskine udstyret med 
en counterfeit prevention feature.

Takket være denne counterfeit prevention feature, som denne maskine er udstyret med, bliver billederne 
forvredne.
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Introduktion til betjeningsvejledninger1 1.9
1.9 Introduktion til betjeningsvejledninger
Betjeningsvejledninger for maskinen består af en bog og en dvd med betjeningsvejledningen

For detaljerede beskrivelser af funktioner eller vedligeholdelse henvises til betjeningsvejledningen på 
software-dvd'en.

Introduktion til håndbogen
[Kvikguide - Kopiering/Udskrivning/Fax/Scanning/Bakkehandlinger]

Betjeningsvejledningen beskriver procedurer og funktioner, som bruges for det meste, og så du straks kan 
komme i gang med at bruge maskinen.

Denne vejledning indeholder notater og forholdsregler, der skal følges for give sikker brug af maskinen samt 
detaljer om varemærker og copyrights.

Læs vejledningen, inden du bruger maskinen.

Introduktion til dvd'en med betjeningsvejledningen
[Betjeningsvejledning - Kopiering]

Betjeningsvejledningen beskriver detaljer om kopifunktioner og indstilling af maskinen.
- Specifikation af originaler og kopipapir
- Kopifunktion
- Vedligeholdelse af maskinen
- Fejlfinding

[Betjeningsvejledning - Forstørret visning]

Betjeningsvejledningen beskriver detaljer om funktionsprocedurerne ved forstørret visning.
- Kopifunktion
- Scannerfunktion
- G3-faxfunktion
- Netværksfaxfunktion

[Betjeningsvejledning - Udskrivning]

Betjeningsvejledningen beskriver detaljeret om printerfunktionerne.
- Printerfunktion
- Konfiguration af printerdriver

[Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger]

Betjeningsvejledningen beskriver detaljeret om bakkehandlingerne vha. harddisken.
- Lagring af data i brugerbakker
- Hentning af data fra brugerbakker
- Udskrivning og overførsel af data fra brugerbakker

[Betjeningsvejledning - Netværksscanning/Fax/Netværksfax]

Betjeningsvejledningen beskriver detaljeret om overførsel af scannet data.
- Scan til e-mail, FTP TX, SMB TX, Gem i brugerbakke, WebDAV og Web Service
- G3 FAX
- IP-adressefax, internetfax

[Betjeningsvejledning - Faxdriverfunktioner]

Betjeningsvejledningen beskriver detaljeret om fax-driverfunktionen, hvor faxer overføres direkte fra en 
computer.
- PC-FAX

[Betjeningsvejledning - Netværksadministration]

Betjeningsvejledningen beskriver detaljeret om indstillingsmetoder for hver enkelt funktion vha. 
netværkstilslutning.
- Netværksindstillinger
- Indstilling vha. Web Connection
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[Betjeningsvejledning - Avancerede funktioner]

Denne betjeningsvejledning beskriver detaljer om funktioner, der bliver tilgængelige ved registrering af det 
valgfrie licenssæt og ved at oprette forbindelse til et program.
- Webbrowserfunktion
- Image Panel
- PDF-behandlingsfunktion
- PDF der kan søges
- Funktionerne My Panel og My Address
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1.10 Funktioner til rådighed
d-Color MF360/280/220 er en digital farve multifunktionel perifer enhed, der gør arbejdsgangen lettere, og 
som tilfredsstiller alle brugsformer eller kontoromgivelser.

Udover kopierings-, fax-, scannings- og udskrivningsfunktioner, er den uundværlig i enhver virksomhed, yder 
denne maskine også netværks- og bakkehandlinger, der understøtter effektiv dokumentstyring.

Disse funktioner er også tilgængelige, når Billedcontroller IC-412 (ekstraudstyr) er installeret på d-Color 
MF360/280.

Copy (Kopi) Scan

Fax Telefon-
linje

Netværk

BakkePrinter

Bakke

Avancerede
funktioner

Internet

Netværk
computer

Netværk
computer FTP-server E-mail-server WebDAV-server
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Kopiering
Kopier af høj kvalitet kan udskrives med høj hastighed. Kopier i levende farver, sort/hvid eller enhver anden 
farvet til ensfarvet kopi, kan fremstilles for at imødekomme ethvert behov. De mange programfunktioner er i 
høj grad medvirkende til at reducere kontoromkostninger og forøge effektiviteten.

Udskrivning
Når der udskrives fra computeren, kan der angives forskellige indstillinger, f.eks. papirformat, billedkvalitet, 
farvetone og layout. Ved brug af en sikker udskriftsfunktion, kan udskrivning af vigtige dokumenter beskyttes 
med et password. Printerdriveren kan let installeres fra den medfølgende cd-rom.

Bakkehandlinger
Dokumenter, der er scannet med maskinen, modtagne fax-dokumenter eller data fra computeren kan 
gemmes. Den gemte data kan hentes, når der er brug for den, eller den kan overføres eller udskrives. 
Personlige brugerbakker kan indstilles til brug af bestemte personer, og den offentlige brugerbakke er 
tilgængelig for alle brugere.

Faxfunktioner
Det er ikke kun dokumenter, der er scannet med maskinen, men også dokumenter, der er gemt i 
brugerbakker og computerdata, der kan faxes. En enkelt fax kan sendes til flere destinationer samtidigt, og 
en modtaget fax kan videresendes.

For at kunne bruge fax-funktionerne skal fax-kittet FK-502 (ekstraudstyr) være installeret.

Netværksfunktioner
Det er muligt at udskrive via en netværksforbindelse. Data, der er scannet med maskinen og data i 
brugerbakker kan let overføres via netværket. Vha. kontrolpanelet til at angive en destination, kan data 
overføres til en FTP-server eller anden netværkscomputer, den kan sendes som e-mail-vedhæftning, eller en 
fax kan sendes vha. internettet.

Scanning
Papirdokumenter kan let konverteres til digital data. Denne konverterede data kan nemt transmitteres via 
netværket. Derudover kan denne maskine bruges som scanner med en række TWAIN-kompatible 
programmer.

Avancerede funktioner
Denne maskine leverer avancerede funktioner som sætter brugeren i stand til at få adgang til indhold på 
internettet via kontrolpanelet (web-browser), bruge den intuitive og letforståelige brugergrænseflade (Image 
panel) eller oprette en søgbar tekst PDF-fil (PDF der kan søges på).

For at anvende disse funktioner kræves en opgradering af kit Uk-203 (ekstraudstyr) og enten i-Option 
LK-101 v2, LK-102, eller LK-105.

Ved at linke til programmerne kan du bruge My Panel eller My Address. Om nødvendigt kan du brugertilpasse 
kontrolpanelet eller adressebogen for hver enkelt bruger. Vha. funktionen kan hver enkelt bruger bruge det 
brugertilpassede kontrolpanel eller adressebogen på samme måde, som MFP, som er linket til 
programmerne.

For at bruge funktionerne kræves opgraderingskittet UK-203 (ekstraudstyr) og programmer.
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1.11 Betjeningspanel
Betjeningspanelet består af berøringspanelet, som kan bruges til angivelse af indstillinger for de forskellige 
funktioner, og diverse taster, såsom tasten [Start] og tasten [Stop]. Funktionerne, som kan udføres med disse 
taster, beskrives nedenfor.
I vejledningen angiver [ ] tasterne på kontrolpanelet og knapper på berøringspanelet.

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

1 Berøringspanel Viser forskellige skærmbilleder og meddelelser.
Tryk direkte på panelet for at angive de forskellige indstillinger.

2 Strømknap Lyser blåt, når maskinen tændes på hovedafbryderen.

3 Power (sekundær afbryder) Tryk herpå for at slå maskindrift til/fra. Når den er slukket, går 
maskinen i en tilstand, der sparer energi.

4 Tasten [Energi spar] Tryk på denne knap for at aktivere energisparefunktionen. Når 
maskinen er i energisparefunktion, lyser indikatoren på [Energi 
spar]-tasten grønt, og berøringspanelet slukkes. For at annulle-
re energisparefunktionen trykkes på [Energi spar]-tasten igen.

5 Tasten [Programhukommelse] Tryk for at registrere de ønskede kopi/fax/scanningsindstillin-
ger som et program, eller for at hente et registreret program.

6 [Funk./Tæller]-tast Tryk for at vise Funk./Tæller-skærmen.

7 [Nulstil]-tast Tryk på tasten for at rydde alle indstillinger (med undtagelse af 
de programmerede indstillinger), der er indtastet via kontrolpa-
nelet og berøringspanelet.

8 Tasten [Afbryd] Trykkes ned for at aktivere afbrydefunktionen. Når maskinen er 
i afbrydefunktionen, lyser indikatoren på tasten grønt, og med-
delelsen "Nu i afbrydelsestilstand" vises på berøringspanelet. 
For at annullere afbryderfunktion, skal man trykke på tasten [Af-
bryd] igen.
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d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 4 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

9 [Stop]-tast Når du trykker på tasten under kopiering, scanning eller ud-
skrivning, vil det midlertidigt stoppe funktionen.

10 [Prøvekopi]-tast Tryk på tasten for at udskrive en enkelt prøvekopi for kontrol in-
den udskrivning af et større antal kopier. Du kan også vise en 
afslutningsside vha. de aktuelle indstillinger i berøringspanelet.

11 Tasten [Start] Tryk for at starte betjening af kopiering, scanning eller fax.

12 Dataindikator Blinker blåt, når der modtages et printjob. Lyser blåt, når et ud-
skrivningsjob er i kø for udskrivning, eller mens det bliver ud-
skrevet. Indikatoren lyser blåt, når der er gemt fax-data, eller 
fax-data, der ikke er udskrevet.

13 [C] (Ryd)-tast Tryk på tasten for at rydde en værdi (som f.eks. antal kopier, 
zoomfaktor eller format), som du har indtastet ved hjælp af det 
numeriske tastatur.

14 Numerisk tastatur Brug til at skrive antal kopier, zoomværdi, fax-nummer og for-
skellige andre indstillinger.

15 Tasten [Hjælp] Tryk for at vise skærmen Vejledning, som kan bruges til at vise 
beskrivelse af de forskellige funktioner og detaljer om handlin-
ger på skærmen.

16 Tasten [Forstør] Tryk på tasten for at aktivere funktionen til forstørrelse af dis-
playet. Hvis godkendelse udføres med Authentication Manager 
skiftes ikke til forstørret visning.

17 Tasten [Panel Indstilling] Tryk på tasten for at få vist skærmen til angivelse af indstillinger 
for brugeradgang.

18 Tasten [Adgang] Hvis indstilling for brugerautentificering eller kontoregistrering 
bliver brugt, skal du trykke på tasten [Adgang] efter indtastning 
af brugernavn og adgangskode (for brugerautentificering) eller 
kontonavn og adgangskode (for kontoregistrering) for at kunne 
bruge maskinen.

19 Rulleknap for [Lysstyrke] Brug denne til at justere lysstyrken på berøringspanelet.

20 Tasten [Boks] Tryk på tasten for at få adgang til bakkefunktionen. Når maski-
nen er i Bakkefunktion, lyser indikatoren på tasten [Boks] grønt.

21 Tasten [Fax/Scan] Tryk på tasten for at få adgang til funktionen Fax/Scan. Når ma-
skinen er i funktionen Fax/Scan, vil indikatoren [Fax/Scan] lyse 
grønt.

22 [Kopi]-tast Tryk på tasten for at gå i kopifunktion. (Standardindstillingen for 
maskinen er kopifunktion.) Når maskinen er i kopifunktion, lyser 
indikatoren på tasten Kopi grønt.

Nr. Enhedens navn Beskrivelse
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1.12 Funktionen Vejledning
Maskinen en vejledningsfunktion, der med animation viser funktionsbeskrivelsen på skærmen eller sætter dig 
i stand til at kontrollere en funktionsprocedure.

Skærmen Vejledning
Du kan se funktionsbeskrivelse og funktionsprocedure i berøringspanelet. Om nødvendigt kan du kontrollere 
noget, som du ikke forstår på skærmen, mens du udfører en procedure.

% Vis skærmen Vejledning.

% Hvis tasten [Hjælp] trykkes ned, vises vejledningen, baseret på det viste skærmbillede.
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Skærmen Hjælpemenu består af følgende menuer. Fra menuskærmen kan du finde målskærmen, baseret på 
formål eller funktionsniveau. Du kan også kontrollere niveauet på den viste skærm til venstre på skærmen i 
hjælpemenuen.

Punkt Beskrivelse

[Funktion] Når du trykker på [Funktion] vises den klassificerede vejledningsmenu i 
overensstemmelse med de funktionsnavne, der vises på skærmen. Det er 
nyttigt til kontrol af funktionsoversigt.

[Søgning efter funkt.] Når du trykker på [Søgning efter funkt.] viser eksempler på de funktioner, 
der tilgængelige på maskinen og beskrivelsen af dem, klassificeret efter 
funktion. Hertil kommer, at tryk på [Gå til funktionen] viser indstillings-
skærmen for den aktuelt viste funktion.

[Funktionsoversigt] Ved at trykke på [Funktionsoversigt] vises en liste over funktioner og ind-
stillingspunkter i en hierarkisk struktur. Det er nyttigt ved visning af beskri-
velse af en funktion eller en indstilling, som du vil kontrollere.

[Andre funktioner] Når du trykker på [Andre funktioner] vises menuen Vejledning for de til-
gængelige funktioner og indstillinger, så maskinen kan bruges på en bed-
re måde. Hertil kommer, at tryk på [Gå til funktionen] viser 
indstillingsskærmen for den aktuelt viste funktion.

[Navn og funktion af dele] Når du trykker på [Navn og funktion af dele] vises hardwaretasterne 
(funktionsknapper) og ekstra taster, der er installeret, så du kan kontrol-
lere rollen af hver enkelt tast.

[Servicetekniker/
Administrator-infor.]

Når du trykker på [Servicetekniker/Administrator-infor.] vises administra-
torens navn, lokalnummer og e-mail-adresse.

[Skift forbrugsvare/
Behandlingsproces]

Når du trykker på [Skift forbrugsvare/Behandlingsproces] bruges en ani-
mation for at vise proceduren med udskiftning af forbrugsvarer eller tøm-
ning af hulaffaldsboksen. Hvis du trykker på [Start vejledning], starter 
animationsvejledningen.
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På skærmen Vejledning skal du trykke på tasten eller knaptallet, der vises på skærmen vha. tastaturet, og 
vælge det ønskede punkt.

Eksempel: [Funktion] ö [Kopiering] ö [Farve]
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Eksempel på skærmen Vejledning
Eksempel: [Funktion] ö [Kopiering] ö [Farve]

Eksempel: [Søgning efter funktion] ö [Kopiering] ö [Valger farve] ö [Kopier samme farve som org.]

Reference
- Hvis du ser skærmen Vejledning for en anden funktion end den, der aktuelt er valgt, kan [Gå til funkt.] 

ikke vælges.
Hvis du f.eks. er i fax/scanningsfunktion, kan [Gå til funkt.] på skærmen Vejledning, som er en anden 
funktion fra fax/scanningsfunktion, ikke vælges.

- Hvis [Søgning efter funktion] -> [Kopiering] -> [Kopiering af specialdok.] vælges, vises instruktioner og 
animation for at sætte brugeren i stand til at se fremgangsmåden for placering af en original. Men, [Start 
vejledning] vises ikke i animationen for placering af en original.

Eksempel: [Funktionsoversigt] ö [Kopiering]
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Reference
- På skærmen Funktionsoversigt, vises de tilgængelige funktioner og indstillingspunkter i en hierarkisk 

struktur. Vælg et ønsket punkt, som du vil se på skærmen Vejledning.

Eksempel [Skift forbrugsvare/Behandlingsproces] ö [Udskift tonerpatron]

Reference
- For nærmere oplysninger om animationsvejledning, se side 1-29 i vejledningen.
- For nærmere oplysninger om hvordan du udskifter forbrugsvarer eller funktionsprocedurer, se 

side 1-52 i vejledningen.
- Tryk på [Luk] på skærmen Vejledning for at rykke et niveau op i menustrukturen. Tryk på [Afslut] for at 

afslutte vejledningsfunktionen og vende tilbage til den skærm, der blev vist, før du trykkede på tasten 
[Hjælp]. Tryk på [Til Menu] for at se skærmen Hjælpemenu.

d Reference
For detaljer om skærmen Vejledning, henvises til kapitel 4 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

Animationsvejledning
Animationsvejledning er en funktion, hvor du kan bruge animation til at kontrollere proceduren for at fjerne 
papirstop, sammenkørte hæfteklammer eller udskifte forbrugsmaterialer, som f.eks. en tonerpatron. Du kan 
fjerne papirstop eller udskifte forbrugsmaterialer, mens du kontrollerer proceduren i berøringspanelet.

Eksempel på behandling af papirstop eller sammenkørte hæfteklammer (papirstop i bakke 1)

1 Tryk på [Start vejledning] for at kontrollere funktionsproceduren.
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Bringer dig til følgende trin.

Bringer dig tilbage til forrige trin.

Du kan kontrollere proceduren igen.
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Når papirstop er fjernet korrekt, vises skærmen til udløsning af alarm.

d Reference
For nærmere oplysninger om, hvordan du fjerner papirstop eller sammenkørte hæfteklammer, se side 1-41 i 
vejledningen.

Eksempel på udskiftning af forbrugsmaterialer (Udskiftning af tonerpatron)

1 Tryk på [Start vejledning] for at kontrollere udskiftningsproceduren.

% Tryk på tasten [Hjælp] for at se skærmen Hjælpemenu.
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Bringer dig til følgende trin.

Bringer dig tilbage til forrige trin.
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Reference
- Hvis [Søgning efter funktion] ö [Udskift forbrugsstoffer] vælges på skærmen Hjælpemenu, kan du også 

se proceduren for, hvordan du fjerner papirstop eller fastklemte hæfteklammer eller udskifter 
forbrugsmaterialer.

- For yderligere oplysninger om hvordan du udskifter forbrugsmaterialer, se side 1-52 i vejledningen.
- For nærmere oplysninger om skærmen Vejledning, se side 1-24 i vejledningen.

Du kan kontrollere proceduren igen.
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1.13 Sådan tændes/slukkes for maskinen
Denne maskine har to steder, der skal tændes: hovedafbryderen og den sekundære afbryder (Power).

Hovedafbryder

Denne kontakt tænder/slukker alle maskinens funktioner. Normalt er hovedafbryderen tændt.

Sekundær afbryder (Power)

Tryk herpå for at slå maskindrift til/fra. Når den er slukket, går maskinen i en tilstand, der sparer energi.

Tænding af maskinen

Slukning af maskinen

BEMÆRK
Når maskinen slukkes og derefter tændes igen, skal du vente mindst 10 sekunder, inden du tænder den igen, 
efter at den har været slukket. Muligvis fungerer maskinen ikke korrekt, hvis den tændes kort tid efter, at den 
blev slukket.

Sluk ikke for maskinen, mens den udskriver, ellers kan der opstå papirstop.

Sluk ikke maskinen, når den er i drift, da data, der bliver scannet eller transmitteres eller står i kø, kan blive 
slettet.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 3 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

Hovedafbryder

Power (sekundær afbryder)
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1.14 Ilægning af papir
Følg nedenstående fremgangsmåde, der beskriver, hvorledes der lægges papir i de forskellige papirbakker.

Ilægning af papir i bakke 1/bakke 2/bakke 3/bakke 4
Følg proceduren, der er beskrevet nedenfor, for ilægning af papir i bakke 1/bakke 2/bakke 3/bakke 4.

1 Indstil sidestyrene, så de passer til den papirstørrelse, som skal lægges i.
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2 Læg papiret i bakken.

% Ilæg papiret således, at den overflade, der skal udskrives på, vender opad.
% Ilæg ikke så mange sider, at stakkens top overstiger mærket ,.
% Der kan ilægges op til 500 ark almindeligt papir. For detaljer om antal ark tykt papir, der kan ilægges, 

henvises til kapitel 12 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 8 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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Ilægning af papir i LCT (bakke med stor kapacitet)
Følg nedenstående fremgangsmåde, der beskriver, hvorledes der lægges papir i LCT.

% Læg papiret i bakken.

% Tryk på bakkens udløserknap for at trække LCT-bakken ud.
% Ilæg papiret således, at den overflade, der skal udskrives på, vender opad.
% Ilæg ikke så mange sider, at stakkens top overstiger mærket ,.
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% Der kan ilægges op til 2.500 ark almindeligt papir. For detaljer om antal ark tykt papir, der kan 
ilægges, henvises til kapitel 6, "Kopipapir/originaler" i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 8 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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Ilægning af papir i indføringsbakken
Papir kan indføres manuelt via indføringsbakken, hvis der skal kopieres på papir i et format, som ikke er lagt 
i en bakke, eller hvis der skal kopieres på konvolutter, OHP transparenter, eller andet specialpapir.

Følg nedenstående fremgangsmåde, der beskriver, hvorledes papir lægges i indføringsbakken.

1 Åbn indføringsbakken.

% Når papir af stort format indføres, skal kassetteforlængeren trækkes ud.
% Brug monteringssæt MK-713 for ilægning af papir til bannerudskrivning.

2 Læg papiret i bakken.

% Læg papiret således, at den side, der skal udskrives på, vender nedad.
% Ilæg ikke så mange sider, at stakkens top overstiger mærket ,.
% Der kan ilægges op til 150 ark almindeligt papir.
% Indstil sidestyrene, så de passer til den papirstørrelse, som skal lægges i.
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3 Papirtypen vælges fra berøringspanelet.

% Tryk på [ ] og [ ], indtil den ønskede papirtype vises.
% Hvis etiketteark er blevet lagt i vælges "Tykt 1".
% Hvis der ilægges ikke-standardformat, er det nødvendigt at angive indstilling for papirformat.
% For detaljer om specificering af papirformat og indstillinger for papirtyper, henvises til kapitel 5 i 

[Betjeningsvejledning - Kopiering].
% Udskrivning på OHP transparenter er kun mulig i sort.

Reference
- I indføringsbakken kan lægges papir af følgende typer og mængder.

Normalt papir (60 g/m2 til 90 g/m2): Op til 150 ark
Tykt papir 1 (91 g/m2 til 150 g/m2): Op til 20 ark
Tykt papir 2 (151 g/m2 til 209 g/m2): Op til 20 ark
Tykt papir 3 (210 g/m2 til 256 g/m2): Op til 20 ark
Tykt papir 4 (257 g/m2 til 271 g/m2): Op til 20 ark
OHP transparenter: Op til 20 ark
Kuverter: Op til 10
Etiketteark: Op til to 20 ark
Bannerpapir (127 g/m2 til 210 g/m2)*1: Op til 10 ark
Du kan ilægge brugerpapir med indstillinger på denne maskine. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker 
yderligere oplysninger.
*1 Bannerpapir kan specificeres, når udskrivningsfunktion anvendes.
Bredde: 210 mm til 297 mm;
Længde: 457,3 mm til 1200 mm)

- I indføringsbakken kan lægges papir af følgende typer og mængder.
Papir i standardformat: 12-1/4 e 18 w, 12 e 18 w til 5-1/2 e 8-1/2 w/v, A3 w til B6 w, A6 w, 8 e 13 w*1, 
16K w/v, 8K w
Papir i ikke-standardformat: Bredde: 90 mm til 311,1 mm; Længde: 139,7 mm til 1.200 mm
*1 Der er seks Foolscap-formater: 8-1/2 e 13-1/2 w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w, 
220 e 330 mm w og 8 e 13 w. Disse formater kan alle vælges. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker 
yderligere oplysninger.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 8 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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1.15 Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer 1
1.15 Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer
Hvis der forekommer papirstop, vises en skærm som nedenstående med angivelse af papirstoppets 
placering. For at fjerne papirstoppet skal du kontrollere stedet, der er angivet på skærmen og derefter udføre 
den nødvendige handling i overensstemmelse med vejledningen.

Et blinkende "rundt nummer" angiver stedet for papirstop/sammenkørte hæfteklammer.

Tryk på [Start vejledning] for at fjerne papir i overensstemmelse med vejledningen. 
Hvis du ikke kunne fjerne papirstoppet, vises meddelelsen "Papir tilbage i enhed. Fjern papiret ifølge 
instruktionerne." vises. Prøv igen at fjerne papir som angivet i vejledningen.

Placering af papirstop/sammenkørte hæfteklammer

Reference
- For nærmere oplysninger om, hvordan du fjerner papirstop eller sammenkørte hæfteklammer, se 

side 1-42 til side 1-44 i vejledningen.
- For nærmere oplysninger om, hvordan du fjerner papirstop i efterbehandler FS-527, se side 1-45 i 

vejledningen.
- For nærmere oplysninger om, hvordan du fjerner papirstop i efterbehandler FS-529, se side 1-47 i 

vejledningen.

Nr. Punkt Beskrivelse

1 [Start vejledning] Når du trykker, så viser knappen en animation om proceduren 
for fjernelse af papirstop eller sammenkørte hæfteklammer.

2 Stednumre for papirstop eller 
sammenkørte hæfteklammer

Her vises en liste med tal for papirstop eller sammenkørte hæf-
teklammer.

1

2

32 32

21
22

35

35

35

34

23

32
3435

36

37
38

33

31 13

12

11
14

6

5

9
1

2

3

4

24

25
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Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer1 1.15
- For nærmere oplysninger om, hvordan du fjerner papirstop i jobseparator JS-505, se side 1-48 i 
vejledningen.

- For nærmere oplysninger om, hvordan du fjerner papirstop i efterbehandler FS-527, se side 1-49 i 
vejledningen.

- For nærmere oplysninger om, hvordan du fjerner papirstop i saddelhæfter SD-509, se side 1-50 i 
vejledningen.

- For nærmere oplysninger om, hvordan du fjerner papirstop i efterbehandler FS-529, se side 1-51 i 
vejledningen.

Fjernelse af papirstop (ADF)
Den følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du fjerner papirstop, der er opstået i ADF.

Denne illustration viser et eksempel, hvor Omvendt automatisk dokumentføder DF-617 (ekstraudstyr) er 
installeret.

BEMÆRK
Løft ikke originalbakken med originaludskriftsbakken.

21
2324

25

22
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1.15 Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer 1
Fjernelse af papirstop (låge til højre)
Den følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du fjerner papirstop, der er opstået i lågen til højre.

7 FORSIGTIG 
Området omkring fikseringsenheden er meget varmt.
- Berøring af alt andet end de angivne greb og hjul berøres kan det resultere i forbrændinger. Hvis du 

bliver forbrændt, skal du straks afkøle huden under koldt vand og derefter søge læge.

7 FORSIGTIG 
Forholdsregler ved tonerspild.
- Undgå at spilde toner ind i maskinen, og undgå at få toner på tøjet eller hænderne.
- Hvis du får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe.
- Hvis du får toner i øjnene, skal du straks skylle øjnene med vand og derefter søge læge.

1413

11
6

9

13

11
14

6

9
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Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer1 1.15
Fjernelse af papirstop (papirbakke)
Den følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du fjerner papirstop, der er opstået i papirbakken.

Denne illustration viser et eksempel, hvor papirmagasin PC-207 (ekstraudstyr) er installeret.

BEMÆRK
For at lukke øverste højre sidelåge skal du trykke på midten af lågen for at lukke den korrekt.

Pas på ikke at berøre overfladen på film- eller papiroptagningsvalsen med din hånd.

5

4

3

2

1

LCT
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1.15 Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer 1
Fjernelse af papirstop (Efterbehandler FS-527)
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du fjerner papirstop, der er opstået i efterbehandleren FS-527.

Placering af papirstoppet i efterbehandleren varierer alt efter de valgte indstillinger for efterbehandleren.

Billedet viser et eksempel, hvor Saddelhæfter SD-509 og Hulkit PK-517 er installeret i Efterbehandler FS-527 
(ekstraudstyr).

3132

33

3435
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Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer1 1.15
Placering af papirstoppet i efterbehandleren varierer alt efter de valgte indstillinger for efterbehandleren.

Billedet viser et eksempel, hvor Saddelhæfter SD-509 og Hulkit PK-517 er installeret i Efterbehandler FS-527 
(ekstraudstyr).

BEMÆRK
Når du flytter saddelhæfteren, må du ikke tage fat i nogen anden del end håndtaget, da du ellers kan risikere 
at klemme din hånd og fingre.

36

37
38

Sadelhæfter
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1.15 Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer 1
Fjernelse af papirstop (Efterbehandler FS-529)
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du fjerner papirstop, der er opstået i efterbehandleren FS-529.

Placering af papirstoppet i efterbehandleren varierer alt efter de valgte indstillinger for efterbehandleren.

Denne illustration viser et eksempel, hvor Efterbehandler FS-529 (ekstraudstyr) er installeret.

35 32
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Afhjælpning af papirstop (Jobseparator JS-505)
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du fjerner papirstop, der er opstået i jobseparator JS-505.

Denne illustration viser et eksempel, hvor jobseparator JS-505 (ekstraudstyr) er installeret.

32
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1.15 Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer 1
Fjernelse af sammenkørte hæfteklammer (Efterbehandler FS-527)
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du fjerner fastklemte hæfteklammer i Efterbehandler FS-527.

Billedet viser et eksempel, hvor Saddelhæfter SD-509 og Hulkit PK-517 er installeret i Efterbehandler FS-527 
(ekstraudstyr).

BEMÆRK
Pas på, når du fjerner sammenkørte hæfteklammer, da du ellers kan komme til skade.

35
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Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer1 1.15
Fjernelse af sammenkørte hæfteklammer (Saddelhæfter SD-509)
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du fjerner sammenkørte hæfteklammer i saddelhæfter SD-509.

Billedet viser et eksempel, hvor Saddelhæfter SD-509 og Hulkit PK-517 er installeret i Efterbehandler FS-527 
(ekstraudstyr).

BEMÆRK
Når du flytter saddelhæfteren, må du ikke tage fat i nogen anden del end håndtaget, da du ellers kan risikere 
at klemme din hånd og fingre.

34

Saddel-
hæfter
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1.15 Fjernelse af papirstop og sammenkørte hæfteklammer 1
Fjernelse af sammenkørte hæfteklammer (Efterbehandler FS-529)
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du fjerner fastklemte hæfteklammer i Efterbehandler FS-529.

Denne illustration viser et eksempel, hvor Efterbehandler FS-529 (ekstraudstyr) er installeret.

BEMÆRK
Pas på, når du fjerner sammenkørte hæfteklammer, da du ellers kan komme til skade.

35
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Udskiftning af forbrugsmaterialer1 1.16
1.16 Udskiftning af forbrugsmaterialer
Når det er tid til at udskifte forbrugsvarer eller andre handlinger, f.eks. når tonerpatronen er tom eller 
affaldstonerboksen er fuld, beder en meddelelse, der vises på berøringspanelet, brugeren om at udskifte 
forbrugsvarer eller foretage pågældende handling. 

Hvis en sådan meddelelse vises, skal du følge den tilhørende procedure for at udskifte forbrugsvarer eller 
foretage den pågældende handling.

Når toneren er næsten tom, vises følgende meddelelse (hvis den kan udskiftes af brugeren).

d Reference
For flere detaljer angående udskiftning, henvises til side 1-55 i vejledningen. 

Hulaffaldsboks Tonerpatroner

Klemmepatron Affaldstonerboks Billedenheder
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1.16 Udskiftning af forbrugsmaterialer 1

Når tiden er inde til udskiftning af en tromleenheden, vises følgende meddelelse (hvis den kan udskiftes af 
brugeren).

d Reference
For flere detaljer angående udskiftning, henvises til side 1-57 i vejledningen. 

Når affaldstonerboksen er fuld, vises følgende meddelelse (hvis den kan udskiftes af brugeren).

d Reference
For flere detaljer angående udskiftning, henvises til side 1-56 i vejledningen. 

Når der ikke er flere hæfteklammer i efterbehandleren, vises følgende meddelelse.
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d Reference
For nærmere oplysninger om udskiftningsprocedure for efterbehandler FS-527, se side 1-58 i vejledningen.

For nærmere oplysninger om udskiftningsprocedure for saddelhæfter SD-509, se side 1-59 i vejledningen.

For nærmere oplysninger om udskiftningsprocedure for efterbehandler FS-529, se side 1-60 i vejledningen.

Når hulaffaldsboksen er fuld, vises følgende meddelelse (hvis den kan udskiftes af brugeren).

d Reference
For nærmere oplysninger om tømningsproceduren, se side 1-61 i vejledningen.
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1.16 Udskiftning af forbrugsmaterialer 1
Udskiftning af tonerpatronen
Den følgende fremgangsmåde beskriver, hvorledes tonerpatronen udskiftes.

Fremgangsmåden for udskiftning af tonerpatron, er den samme for alle tonerfarver. Som et eksempel 
beskrives fremgangsmåden for udskiftning af den sorte tonerpatron.

BEMÆRK
Installer tonerpatronen i den position, der angives af etikettefarven. Hvis den skal tvinges på plads, er det 
fordi, den ikke er blevet korrekt indsat.

Før den nye tonerpatron installeres, skal den rystes op og ned fem til ti gange.

Opbevar brugte tonerpatroner i deres plastikposer i deres respektive æsker, indtil de bliver indsamlet af 
serviceteknikeren.

Hvis en tonerpatron, der ikke er sort, der er tom, så kan du fortsætte udskrivning med den sorte toner. Tryk 
på [Fortsæt], og vælg derefter det job, der skal udskrives.

Når en tonerpatron udskiftes, skal du huske at rengøre den elektrostatiske laderwire, der svarer til farven på 
den udskiftede tonerpatron. Træk langsomt oplader-renseren ind og ud så langt som muligt fra front til 
bagside. Gentag denne handling cirka tre gange.

7 FORSIGTIG 
Håndtering af toner og tonerpatroner
- Brænd ikke toner eller tonerpatronen.
- Toner fra ilden kan medføre forbrændinger.

7 FORSIGTIG 
Forholdsregler ved spild
- Undgå at spilde toner ind i maskinen, og undgå at få toner på tøjet eller hænderne.
- Hvis du får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe.
- Hvis du får toner i øjnene, skal du straks skylle øjnene med vand og derefter søge læge.
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Udskiftning af affaldstonerboksen
Den følgende fremgangsmåde beskriver, hvorledes affaldstonerboksen udskiftes.

BEMÆRK
Gem den brugte affaldstonerboks, hvor hætten sad på, i plastikposen inde i æsken, indtil den indsamles af 
serviceteknikeren.

7 FORSIGTIG 
Håndtering af toner og tonerboks
- Brænd ikke toner eller tonerpatronen.
- Toner fra ilden kan medføre forbrændinger.

7 FORSIGTIG 
Forholdsregler ved spild
- Undgå at spilde toner ind i maskinen, og undgå at få toner på tøjet eller hænderne.
- Hvis du får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe.
- Hvis du får toner i øjnene, skal du straks skylle øjnene med vand og derefter søge læge.

Ny affaldstonerboks
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Udskiftning af en tromleenhed
Den følgende fremgangsmåde beskriver, hvorledes tromleenheden udskiftes.

BEMÆRK
Opbevar brugte tromleenheder i deres sorte plastposer i deres kasser, indtil de bliver afhentet af din 
servicerepræsentant.

Tromleenheden bliver let beskadiget af lys. Lad tromleenheden blive i den sorte plastik, indtil umiddelbart lige 
inden den skal installeres.

Hvis en tromleenhed, der ikke er sort, der er tom, så kan du fortsætte udskrivning med den sorte toner. Tryk 
på [Fortsæt], og vælg derefter det job, der skal udskrives.

7 FORSIGTIG 
Forholdsregler ved spild
- Undgå at spilde toner ind i maskinen, og undgå at få toner på tøjet eller hænderne.
- Hvis du får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe.
- Hvis du får toner i øjnene, skal du straks skylle øjnene med vand og derefter søge læge.
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Udskiftning af klemmepatron (Efterbehandler FS-527)
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du udskifter klemmepatron til efterbehandler FS-527.

Illustrationen viser et eksempel, hvor Saddelhæfter SD-509 og Hulkit PK-517 er installeret i Efterbehandler 
FS-527 (ekstraudstyr).

BEMÆRK
Når du udskifter klemmepatronen, skal du sørge for, at meddelelsen vises. Hvis klemmepatronen fjernes, før 
meddelelsen vises, medfører det en fejlfunktion.
Fjern ikke de resterende hæfteklammer, ellers kan maskinen ikke hæfte, når klemmepatronen er udskiftet.
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Udskiftning af klemmepatron (Saddelhæfter SD-509)
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du udskifter klemmepatron til saddelhæfter SD-509.

Illustrationen viser et eksempel, hvor Saddelhæfter SD-509 og Hulkit PK-517 er installeret i Efterbehandler 
FS-527 (ekstraudstyr).

BEMÆRK
Når du flytter saddelhæfteren, må du ikke taget fat i nogen anden del end håndtaget, da du ellers kan klemme 
din hånd og fingre.
Når du udskifter klemmepatronen, skal du sørge for, at meddelelsen vises. Hvis klemmepatronen fjernes, før 
meddelelsen vises, medfører det en fejlfunktion.
Fjern ikke de resterende hæfteklammer, ellers kan maskinen ikke hæfte, når klemmepatronen er udskiftet.

Saddel-
hæfter
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Udskiftning af klemmepatron (Efterbehandler FS-529)
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du udskifter klemmepatron til efterbehandler FS-529.

Denne illustration viser et eksempel, hvor Efterbehandler FS-529 (ekstraudstyr) er installeret.

BEMÆRK
Når du udskifter klemmepatronen, skal du sørge for, at meddelelsen vises. Hvis klemmepatronen fjernes, før 
meddelelsen vises, medfører det en fejlfunktion.
Fjern ikke de resterende hæfteklammer, ellers kan maskinen ikke hæfte, når klemmepatronen er udskiftet.
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Tømning af hulaffaldsboksen
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du tømmer hulaffaldsboksen til Efterbehandler FS-527.

Illustrationen viser et eksempel, hvor Saddelhæfter SD-509 og Hulkit PK-517 er installeret i Efterbehandler 
FS-527 (ekstraudstyr).
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1.17 Indstillinger
Dette afsnit beskriver konfigurationen af ekstraudstyret, der er installeret på maskinen.

Forskellige kontorbehov kan opfyldes ved tilføjelse af ekstraudstyr.

Nr. Navn Beskrivelse

1 Hovedenhed Originalen scannes af scannerdelen, og det scannede 
billede udskrives af printerdelen.

2 Omvendt automatisk dokumentføder 
DF-617

Indfører og scanner automatisk en original side efter
side.
Denne enhed vender automatisk og scanner en 2-sidet 
original.

3 Originalforside OC-509 Fastholder den ilagte original.

4 Autentifikationsenhed (biometrisk type) 
AU-101

Udfører autentifikation ved scanning af fingeraftryk.
Arbejdsbord kræves til at installere autentifikationsen-
heden.

5 Autentifikationsenhed (biometrisk type) 
AU-102

6 Autentifikationsenhed (IC-korttype) 
AU-201

Udfører autentifikation ved scanningsoplysninger, der 
er registreret på IC-kortet.
Arbejdsbord kræves til at installere autentifikationsen-
heden.

7 Arbejdsbord WT-507 Giver dig mulighed for at flytte kontrolpanel til et andet 
sted. Bruges også, når autentifikationsenhed er 
installeret.
• Denne indstilling er måske ikke tilgængelig, afhæn-

gig af salgsområdet.

8 Arbejdsbord WT-506 Giver midlertidig mulighed for placering af et doku-
ment eller andre materialer. Bruges også, når autenti-
fikationsenhed er installeret.

1

2 3

17

16

21

20

18 19

12131415

4

8 7

9

5 6

11
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9 Tastaturholder KH-101 Installer dette sæt for at bruge et kompakt tastatur.
For yderligere detaljer om kompakt tastatur, så kon-
taktes serviceteknikeren.

10 Monteringssæt MK-713 Bruges til bannerudskrivning.

11 Billedkontrolenhed IC-412 Denne enhed er en ekstern billedcontroller, der kan in-
stallere på d-Color MF360 eller d-Color MF280.
Den giver mulighed for at bruge denne maskine som 
en netværksaktiveret farveprinter.
For at installere Billedcontroller IC-412, skal den tilhø-
rende desk eller papirmagasin installeres på denne 
maskine.

12 Tilhørende desk DK-507 Giver dig mulighed for at installere denne maskine på 
gulvet.
• Denne indstilling er måske ikke tilgængelig, afhæn-

gig af salgsområdet.

13 Papirmagasin PC-107 Giver dig mulighed for at ilægge op til 500 ark i den 
øverste bakke og bruge den nederste bakke som op-
bevaringsboks.

14 Papirmagasin PC-207 Giver dig mulighed for at ilægge op til 500 ark i hen-
holdsvis øverste og nederste bakke.

15 Papirmagasin PC-408 Giver dig mulighed for at ilægge op til 2500 ark.

16 Saddelhæfter SD-509 Installeret på Efterbehandler FS-527 giver mulighed for 
Fals/Indbind.

17 Efterbehandler FS-527 Sorterer, grupperer og hæfter udskrevet papir, før det 
føres ud.
For at installere Efterbehandler FS-527, skal den tilhø-
rende desk eller papirmagasin installeres på denne 
maskine.

18 Hulkit PK-517 Installeres på Efterbehandler FS-527 til udstansning af 
huller.

19 Jobseparator JS-603 Installeret på Efterbehandler FS-527.
Anvendes til udføring af udskrevne papirark.

20 Efterbehandler FS-529 Giver dig mulighed for at indføre udskrevne ark, mens 
de sorteres, grupperes eller hæftes, hvis denne enhed 
er installeret i udbakken på hovedenheden.

21 Jobseparator JS-505 Giver dig mulighed for at sortere de udskrevne ark, 
hvis denne enhed er installeret i udbakken på 
hovedenheden.

Der er intet billede, da disse indstillinger er indbygget i maskinen.

22 Fax-Kit FK-502 Gør det muligt at bruge maskinen som en faxmaskine. 
Alternativt kan der tilsluttes flere telefonlinjer.

23 Stempelenhed SP-501 Påfører et stempel på dokumenter, der er scannet.

24 Ekstra TX Maker-stempel 2 Et reservestempel til stempelenheden.

25 Monteringssæt MK-720 Monter sættet til installation af et ekstra fax-sæt.

26 Lokalt interfacesæt EK-604* Installer dette sæt for at bruge et kompakt tastatur.
For yderligere detaljer om kompakt tastatur, så kon-
taktes serviceteknikeren.

27 Lokalt interfacesæt EK-605* Installer dette sæt, når forbindelsesfunktionen anven-
des med et kompakt tastatur eller Bluetooth-kompati-
bel mobiltelefon eller PDA. En modtageranordning for 
Bluetooth-kommunikation er indbygget i dette sæt.

28 Videointerfacesæt VI-505 Kræves for installation af Billedcontroller IC-412 på d-
Color MF360 eller d-Color MF280.

29 Sikkerhedssæt SC-507 Giver dig mulighed for at bruge kopivagt eller kopi-
funktion med adgangskode.
Dette sæt anvendes til at forhindre ikke godkendt 
kopiering.

Nr. Navn Beskrivelse
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d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 2 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

30 i-Option LK-101 v2 Sætter webbrowser- og Image Panel funktionen, så de 
kan bruges på kontrolpanelet.

31 i-Option LK-102 Aktiverer PDF-dokumentkryptering med et digitalt id, 
vedhæftning af digital underskrift, og egen-
skabsindstillinger, ved distribuering af et PDF-doku-
ment med brug af scanner eller brugerbakkefunktion.

32 i-Option LK-105 Giver PDF-funktionen, der kan søges på.

33 Opgraderingspakke UK-203 Kræves, når der bruges Web-browser, Image Panel, 
PDF-behandling, søgbare PDF, Mit panel eller My Ad-
dress funktion. Hvis det er nødvendigt, kan du øge an-
tallet af sprog, som kan blive vist på denne maskinens 
kontrolpanel, helt op til ni.

Nr. Navn Beskrivelse
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2.1 Grundlæggende kopifunktion 2
2 Grundlæggende funktioner

2.1 Grundlæggende kopifunktion
Dette afsnit indeholder oplysninger om den generelle funktion for kopiering.

1 Placer dokumentet, som skal kopieres.

% Hvis der vises et skærmbillede til indtastning af brugernavn/kontonavn og adgangskode, så skriv de 
nødvendige oplysninger, og tryk derefter på tasten [Login], eller tryk på tasten [Adgang]. For detaljer 
henvises til kapitel 10 eller 11 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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2 Vælg skærmen for grundlæggende indstillinger.

% Farve: Vælg, hvorvidt originalen skal kopieres i farve, eller i sort og hvid. Som 
standardfabriksindstilling er "Autofarve" valgt.

% Papir: Vælg den papirbakke, der skal bruges. Som standardfabriksindstilling er "Auto" valgt.
% Zoom: Ved forstørret/reduceret kopiering ændres zoomfaktoren. Som standardfabriksindstilling er 

"100%" (Fuld størrelse) valgt.
% Duplex/Kombiner: Ændr indstillingen, når der kopieres dobbeltsidede originaler, eller når der laves 

dobbeltsidede kopier af enkeltsidede dokumenter. Derudover kan flere dokumentsider kombineres 
til en enkelt udskreven side. Som standardfabriksindstilling er "1-sidet>1-sidet" valgt.

% Efterbehandlerprogram: Viser knappen til efterbehandling, som er tildelt til den oftest brugte 
efterbehandlerfunktion. Du kan konfigurere de registrerede efterbehandlerfunktioner på én gang. 
Standardfabriksindstillingen er Sorter/(Offset) Ant./Hjørnehæftning: Top til v.

% Efterbehandl.: De udskrevne sider kan sorteres efter sider eller efter kopier. Derudover kan siderne 
hæftes, eller der kan udstanses huller i dem.

% Sep. scanning: Vælg denne indstilling for at scanne et dokument i forskellige grupper. Et dokument 
scannet i forskellige sæt kan blive behandlet som et enkelt kopijob.

% Roter ikke: Vælg denne indstilling, hvis du vil udskrive kopier, uden at billedet drejes for at passe til 
retningen på det ilagte papir.

% Language Selection (Valg af sprog): Vis skærmen til valg af sprog for at angive det sprog, som skal 
vises på berøringspanelet.

% For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

3 Indtast det ønskede antal kopier.

% For at ændre antal kopier trykkes på tasten [C] (Ryd), og det ønskede antal indtastes.
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% For at bruge de forskellige kopifunktioner trykkes på [Program], og angiv derefter de ønskede 

indstillinger. For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

4 Tryk på tasten [Start].

% For at scanne flere originaler vha. glaspladen vælges [Sep. scanning]. Efter scanning af 1. side på 
originalen, ilægges den 2. side, og tryk på [Start] igen. Gentag denne proces, indtil alle sider er 
blevet scannet.
Når den sidste side er scannet, trykkes på tasten [Afslut], og tryk derefter på tasten [Start].

% Hvis du vil standse scanning eller udskrivning, skal du trykke på tasten [Stop].
% For at annullere et kopijob skal du trykke på tasten [Afbryd].
% For at scanne det næste dokument under udskrivning (reservere et kopijob), skal du placere næste 

dokument og derefter trykke på tasten [Start].
% For flere detaljer henvises til kapitel 4 i [Betjeningsvejledning for Kopiering].
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2.2 Grundlæggende udskrivningsfunktion
Dette afsnit indeholder oplysninger om den generelle funktion for udskrivning.

Sender udskriftsdata
Sender udskriftsdata fra et program på computeren gennem printerdriveren til denne maskine.

Følgende printerdrivere kan anvendes med denne maskine.

Windows:

PCL-driver

PostScript-driver

XPS-driver

Macintosh:

OS X PostScript PPD-driver

OS 9 PostScript PPD-driver
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Før udskrivning
For at kunne udskrive, skal der først installeres en printerdriver på den computer, som skal anvendes.

Printerdriveren kan nemt installeres med installeren på den vedlagte cd-rom. (for Windows)

d Reference
For at kunne udskrive skal netværksindstillingerne først angives. Netværksindstillinger skal specificeres af 
administratoren. Netværksindstillinger kan også angives med Web Connection. For detaljer henvises til 
kapitel 5 "Udskrivning", i [Betjeningsvejledning - Netværksadministration].

Udskriv

1 Opret et dokument i programmet, og vælg derefter udskrifvningskommandoen.

% Printeren vælges i dialogboksen Udskriv.

1

2
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% Hvis det er nødvendigt, kan du få vist dialogboksen for printerdriverindstillinger og derefter angive 
printerindstillinger, som f.eks. hæftning.

1

2

3
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2 De angivne sider og antal kopier udskrives.

% Hvis "Sikker udskrift", "Gem i br. bakke" eller "Prøveudskr." er valgt fra rullelisten "Output metode" 
i printerdriveren, så gemmes dokumentet i en brugerbakke eller i hukommelsen på maskinen. 
Udskriv dokumentet ved brug af maskinens kontrolpanel.
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2.3 Grundlæggende faxfunktion
Dette afsnit indeholder oplysninger om den generelle faxfunktion.

1 Skift funktionen.

% Hvis der vises et skærmbillede til indtastning af brugernavn/kontonavn og adgangskode, så skriv de 
nødvendige oplysninger, og tryk derefter på tasten [Login], eller tryk på tasten [Adgang]. For detaljer 
henvises til kapitel 10 eller 11 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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2 Vælg destinationen.

% Hvis faxnumre allerede er registreret, kan der vælges en registreret destination. For yderligere 
oplysninger angående registrering af destinationer, henvises til side 5-3 i vejledningen.

% Ved direkte indtastning af faxnummer skal du bruge tastaturet til at indtaste nummeret.

% Der kan sendes en original til flere destinationer samtidig (Rundsendelse). For yderligere oplysninger 
om at sende en original til flere destinationer, se side 5-10 i vejledningen.

% Om nødvendigt trykkes på [Scann. indst.], [Orig. indstillinger] eller [Komm. indst.], og angiv de 
ønskede indstillinger. For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, 
Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

3 Placer det dokument, der skal faxes.

% Når der skal scannes et dokument, som ikke kan lægges i ADF'en (et tykt dokument eller et 
dokument på tyndt papir), placeres det på glaspladen.
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% Indsæt originalen i ADF'en med den side, der skal sendes, vendende opad.
% For at kontrollere destinationerne og de angivne indstillinger for funktionerne trykkes på tasten 

[Kontr. job. indstil.]. For flere detaljer henvises til kapitel 3 i [Betjeningsvejledningen, 
Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

% Tryk på knappen [Prøvekopi], før du trykker på knappen [Start] for at få vist de indstillinger, der i 
øjeblikket er angivet på berøringspanelet.

4 Tryk på tasten [Start].

% For at scanne flere originaler vha. glaspladen vælges [Sep. scanning]. Efter scanning af 1. side på 
originalen, ilægges den 2. side, og tryk på [Start] igen. Gentag denne proces, indtil alle sider er 
blevet scannet.
Når den sidste side er scannet, trykkes på tasten [Afslut], og tryk derefter på tasten [Start].

d Reference
Hvis du vil standse transmissionen, efter der er trykket på tasten [Start], skal du trykke på [Jobliste], og 
derefter på [Job-detaljer], og derefter slette jobbet, der skal standses. For flere detaljer henvises til kapitel 3 
i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].
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2

1
3
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2.4 Grundlæggende scanningsfunktion
Dette afsnit indeholder oplysning om de generelle funktioner for at sende scannet data.

Transmissioner af scannet data
Et dokument, der er scannet med maskinen, kan sendes som en datafil. Der følgende transmissionsmetoder.
- Scan til e-mail: Scannet data sendes som vedhæftning til en e-mail-meddelelse.
- FTP TX: Scanningsdata sendes til en FTP-server.
- SMB TX: Scanningsdata sendes til en delt mappe på en computer på netværket.
- WebDAV TX: Scanningsdata sendes til WebDAV-serveren.
- Webservicefunktion: Det er muligt at afgive en scanningskommando fra en computer på netværket eller 

at udføre en scanning, alt afhængig af maskinens formål, og at sende scanningsdata til computeren. 
Den er tilgængelig vha. Windows Vista. Hvis billedkontroller IC-412 (ekstraudstyr) er installeret, er 
funktionen ikke til rådighed.

Reference
- Der kan også sendes data, der er gemt i brugerbakken på maskinen.
- Hvis brugerautentifikation er aktiveret, kan du også bruge Scan to Home-funktionen, der sendes 

scanningsdata til computeren eller bruge Scan to Me-funktionen, der sender scanningdata til din 
e-mail-adresse.

SMB TX
Webservicefunktion

FTP TX
WebDAV TX

Scan til e-mail
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1 Skift funktionen.

% Hvis der vises et skærmbillede til indtastning af brugernavn/kontonavn og adgangskode, så skriv de 
nødvendige oplysninger, og tryk derefter på tasten [Login], eller tryk på tasten [Adgang]. For detaljer 
henvises til kapitel 10 eller 11 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

2 Vælg destinationen.

% Hvis destinationer allerede er registrerede, kan der vælges en registreret destination. For yderligere 
oplysninger angående registrering af destinationer, henvises til side 6-3 i vejledningen.
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% Hvis du direkte vil indtaste en destinationsadresse, skal du trykke på [Direkte indt.], vælge 
transmissionsmetode og derefter indtaste destinationsadressen.

% Der kan sendes en original til flere destinationer samtidig (Rundsendelse). For yderligere oplysninger 
om at sende en original til flere destinationer, se side 6-22 i vejledningen.

% Hvis det er nødvendigt, trykkes på [Scann. indst.], [Org. indstillinger] eller [Komm. indst.], og angiv 
de ønskede indstillinger. For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, 
Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

% Tryk på knappen [Prøvekopi], før du trykker på knappen [Start] for at få vist de indstillinger, der i 
øjeblikket er angivet, på berøringspanelet.

3 Placer det dokument, der skal scannes.

4 Tryk på tasten [Start].

% For at scanne flere originaler vha. glaspladen vælges [Sep. scanning]. Efter scanning af 1. side på 
originalen, ilægges den 2. side, og tryk på [Start] igen. Gentag denne proces, indtil alle sider er 
blevet scannet.
Når den sidste side er scannet, trykkes på [Afslut], og tryk derefter på tasten [Start].

d Reference
Netværksindstillingerne skal angives, før der kan sendes scannet data. Netværksindstillinger skal 
specificeres af administratoren. Netværksindstillinger kan også angives med Web Connection. For lettere 
betjening kan du på forhånd angive alle andre indstillinger end netværksindstillingerne, alt efter det ønskede 
program.
For flere oplysninger henvises til kapitel 4 i [Betjeningsvejledning - Netværksadministration]

1

2
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2.5 Grundlæggende bakkehandling (registrering af brugerbakker)
Før du kan bruge brugerbakkefunktioner, skal bakkerne først oprettes. Følgende procedure beskriver, 
hvordan du registrerer offentlige, personlige og gruppebrugerbakker.

Bakkehandlinger
Disse funktioner giver mulighed for at gemme dokumentdata på harddisken, der er installeret i maskinen og 
hente dem, når det er nødvendigt. Ud over data scannet med denne maskine, kan data oprettet på 
computeren og data sendt fra en anden multifunktions perifer enhed gemmes i denne brugerbakke.

Følgende brugerbakker kan registreres.

Brugerbakketyper Beskrivelse

Offentlige brugerbakker Alle kan få adgang til denne delte brugerbakke. Adgang kan styres, hvis der 
er angivet en adgangskode.

Personlige 
brugerbakker

Der kan kun opnås adgang til brugerbakken for en individuel person af bruge-
re, der har logget på, når der bruges brugerautentifikationsindstillinger.

Gruppebrugerbakker Der kan kun opnås adgang til brugerbakken af brugere, der hører til kontoen 
(gruppen), og som har logget på, når der bruges kontosporingsindstillinger.

Brugerbakker til Bulletin 
board

Brugerbakken kan bruges til at dele dokumenter via faxlinjen, selvom modta-
gerne ikke er på netværket. (Modtagermaskinen skal være kompatibel med 
F-koder.) For at kunne bruge brugerbakkehandlinger skal fax-sættet FK 
(ekstraudstyr) være installeret For flere detaljer henvises til kapitel 7 i 
[Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Relæ-brugerbakker Brugerbakken kræves til brug af maskinen som relæstation. (Relæ-transmis-
sionsfunktionen bruger F-koder.) For at kunne bruge brugerbakkehandlinger 
skal fax-sæt (ekstraudstyr) være installeret For flere detaljer henvises til kapi-
tel 7 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Kommentar-
brugerbakker

Brugerbakken bruges, når der skal tilføjes et billede af dato/klokkeslæt eller 
kommentarnummer til dokumentdata, der er gemt i scannerfunktionen. Bru-
gerbakken er registreret i adminstratortilstanden. For flere detaljer henvises til 
kapitel 8 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

Bakke
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1 Vis skærmbilledet til registrering af brugerbakker.
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2 Tryk på [Ny].

% Hvis du vil ændre indstillinger for en registreret brugerbakke, skal du vælge den brugerbakke, hvis 
indstillinger skal ændres og derefter trykke på [Rediger].
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% Hvis du vil slette en registreret brugerbakke, skal du vælge den brugerbakke, der skal slettes og 
derefter trykke på [Slet].

3 Angiv de ønskede indstillinger.

% Brugerbakkenr.: Angiv brugerbakkenummeret. Tryk på [Brugerbakkenr.], og brug derefter tastaturet 
til at indtaste brugerbakkenummeret.

% Brugerbakkenavn: Angiv brugerbakkenavnet. Tryk på [Brugerbakkenavn], og brug derefter det 
tastatur, der vises i berøringspanelet til at indtaste brugerbakkenavnet.

% Password: Angiv en adgangskode for at beskytte den registrerede brugerbakke. Tryk på 
[Password], og brug derefter det tastatur, der vises i berøringspanelet til at indtaste adgangskoden.

% Indeks: Vælg de indekskarakterer, der bruges til at organisere de registrerede brugerbakker. Ved at 
vælge egnede indekskarakterer (f.eks. "TUV" for en brugerbakke med navnet "Tokyo-kontor"), og 
brugerbakken kan let findes. Tryk på [Indeks], og vælg derefter de relevante indekskarakterer, der 
vises.
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% Type: Vælg, om bakken, der skal registreres, er en offentlig brugerbakke, personlig brugerbakke 

eller en gruppebrugerbakke. [Personlig] vises ved siden af "Type", hvis du har logget på, når der 
bruges brugerautentifikationsindstillinger. [Off.] vises ved siden af "Type", hvis du har logget på, når 
der bruges brugerautentifikationsindstillinger.

% Interval for auto-sietning af dokument: Angiv den tid, som et dokument gemmes i brugerbakken, 
inden det slettes automatisk.

% Fortrolig RX: Angiv, om der kan modtages fortrolige faxer. Når der modtages en fortrolig fax, angives 
også en adgangskode.

% Når du registrerer en brugerbakke, skal indstillinger angives for brugerbakkenavnet. Sørg for at 
angive indstillingerne.

Reference
- Personlige brugerbakke kan oprettes af brugere, som er registreret med brugerautentifikation. Ved at 

oprette brugerbakker til autentificerede brugere, kan indholdet af brugerbakkerne ikke ses eller bruges 
af andre brugere.
Hvis f.eks. en autentificeret bruger A er logget på, så vises kun brugerbakker, der er registreret for A på 
skærmbillederne. Eftersom brugerbakker til autentificeret bruger B ikke vises, kan de ikke bruges.

- Vi anbefaler, at du gemmer meget fortrolige dokumenter i personlige brugerbakker.
Gruppebrugerbakker kan oprettes og bruges af konti (grupper), der er registreret med kontosporing. 
Som ved personlige brugerbakker kan man ved oprettelse af brugerbakker for hver enkelt konto ikke 
se indholdet af brugerbakkerne, og de kan ikke ses eller bruges af medlemmer af andre konti.
Vi anbefaler, at du gemmer data, der skal deles med en gruppe, i gruppebrugerbakker.

Bakke 1

Bakke 2

Bakke 3

Bakke 4
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2.6 Grundlæggende bakkehandling (gem i brugerbakke)
Følgende procedurer beskriver, hvordan du gemmer data i brugerbakker.

Data kan gemmes i brugerbakker fra kopifunktion, fax/scanfunktion, brugerbakkefunktion og 
udskrivningsfunktion.

Gem data i brugerbakker med en kopifunktion

1 Tryk på [Gem i br. bakke].
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2 Vælg den brugerbakke, hvor dokumentet skal gemmes.

% Brugerbakken kan også angives ved at trykke på [Indtast bruger-brugerbakkenr.] og derefter 
indtaste brugerbakkenummeret.

% Hvis du vil søge efter et brugerbakkenavn, skal du trykke på [Søg brugerbakke].

3 Kontroller navnet på dokumentet.

% Dokumentnavnet, der sættes automatisk som standard, vises.
% Hvis du vil ændre dokumentnavnet, skal du trykke på [Dok. navn] og derefter bruge det tastatur, der 

vises i berøringspanelet, til at indtaste navnet.

1

2
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4 Placer der dokument, der skal gemmes.

5 Tryk på tasten [Start].

% Når du gemmer et dokument i en brugerbakke med en kopifunktion, skal du sætte "Udskriv side" til 
"Ja" for at udskrive dokumentet, samtidig med at det gemmes.
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Gem data i en brugerbakke med en fax/scan-funktion

1 Tryk på [Brugerbakke].
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2 Vælg den brugerbakke, hvor dokumentet skal gemmes.

% Brugerbakken kan også angives ved at trykke på [Indtast bruger-brugerbakkenr.] og derefter 
indtaste brugerbakkenummeret.

% Hvis du vil søge efter et brugerbakkenavn, skal du trykke på [Søg brugerbakke].

3 Kontroller navnet på dokumentet.

% Dokumentnavnet, der sættes automatisk som standard, vises.
% Hvis du vil ændre dokumentnavnet, skal du trykke på [Dok. navn] og derefter bruge det tastatur, der 

vises i berøringspanelet, til at indtaste navnet.

1

2
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4 Placer der dokument, der skal gemmes.

5 Tryk på tasten [Start].

% Når du gemmer et dokument i en brugerbakke med en fax/scan-funktion, skal du angive en anden 
destination for at sende dokumentet samtidig med at det gemmes.

d Reference
En brugerbakke, der er registreret i adressebogen eller registreret som en gruppedestination, kaldes en 
"Brugerbakkedestination".
Data kan også gemmes i en brugerbakke ved at angive brugerbakkedestinationenen som modtager af fax- 
eller scanningsdata. For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/ 
Netværksfax].
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Gem data i en brugerbakke med en brugerbakkefunktion

1 Vælg den brugerbakke, hvor dokumentet skal gemmes.

2 Tryk på [Gem dokument].

% Brugerbakken kan også angives ved at trykke på [Indtast bruger-brugerbakkenr.] og derefter 
indtaste brugerbakkenummeret.

% Hvis du vil søge efter et brugerbakkenavn, skal du trykke på [Søge brgbakke].
% Når du har trykket på [Gem dokument], kan du vælge en brugerbakke for at gemme et dokument.
% Hvis det er nødvendigt, kan du gemme et dokument direkte, der er gemt i ekstern hukommelse, 

mobiltelefon eller PDA fra en brugerbakke.
% For nærmere detaljer om funktioner vha. ekstern hukommelse, se side 2-37 i vejledningen.
% For flere detaljer om brug af et dokument i en mobiltelefon eller PDA henvises til side 2-45 i denne 

vejledning.
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3 Kontroller navnet på dokumentet.

% Dokumentnavnet, der sættes automatisk som standard, vises.
% Hvis du vil ændre dokumentnavnet, skal du trykke på [Dok. navn] og derefter bruge det tastatur, der 

vises i berøringspanelet, til at indtaste navnet.
% For at angive indstillinger, som f.eks. billedkvalitet og dokumentretning skal du trykke på [Scann. 

indst.] eller [Org. indstillinger]. For flere detaljer henvises til kapitel 6 i [Betjeningsvejledning - 
Bakkehandlinger].

4 Placer der dokument, der skal gemmes.

5 Tryk på tasten [Start].
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% Funktionen kan også startes ved at trykke på [Start].

d Reference
Udskrivningsdata, der overføres via printerdriveren, kan gemmes i brugerbakker.

For nærmere oplysninger om, hvordan du gemmer brugerbakker vha. printerfunktionerne, se side 4-6 i 
vejledningen.
2-30 d-Color MF360/280/220



2.7 Grundlæggende bakkehandling (brug af gemte dokumenter) 2
2.7 Grundlæggende bakkehandling (brug af gemte dokumenter)
Følgende procedurer beskriver, hvordan du udskriver og sender data, der er gemt i brugerbakker.

Brugerbakkefunktion
Data gemt i en brugerbakke kan udskrives eller sendes, når der er behov for det Det er nyttigt i følgende 
tilfælde. Dette er nyttigt i følgende tilfælde.
- Udskrivning af dokumenter, der tidligere er blevet udskrevet: Dokumentet kan hurtigt udskrives uden 

brug af en computer eller et program.
- Lagring af papirdokumenter som data, der skal administreres: Store mængder papirdokumenter kan 

gemmes som data og lagres i et kompakt format, hvilket reducerer pladsen, der optages på kontoret.
- Effektiv overførsel og deling af dokumenter: Dokumenter kan let overføres til et netværk uden brug af 

en computer.
- Udskrivning af dokumenter i en ekstern hukommelse: Dokumenter, gemt i en ekstern hukommelse, kan 

udskrives ved at forbinde hukommelsen direkte til maskinen uden computer. Ved brug af trådløs 
forbindelse kan du også udføre data i en mobiltelefon eller PDA.

d Reference
Du kan arkivere eller redigere data gemt i en brugerbakke. Om nødvendigt, kan du flytte gemt data eller slette 
en side i et dokument.
Handlinger på data, der er gemt i brugerbakker kan også udføres med Web Connection fra en webbrowser 
på en computer.
Vha. Web Connection kan du søge efter data i brugerbakker, eller du kan udskrive eller sende data, uden at 
du behøver at rejse dig fra dit skrivebord.
Data kan lettere importeres fra en brugerbakke til computeren. For nærmere detaljer, se side 7-16 i 
vejledningen. Se også kapitel 9 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

Bakke
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Grundlæggende bakkehandling (brug af gemte dokumenter)2 2.7
Udskrivning af gemte dokumenter

1 Vælg den brugerbakke, der indeholder det dokument, der skal udskrives, og tryk derefter på 
[Brug/Arkiver].

% Hvis der er indstillet en adgangskode for brugerbakken, skal adgangskoden indtastes, og tryk 
derefter på [OK].

% En ekstern hukommelse kan forbindes til denne maskine for output af data indeholdt i 
hukommelsen. Ved brug af trådløs forbindelse kan du også udføre output af data i en mobiltelefon 
eller PDA.

% For nærmere detaljer om funktioner vha. ekstern hukommelse, se side 2-37 i vejledningen.
% For flere detaljer om brug af et dokument i en mobiltelefon eller PDA henvises til side 2-45 i denne 

vejledning.

1
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2.7 Grundlæggende bakkehandling (brug af gemte dokumenter) 2

2 Vælg det dokument, der skal udskrives, og tryk derefter på [Udskriv].

% Fra udskrivningsskærmen kan efterbehandlerindstillinger og indstillinger, som f.eks. antal kopier, 
angives.

% Hvis der er valgt flere data-enheder, aktiveres [Kombiner], og du kan udskrive flere gemte data-
enheder ad gangen. Der kan udskrives op til 10 data samtidigt. For flere detaljer henvises til kapitel 7 
i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger]. 

% Tryk på [Visning] for at kontrollere visningsbilledet

3 Tryk på tasten [Start].

% Funktionen kan også startes ved at trykke på [Start].

1
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Afsendelse af gemte dokumenter

1 Vælg den brugerbakke, der indeholder dokumentet, der skal afsendes, og tryk derefter på 
[Brug/Arkiver].

% Hvis der er indstillet en adgangskode for brugerbakken, skal adgangskoden indtastes, og tryk 
derefter på [OK].

1
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2.7 Grundlæggende bakkehandling (brug af gemte dokumenter) 2

2 Tryk på [Send], vælg dokumentet, der skal afsendes, og tryk derefter på [Send].

% Hvis der er valgt flere data-enheder, aktiveres [TX-indb.], og du kan udskrive flere gemte data-
enheder samtidigt. Der kan afsendes op til 10 data ad gangen. For flere detaljer henvises til kapitel 7 
i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

3 Vælg destinationen.

% Hvis destinationer allerede er registrerede, kan der vælges en registreret destination. For yderligere 
oplysninger angående registrering af destinationer, henvises til side 6-3 i vejledningen.

% Hvis du direkte vil indtaste en destinationsadresse, skal du trykke på [Direkte indt.], vælge 
transmissionsmetode og derefter indtaste destinationsadressen.

% Et dokument kan sendes til flere destinationer samtidigt. For yderligere oplysninger om at sende en 
original til flere destinationer, se side 6-22 i vejledningen.

% Om nødvendigt trykkes på [Komm. indst.], og angiv de ønskede indstillinger. For flere detaljer 
henvises til kapitel 7 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

% Tryk på [Visning] for at kontrollere visningsbilledet

2

3
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4 Tryk på tasten [Start].

% Funktionen kan også startes ved at trykke på [Start].
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2.8 Brug af ekstern hukommelse
De følgende fremgangsmåder beskriver, hvordan ekstern hukommelse anvendes.

Et dokument kan udskrives fra en ekstern hukommelse eller gemmes i en ekstern hukommelse uden brug af 
computer. Desuden kan et dokument i en brugerbakke gemmes i en ekstern hukommelse, eller et dokument 
i en ekstern hukommelse kan gemmes i en brugerbakke.

For flere detaljer henvises til kapitel 2 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

Reference
- Forbind den eksterne hukommelsesenhed til USB-stikket.

d Reference
Når et dokument gemt i en ekstern hukommelse gemmes i en brugerbakke, eller når der gemmes et scannet 
dokument i en ekstern hukommelse, skal indstillingerne konfigureres i forvejen. For flere detaljer henvises til 
kapitel 8 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

Udskrivning af et dokument i ekstern hukommelse

1 Forbind den eksterne hukommelse til denne maskine, og tryk på [Udskriv dokument fra den eksterne 
huk].
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Brug af ekstern hukommelse2 2.8
% Hvis en ekstern hukommelse allerede er forbundet, trykkes på [Brug/Arkiver] på skærmen for 
Brugerbakkefunktion. For flere detaljer om [Brug/Arkiver], henvises til kapitel 7 i 
[Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

2 Vælg et dokument, og tryk på [Udskriv].

1
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2.8 Brug af ekstern hukommelse 2

3 Kontroller udskrivningsindstillinger.

% Udskrivningsindstillinger kan ændres, når der udskrives et dokument. For flere detaljer, om hvordan 
du konfigurerer udskrivningsindstillinger, når du udskriver et dokument, henvises til kapitel 7 i 
[Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

4 Tryk på [Start].

% Du kan også trykke på [Start] for at starte på et job.
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Lagring af et scannet dokument i ekstern hukommelse

1 Forbind den eksterne hukommelse til denne maskine, og tryk på [Gem et dokument i den eksterne 
huk.].

% Hvis en ekstern hukommelse allerede er forbundet, trykkes på [Gem dokument] på skærmen for 
Brugerbakkefunktion.
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2.8 Brug af ekstern hukommelse 2

2 Kontroller dokumentnavnet.

% Dokumentnavnet kan ændres, når dokumentet gemmes. For flere detaljer, om hvordan du 
konfigurerer indstillinger for scanning eller original, når du gemmer et dokument, henvises til 
kapitel 6 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

3 Placer originalen, og tryk på [Start].

% Du kan også trykke på [Start] for at starte på et job.
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Lagring af et dokument, der ligger i en ekstern hukommelse, i en 
brugerbakke

1 Forbind den eksterne hukommelse til denne maskine, og tryk på [Gem et dokument fra den eksterne 
huk i en brugerbakke.].

% Hvis en ekstern hukommelse allerede er forbundet, trykkes på [Brug/Arkiver] på skærmen for 
Brugerbakkefunktion. For flere detaljer om [Brug/Arkiver], henvises til kapitel 7 i 
[Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].
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2 Vælg et dokument, og tryk på [Gem i brugerbakke].

3 Vælg en brugerbakke.

% Dokumentnavnet kan ændres, når dokumentet gemmes.

4 Tryk på [Start].

% Du kan også trykke på [Start] for at starte på et job.

3
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d Reference
Hvis det er nødvendigt, kan et dokument i en brugerbakke gemmes i en ekstern hukommelse.

For flere detaljer henvises til kapitel 7 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].
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2.9 Brug af et dokument i en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon eller 
PDA
Følgende procedurer beskriver, hvordan et dokument, der er gemt i en mobiltelefon eller PDA, anvendes på 
denne maskine.

Et dokument i en mobiltelefon eller PDA kan udskrives eller gemmes i en brugerbakke.

For flere detaljer henvises til kapitel 2 i [Betjeningsvejledning - Brugerbakkehandlinger], kapitel 12 i 
[Betjeningsvejledning - Udskrivning] eller kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Netværksadministration].

Reference
- For at bruge et dokument gemt i en mobiltelefon eller en PDA, på denne maskine, er det lokale interface 

kit EK-605 (ekstraudstyr) påkrævet. I dette tilfælde konfigureres netværksindstillingerne i forvejen. 
Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på denne maskine afhængigt af mobiltelefonen eller 
PDA-modellen, der anvendes eller af de understøttede filformater.

Lagring af et dokument, der ligger i mobilterminal, over i en brugerbakke

1 Vælg [Mobil/PDA], og tryk på [Brug/Arkiver].

2
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2 Tryk på [Gem i br. bakke].

3 Vælg en brugerbakke.

2

1
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2.9 Brug af et dokument i en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon eller PDA 2

4 Kontroller PIN-koden, og betjen mobiltelefonen eller PDA'en.

d Reference
For at modtage en fil fra en mobiltelefon eller en PDA, vælges denne maskine, angiv filen, og indtast 
PIN-koden i mobiltelefonen eller PDA'en, efter at PIN-koden er blevet vist på kontrolpanelet.

Betjeningen af mobiltelefon eller PDA'en afhænger af modellen.

For flere detaljer om betjening af mobiltelefon eller PDA, henvises til vejledningen for pågældende 
mobiltelefon eller PDA.
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Udskrivning af et dokument i en mobilterminal

1 Vælg [Mobil/PDA], og tryk på [Brug/Arkiver].

2 Tryk på [Udskrivn. liste]

2

1
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3 Kontroller PIN-koden, og betjen mobiltelefonen eller PDA'en.

% Udskrivningsindstillinger kan ændres i Brugerindstillinger ved udskrivning af et dokument. For flere 
detaljer, om hvordan du konfigurerer udskrivningsindstillinger, når du udskriver et dokument, 
henvises til kapitel 13 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

d Reference
For flere detaljer, om hvordan du udskriver et dokument i en mobilterminal, henvises til kapitel 8 i 
[Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger], eller kapitel 12 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

d Reference
For at modtage en fil fra en mobiltelefon eller en PDA vælges denne maskine, angiv filen, og indtast 
PIN-koden i mobiltelefonen eller PDA'en, efter at PIN-koden er blevet vist på kontrolpanelet.

Betjeningen af mobiltelefonen eller PDA'en afhænger af modellen.

For flere detaljer om betjening af mobiltelefon eller PDA henvises til vejledningen for pågældende 
mobiltelefon eller PDA.
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3.1 Angivelse af grundlæggende indstillinger til hurtig kopiering 3
3 Nyttige kopifunktioner

3.1 Angivelse af grundlæggende indstillinger til hurtig kopiering
Skærmen kan brugerindstilles, f.eks. med skærmen Hurtig kopiering, så kopifunktionerne er lettilgængelige.

Skærmen Hurtig kopiering
Grundlæggende kopiindstillinger er tilgængelige på en skærm. Tryk på [ ] skærmen for at vise yderligere 
indstillinger, så som andre farveindstillinger.
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Angivelse af grundlæggende indstillinger til hurtig kopiering3 3.1
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 6 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

Nr. Punkt Beskrivelse

1 Farveindstillinger Vælg trykfarve.

2 Papirindstillinger Vælg type og størrelse af papir, der skal kopieres.

3 Zoom-indstillinger Zoom-faktoren kan indstilles, hvis du vil kopiere på papir i et 
andet format end dokumentets, eller hvis du vil forstørre eller 
formindske kopibilledet.

4 Simplex/Duplex-indstillinger Vælg, om udskrivning skal foretages på den ene eller begge 
sider.

5 Kombiner indstillinger Vælg indstilling for kombination af dokumentsider i kopierne.

6 Tasten [Sep. scanning] Vælg, om et dokument, der er scannet i forskellige omgange, 
skal behandles som et enkelt kopijob.

7 Efterbehandlingsindstillinger Vælg indstillinger for sortering, gruppering, forskydning, hæft-
ning eller hulning.

8 Fanen Grundlæggende Tryk for at vise basisskærmen.

9 Fanen Org.indst. Tryk for at vise skærmen Originalindstillinger.

10 Fanen Kvalitet/Tæthed Tryk for at vise skærmen Kvalitet/Tæthed.

11 Fanen Program Tryk for at vise skærmen Program.

8
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3.2 Reducering af papirforbrug ved kopiering 3
3.2 Reducering af papirforbrug ved kopiering
Dobbeltsidede kopier (udskrivning på begge sider af papiret) og kombinerede kopier (reducering af flere sider 
og samlet udskrivning af dem på et enkelt papirark) er praktisk til nedsættelse af papirforbruget og den 
nødvendige opbevaringsplads til papir på kontoret.

Dobbeltsidet kopiering
Når der udskrives et stort antal enkeltsidede dokumenter, kan der udskrives på begge sider af papiret, 
hvormed der kun anvendes det halve antal papirark.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

1
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Reducering af papirforbrug ved kopiering3 3.2
Kombinerede kopier
Vælg "2-i-1", "4-i-1" eller "8-i-1", afhængig af det antal sider, der kan udskrives på en enkelt side. Kombiner 
disse indstillinger med dobbeltsidet kopiering til yderligere reducering af papirforbruget.

1
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3.2 Reducering af papirforbrug ved kopiering 3
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

Hvis "4-i-1" eller "8-i-1" vælges, så kan sidearrangement vælges.

1
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Kopiering af et stort antal dokumentsider samtidigt3 3.3
3.3 Kopiering af et stort antal dokumentsider samtidigt
Hvis antallet af dokumentsider, der skal kopieres, er for stort til at kunne lægges i ADF, kan dokumentet 
opdeles i grupper, som scannes separat. Efter alle dokumentsider er scannet kan kopierne udskrives 
sammen. Dette er nyttigt ved udskrivning af mange kopier af et dokument med et stort antal sider.

Separate Scan (Sep. scanning)

Gentag denne proces, indtil alle sider er blevet scannet.
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3.3 Kopiering af et stort antal dokumentsider samtidigt 3
Reference
- Når der skal kopieres originaler, der ikke kan indføres i ADF, placeres de på originalglaspladen. 

Dokumenter kan også scannes i separate grupper fra glaspladen.
- Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du trykke på [Skift indstil.].

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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3.4 Fremstilling af en brochure fra kopier
Kopier kan indbindes på midten for at færdiggøre dem, så de bliver magasiner eller brochurer. Om det er 
funktionen "Brochure" eller "Brochureoriginal", der bruges, afhænger af layoutet på originaldokumentet.

Brochure
Til et dokument indeholdende individuelle sider skal du vælge funktionen "Brochure". Siderækkefølgen af det 
scannede dokument arrangeres automatisk, og dobbeltsidede kopier udskrives.
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3.4 Fremstilling af en brochure fra kopier 3
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

Brochureoriginal
Til en brochure, hvor hæfteklammerne er fjernet fra midten, skal du vælge funktionen "Brochureoriginal". 
Dokumentet kopieres og indbindes på midten for at lave kopier magen til den originale brochure.

1
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d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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3.5 Sletning af dokumentskygger fra kopier 3
3.5 Sletning af dokumentskygger fra kopier

Rammesletning
Du kan fremstille kopier, hvor uønskede områder omkring dokumentet, som f.eks. overførselsoplysninger på 
modtagne faxer og skygger fra udstansede huller.fjernes.
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Sletning af dokumentskygger fra kopier3 3.5
Reference
- Den samme bredde kan slettes på alle fire sider af dokumentet, eller den bredde, der skal fjernes, kan 

angives for hver enkelt side.
- Bredden på rammen, der skal slettes, kan indstilles til mellem 0,1 og 50,0 mm.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

1

2

3-14 d-Color MF360/280/220



3.6 Udskrivning af kopier, der er forstørret/reduceret på papir af forskellig størrelse 3
3.6 Udskrivning af kopier, der er forstørret/reduceret på papir af 
forskellig størrelse

Auto zoom
Kopier kan fremstilles med automatisk valg af den zoomfaktor, der passer bedst til den ilagte originals format 
samt det angivne papirformat.
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Udskrivning af kopier, der er forstørret/reduceret på papir af forskellig størrelse3 3.6
Reference
- Hvis indstillingen "Auto zoom" er valgt, kan indstillingen "Auto papir" ikke vælges. Vælg den 

papirbakke, der indeholder det ønskede papirformat.

Reference
- Når der kopieres på papir, der er større end originalen, lægges originalen med samme retning som 

papiret.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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3.7 Kopiering af bogopslag på separate ark papir

Bogkopi
Et bogopslag, som f.eks. en åben bog eller brochure, kan kopieres til separate sider.
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3.7 Kopiering af bogopslag på separate ark papir 3

Reference
- Følgende scanningsindstillinger for bøger er tilgængelige. Indstillingerne kan angives for kopiering af 

for- og bagsideomslag på en bog.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

Parameter Beskrivelse

Bogopslag Begge sider af sideopslaget udskrives på samme side.

Separation Der bliver udskrevet separate kopier af hver side af opslaget ifølge dokumen-
tets rækkefølge.

Forside Forsideomslaget og separate sider af hver side i opslaget bliver udskrevet i 
dokumentets siderækkefølge.

For- og bagside Forsideomslaget og separate sider af hver side i opslaget og bagsideomsla-
get bliver udskrevet i dokumentets siderækkefølge.
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Tilføjelse af omslagssider under kopiering3 3.8
3.8 Tilføjelse af omslagssider under kopiering

Forsideark
Når du kopierer med sider til omslag, der adskiller sig fra indholdspapiret, i stedet for kopiering af 
omslagssider og dokument separat, så kan hele dokumentet udskrives på samme tid vha. forskellige 
papirtyper.
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3.8 Tilføjelse af omslagssider under kopiering 3
Reference
- Brug papir med samme format til både omslagssider og indholdssider, og læg dem i papirbakkerne i 

samme retning.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

1

2

Vælg den papirbakke, der indeholder det papir, der skal bruges til omslagssider.

1

2
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Indbinding med hæfteklammer og udstansning af huller i kopier3 3.9
3.9 Indbinding med hæfteklammer og udstansning af huller i kopier

Hæftning/Hulning
Flersidede dokumenter kan kopieres of hæftes sammen. Indstillingerne kan angives for hæftning af 
dokumentet i hjørnet eller på to steder. Hæfteindstillingerne er kun tilgængelige, når efterbehandleren 
(ekstraudstyr) er installeret.

Der kan i kopierne udstanses huller til arkivering. Hulningsindstillingerne er kun tilgængelige, hvis Hulkit og 
Efterbehandler FS-527 (ekstraudstyr) er installeret.

Hulning [2-huller]

Hæftning [Hjørne]

Hæftning [2-position]
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3.9 Indbinding med hæfteklammer og udstansning af huller i kopier 3
Reference
- Hvis du bruger knappen Efterbehandlerprogram, kan du konfigurere de registrerede 

efterbehandlerfunktioner samtidigt.
- Det følgende papir kan anvendes med Hæfteindstillinger.

Papirvægt: 
Når Efterbehandler FS-527 er installeret
Normalt papir (60 g/m2 til 90 g/m2)
Tykt papir 1/2 (91g/m2 til 209 g/m2)
Når Efterbehandler FS-529 er installeret
Normalt papir (60 g/m2 til 90 g/m2)
Tykt papir 1/2 (91g/m2 til 209 g/m2)*

*Kan kun anvendes som omslagsside.
Papirformater: 
Når Efterbehandler FS-527 er installeret
A3 w til A5 v, 11 e 17 w til 8-1/2 e 11w/v
Når Efterbehandler FS-529 er installeret
A3 w til B5 v, 11 e 17 w til 8-1/2 e 11w/v

2

1

Når du vælger indstillingen Hulning, skal du angive, hvor hullerne skal udstanses.

2

1
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Indbinding med hæfteklammer og udstansning af huller i kopier3 3.9
- Det følgende papir kan anvendes med Hulningsindstillinger.
Papirvægt: 
60 g/m2 til 256 g/m2)
Papirformater:
"2-huls" indstilling: 11e17 w til 8-1/2e11 v/w
"3-huls" indstilling: 11e17 w, 8-1/2e11 v
"4-huls" indstilling: A3 w, B4 w, A4 v, B5 v

Antallet af huller varierer afhængigt af landet (regionen), hvor enheden er installeret. Kontakt din forhandler, 
hvis du ønsker yderligere oplysninger.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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3.10 Kopiering på kuverter 3
3.10 Kopiering på kuverter

Indføringsbakke
Brug indføringsbakken, når du kopierer på kuverter.

Når der kopieres på kuverter, er originalens og papirets retning yderst vigtig.

1 Placer dokument og papir.

% Ilæg med den side, der skal trykkes på, vendende nedad.

Original

Kuvert

Udskrivningsside
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Kopiering på kuverter3 3.10
2 Angiv papirtypen og formatet.

% Hvis der ilægges kuverter, vælges indstillingen "Kuvert" under Papirtype. Vælg et format, der passer 
til størrelsen på de kuverter, der er ilagt.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 og 8 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
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3.11 Nemt genopkald for ofte anvendte funktioner 3
3.11 Nemt genopkald for ofte anvendte funktioner

Registrering/hentning af programmer
Ofte anvendte funktioner, der kan registreres som et kopiprogram. Det registrerede kopiprogram kan let 
hentes og anvendes.

Registrering af et program

Først skal du angive de funktioner, der skal registreres.

1 2
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Nemt genopkald for ofte anvendte funktioner3 3.11
Reference
- Der kan maksimalt registreres 30 kopiprogrammer.

Hentning af et program

2

1

1

2

3-28 d-Color MF360/280/220



3.11 Nemt genopkald for ofte anvendte funktioner 3
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 4 i [Betjeningsvejledning for Kopiering].

Genvejstaster/Lynindstillinger
De ofte brugte funktioner kan oprettes som genvejstaster eller lynindstillingstaster på skærmen for 
grundlæggende indstillinger. Der kan programmeres op til to genvejstaster. Der kan programmeres op til fire 
lynindstillingstaster.
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Nemt genopkald for ofte anvendte funktioner3 3.11
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3.11 Nemt genopkald for ofte anvendte funktioner 3
Reference
- Når Billedcontroller IC-412 (ekstraudstyr) er installeret, kan der kun programmeres én genvejstast.
- Hvis der er programmeret to genvejstaster, vises [Language Selection] (Valg af sprog) ikke.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 6 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

1

3

2

For genvejstast

Genvejstasten er 
programmeret.

Lynindstillingstasten 
er programmeret.
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Kontrol af kopier3 3.12
3.12 Kontrol af kopier

Prøvekopi
Før du udskriver et stort antal kopier, kan du kontrollere et enkelt prøvetryk som et visningsbillede. På denne 
måde kan du rette fejl, før der udskrives et stort antal kopier.

Vælg de ønskede kopiindstillinger.

Vælg 
kontrolfunktionen.
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3.12 Kontrol af kopier 3
Udskriv og kontroller

En enkelt kopi udskrives.
Kontroller prøvekopien.
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Kontrol af kopier3 3.12
Reference
- Der kan udskrives et dokument som prøvekopi, når du angiver mange kopier.
- Hvis du vil ændre de valgte indstillinger, efter du har kontrolleret prøvekopien, skal du trykke på 

[Skift indstil.] og derefter ændre indstillingerne.
- Hvis originalen blev lagt i ADF, bliver prøvekopien udskrevet, uden at skærmen vises til bekræftelse af 

at scanning af originalen er afsluttet.
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3.12 Kontrol af kopier 3
Sådan kontrolleres med visningsbillede

Reference
- Hvis du vil ændre indstillinger, efter du har kontrolleret visningsbilledet, skal du trykke på [Se sider], og 

skift derefter indstillingerne.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 4 i [Betjeningsvejledning for Kopiering].
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Kontrol af antallet af udskrifter3 3.13
3.13 Kontrol af antallet af udskrifter

Tællere
Det samlede antal af udskrevne sider og detaljerede optællinger af udskrifter, såsom antallet af sort/hvide 
udskrifter, kan kontrolleres for forskellige funktioner.
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3.13 Kontrol af antallet af udskrifter 3
Total: Viser det samlede antal kopierede sider vha. indstillingen "Sort", indstillingen "Fuldfarve", indstillingen 
"Ensfarvet", indstillingen "2-farvet" og det samlede antal for alle farveindstillinger.

Stort format: Viser det totale antal sider, der er kopieret på stort papir vha. indstillingen "Sort", indstillingen 
"Fuld farve", indstillingen "Ensfarvet", indstillingen "2-farvet" og det totale antal for alle farveindstillinger.

Total (Kopi + Udskrift): Viser det totale antal sider, der er kopieret og udskrevet vha. indstillingen "Sort", 
indstillingen "Fuldfarve" og indstillingen "2-farvet".

Reference
- For at udskrive listen trykkes på [Udskrivn. liste].
- For at se mængden af toner, der blev brugt, skal du trykke på [Dækningsgrad].

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 8 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

De følgende oplysninger kan ses på fanen Kopiering.
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Nedsættelse af elforbruget3 3.14
3.14 Nedsættelse af elforbruget
Denne maskine er udstyret med funktioner til besparelse af energi. Derudover kan du med ugetimeren tillade, 
at brugen af maskinen begrænses, hvis dag og tid, når maskinen ikke bruges, er programmeret.

Indstillinger kan angives for disse funktioner fra administratortilstanden.

Energisparetilstand og dvalefunktion
Hvis der ikke udføres nogen handling på maskinen i en given periode, slukkes berøringspanelet, og maskinen 
går automatisk i en tilstand, der forbruger mindre energi. Hvis der ikke udføres nogen handling på maskinen 
i 15 minutter, slukkes berøringspanelet, og maskinen går over til lavt strømforbrug. Hvis der ikke udføres 
nogen handling i 20 minutter, går maskinen i dvale, hvor energispareeffekten er størst (fabriksindstilling).

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 4 i [Betjeningsvejledning for Kopiering].

Manuelt valg af energisparetilstand

I stedet for at vente en angiven tidsperiode kan maskinen indstilles til manuelt valg af energisparetilstand for 
at spare energi. Som fabriksstandard er maskinen indstillet til energisparetilstand, når der er trykket på tasten 
[Energi spar].
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3.14 Nedsættelse af elforbruget 3
Ugetimer
Maskinen kan indstilles til automatisk at gå i dvalefunktion efter en brugstidsplan, fastlagt af administrator for 
at begrænse brugen af maskinen. Du kan angive tidspunkt for, hvornår maskinen skal tændes og slukkes 
separat for hver enkelt dag, og du kan også angive funktionen dag for dag.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 7 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

Kopiering, mens ugetimer er i brug

Begrænsningerne af ugetimeren kan midlertidigt annulleres, så maskinen kan bruges. For at annullere 
begrænsningen skal brugstimerne først indtastes. Der skal angives en adgangskode for timer uden for 
kontortid i administratortilstanden.

1

2

1

2
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Nedsættelse af elforbruget3 3.14
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4.1 Valg af papir 4
4 Praktiske udskrivningsfunktioner

4.1 Valg af papir

Originalretning
Vælg "Stående" eller "Liggende", som retning for udskrivning på papiret.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X driver: Page Attributes

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Originalformat og papirformat
Vælg originalens papirformat og formatet på det papir, der skal udskrives på.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X driver: Page Attributes

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

LiggendeStående

Originalformat Papirformat
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Valg af papir4 4.1
Zoom
Specificer forstørrelses- eller reduktionsfaktor.

Originalen forstørres eller formindskes automatisk til det format, der angives her, når det er forskelligt fra 
indstillingen "Originalformat", og "Zoom" er indstillet til "Auto".

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X driver: Page Attributes

Reference
- Windows PCL-drivere har også funktionen "Gengivelse af tynde linjer" til at forhindre, at tynde linjer 

bliver slørede, når der udskrives i formindsket størrelse. (Fanen Andet)

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Papirbakke (Papirtype)
Vælg papirbakken, der indeholder det papir, der skal udskrives på. Hvis papirbakkerne er ilagt forskellige 
papirtyper, kan den ønskede papirtype vælges ved at vælge en anden papirbakke.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X-driver: Paper Tray/Output Tray

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Reducer Forstør

Original

Bakke
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4.1 Valg af papir 4
Kopier og Sortering/Offset
Når der udskrives flere kopier, vælges funktionen "Sortering" for at udskrive hver kopi som et færdigt sæt 
(1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...).

Ydermere, og hvis funktionen "Offset" er valgt, vil hvert kopisæt udføres offset skiftevis fremad eller bagud.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X driver: Output Method

Reference
- Funktionen "Offset" er kun tilgængelig med efterbehandlere, hvor siderne kan forskydes.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Sortering Offset
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Styring og begrænsning af udskrivning4 4.2
4.2 Styring og begrænsning af udskrivning

Sikker udskrift
Der kan angives en adgangskode for dokumentet.

Denne funktion er nyttig for udskrivning af fortrolige dokumenter, da dokumentet ikke kan hentes, medmindre 
der er indtastet et password på maskinens betjeningspanel.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X driver: Output Method

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Gem i br. bakke
Dokumentet kan gemmes i den angivne brugerbakke.

Eftersom gemt data kan udskrives, når der er brug for det, så er denne funktion nyttig til at holde orden på 
dokumenter i offentlige og private brugerbakker, afhængig af dokumentindholdet.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X driver: Output Method

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Bakke

Password

Bakke
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4.2 Styring og begrænsning af udskrivning 4
Prøveudskr.
Før du udskriver et stort antal kopier, kan du vælge at udskrive en prøvekopi, som du kan kontrollere.

Derved undgår ud, at der udskrives et stort antal med fejl.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X driver: Output Method

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Brugergodkendelse/kontosporing
Hvis indstillingen for autentifikation eller kontostyring er angivet på maskinen, aktiveres registrering af bruger 
eller kontooplysning med printerdriveren maskinen til at kontrollere, om det sendte udskriftsjob er data fra en 
registreret bruger eller konto.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X driver: Output Method

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

5 sæt
Der udskrives et enkelt sæt. 
Kontroller prøvetrykket. Kontroller

OK

Bruger-ID eller kontonavn

Brugergodkendelse
eller

kontogodkendelse

OK!
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Styring og begrænsning af udskrivning4 4.2
ID & udskrift
Når der er aktiveret autentifikation skal en bruger bruge et brugernavn og en adgangskode og derefter 
udskrive udskriftsjobbet, der er gemt i ID- & udskriftsbrugerbakken på maskinen.

Eftersom udskrivning opstår efter brugerautentifikation er udført via kontrolpanelet på maskinen, så er det 
velegnet til udskrivning af meget fortrolige dokumenter.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Basis

Macintosh OS X driver: Output Method

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Bakke

OK!

Brugergodkendelse
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4.3 Reduktion af papir ved udskrivning 4
4.3 Reduktion af papir ved udskrivning

Kombination
N-i-1-udskrivning, som reducerer mange dokumentsider og udskriver dem sammen på en enkelt papirark, er 
nyttigt til økonomisering af antallet af udskrevne sider.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Layout

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Dobbeltsidet udskrivning/brochureudskrivning
Dokumentsider kan udskrives på begge sider af papiret eller i form som en brochure (bogopslag og 
midterhæftet).

Denne funktion er nyttig til hæftning af et dokument, der indeholder mange sider.

Dobbeltsidet udskrivning

Brochure-udskrivning

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Layout

Macintosh OS X-driver: Layout/Finish

Reference
- Også brug af funktionen "Kapitel" er egnet til angivelse af, hvilken side, der skal udskrives på forsiden 

af papiret i et dokument, der udskrives dobbeltsidet eller som en brochure.
- Funktionen "Spring over blanke sider", som ikke udskriver blanke sider, når der udskrives fra Windows 

PCL/XPS-driveren, er nyttig til reduktion af papirforbruget.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

2-i-1 4-i-1 6-i-1 9-i-1 16-i-1

Venstre indbinding. Topindbinding
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Justering af udskriftspositionen4 4.4
4.4 Justering af udskriftspositionen

Indbindingsretning og indbindingsmargin
Angiver indbindingspositionen for hæftning af dokumenter. Med Windows PCL/PS/XPS-drivere kan 
størrelsen af sidemargin ligeledes justeres.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Layout

Macintosh OS X-driver: Layout/Finish

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Billedskift
Hele billedet kan skiftes og derefter udskrives, f.eks. når venstre og højre margin justeres.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Layout

Macintosh OS X-driver: Layout/Finish

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Indbindigsmargen kan 
ligeledes justeres.

Venstre indbinding. Topindbinding. Højre indbinding

Topskift

Bundskift
Topskift Bund

skift
Venstre 
skift

Højre skift

Højre 
skift

Venstre 
skift
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4.5 Efterbehandling af dokumenter 4
4.5 Efterbehandling af dokumenter

Hæftning og hulning
Udskrevne dokument kan hæftes med hæfteklammer eller få udstanset huller.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Efterbehandling

Macintosh OS X-driver: Layout/Finish

Reference
- Hæfteindstillinger er kun tilgængelige, når efterbehandler (ekstraudstyr) er installeret.
- Hulningsindstillingerne er kun tilgængelige, hvis Hulkit og Efterbehandler FS-527 (ekstraudstyr) er 

installeret.
- Ved at vælge en udskriftsbakke kan outputdestinationen angives.
- Vælg den ønskede indstilling af papirarrangement for at angive, om der skal gives prioritet til det 

færdige produkt eller til produktiviteten, som metode for justering af indbindingsposition.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Midterhæftning og foldning
Vælg om det færdige dokument skal foldes i på midten, eller om det skal foldes på midten og hæftes.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Efterbehandling

Macintosh OS X-driver: Layout/Finish

Reference
- Indstillinger for Midterhæft og fold, og Fold er kun tilgængelige, hvis Efterbehandler FS-527 

(ekstraudstyr) og midterhæfter (ekstraudstyr) er installeret.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Hulning Hæftning

Halv-fold Midterhæft og 
fold
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Tilføjelse af forskelligt papir4 4.6
4.6 Tilføjelse af forskelligt papir

Forsidefunktion
For- og bagsideomslag kan udskrives på forskelligt papir.

Vælg papir til Forsidefunktion fra en papirbakke.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Forsidefunktion

Macintosh OS X-driver: Cover Mode/Transparency Interleave

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Transparent indskudsark
Indskudsark kan føres ud mellem OHP-transparenter, når der er skrevet på dem.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Forsidefunktion

Macintosh OS X-driver: Cover Mode/Transparency Interleave

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Forsideomslag Bagsideomslag
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4.6 Tilføjelse af forskelligt papir 4
Indstilling sidevis
Der kan vælges forskellig udskrivningsmetode og papirbakke for hver enkelt side. Det er nyttigt til ændring af 
papirbakker, når der udskrives et stort antal sider.

Side 1: Udskrivning enkeltsidet med papir fra bakke 1

Side 2: Udskrivning enkeltsidet med papir fra bakke 2

Tredje ark: Blankt papirindskud fra bakke 1

Siderne 3 til 6: Udskrivning dobbeltsidet med papir fra bakke 1

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Forsidefunktion

Macintosh OS X-driver: Per Page Setting

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].
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Tilføjelse af tekst og billeder, når der udskrives4 4.7
4.7 Tilføjelse af tekst og billeder, når der udskrives

Vandmærke
Dokumentet kan udskrives, så det overlapper et vandmærke (tekststempel).

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Stempel/komposition

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Overlay
Dokumentet kan udskrives, så det overlapper separat overlejringsdata.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Stempel/komposition

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Kopisikkerhed
Specificer et specialmønster eller en adgangskode for at forhindre kopiering. Der er fire 
kopibeskyttelsesfunktioner: Kopibeskyttelse, gentaget stempel, kopivagt, og Kopi af adgangskode.

Eksempel: Kopibeskyttelse

- For at bruge "Kopivagt" og "Kopi af adgangskode" er sikkerheds-kit SC-507 påkrævet.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Stempel/komposition

Macintosh OS X-driver: Stamp/Composition

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Conf
ide

ntia
l

New Product New Product

Overlejringsdata Original data

Udskrevet Kopieret
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4.7 Tilføjelse af tekst og billeder, når der udskrives 4
Dato/tidspunkt og sidetal
Dokumentet kan udskrives med dato/sidetal eller sidetal tilføjet.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Stempel/komposition

Macintosh OS X-driver: Stamp/Composition

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Overskrift/Fodnote
Oplysninger, der er registreret med maskinen som Overskrift/Fodnote, kan tilføjes, når dokumentet 
udskrives.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Stempel/komposition

Macintosh OS X-driver: Stamp/Composition

Reference
- For at bruge sidehoveder/sidefødder så skal sidehoved/sidefod først være registreret med maskinen.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].
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Justering af billedkvalitet4 4.8
4.8 Justering af billedkvalitet

Vælg farve og kvalitetsjustering
Dokumentet kan udskrives i gråskala, eller billedkvaliteten, såsom farvetonen, kan justeres.

Reference
Funktionen til Forbedring af kant kan indstilles til at fremhæve kanten på bogstaver og tegn, grafik og billeder, 
og således gøre små tegn mere tydelige.
Funktion til besparelse af toner kan angives for at styre udskrivningstætheden og spare på tonerforbruget.
- ICC-profilen kan angives for Windows PS-driver og Macintosh OS X-driver.
- Windows XPS-driveren har funktionen "Mønster", der angiver finheden i grafikmønstrene.
- Windows PCL-driveren har funktionen "Mønster", der angiver finheden i grafikmønstrene og også 

funktionen "Billedkomprimering", der angiver komprimeringsfaktoren for et grafikbillede.
- Windows PS og Macintosh OS X drivere har funktionen "Automatisk fangning", der udskriver, således 

at det hvide område rundt omkring et billede undgås og funktionen "Sort overskrivning", der udskriver 
således, at det forhindres, at der laves en hvid kant rundt om et sort tegn eller figur.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Kvalitet

Macintosh OS X driver: Quality

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Farveindstillinger
Dokumentet kan udskrives med den billedkvalitet, der er bedst egnet til dokumentets indhold.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Kvalitet

Macintosh OS X driver: Quality

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].

Udskrivning 
med indstillinger 
for farveprofil

Udskrivning 
i gråskala

Dokument Foto DTP Web CAD
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4.8 Justering af billedkvalitet 4
Blank tilstand
Dokumentet kan udskrives med blank efterbehandling.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: Fanen Kvalitet

Macintosh OS X driver: Quality

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 og 10 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].
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Brug af printerskrifttyper4 4.9
4.9 Brug af printerskrifttyper

Skrifttypeindstilling
Dokumentet kan udskrives med TrueType skrifttyper, der erstatter printerens skrifttyper.

Windows PCL/PS-drivere: Fanen Kvalitet

Reference
- Når der bruges printerskrifttyper, reduceres udskrivningstiden, men der kan være en forskel mellem det 

viste dokument og udskriftsresultatet.
- "Skrifttypeindstillinger" kan konfigureres vha. Windows PCL eller PS-driver.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledning, Udskrivning].

TrueType-skrifttype (skrifttype 1)

Printerskrifttype (skrifttype 2)
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4.10 Konfiguration af en letanvendelig printerdriver 4
4.10 Konfiguration af en letanvendelig printerdriver

My Tab
Du kan konfigurere "My Tab", hvor du samlet kan registrere de ofte brugte printerindstillingsfunktioner på en 
fane og til at brugertilpasse indholdet, så det vises på fanen. Vha. My Tab kan du skifte indstilling af de oftest 
brugte funktioner på en skærm.

Windows PCL/PS/XPS-drivere: My Tab

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledning - Udskrivning].
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Konfiguration af en letanvendelig printerdriver4 4.10
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5 Nyttige faxfunktioner





5.1 Registrering af ofte brugte faxnumre 5
5 Nyttige faxfunktioner

5.1 Registrering af ofte brugte faxnumre
Ofte anvendte destinationer kan registreres.

Destinationer kan registreres i adressebogen eller som gruppedestinationer.

Adressebogsdestinationer
Ved at registrere en ofte brugt destination i adressebogen, kan destinationen hentes med et enkelt tryk på en 
adressebogsknap.

Åbning af destinationsregistreringsskærmen
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Registrering af ofte brugte faxnumre5 5.1
Registrering af et faxnummer

Destinationsregistreringsskærm
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5.1 Registrering af ofte brugte faxnumre 5
• Nr.: Brug tastaturet til at indtaste registreringsnummeret.
• Navn: Angiv navnet på det faxnummer, der skal registreres.
• Faxnummer: Brug tastaturet til at indtaste det faxnummer, der skal registreres.
• Indeks: Vælg de indekskarakterer, der skal bruges til at organisere faxnumrene. Ved at vælge indeks-

karakterer, der er passende for det registrerede navn, kan du let finde faxnummeret.
• Ikon: Når i-Option LK-101 v2 er aktiveret på maskinen, vælges et ikon.

2

1

2

1

d-Color MF360/280/220 5-5



Registrering af ofte brugte faxnumre5 5.1
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Gruppedestinationer
Der kan registreres flere destinationer sammen som en enkelt gruppe.

De destinationer, der kan registreres som en gruppedestination, skal være registreret i adressebogen.

Før du kan registrere en gruppedestination skal de enkelte destinationer først være registreret i 
adressebogen.

% På skærmbilledet for oprettelse af One-touch-destination skal du trykke på [Gruppe].

2

1

3
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5.1 Registrering af ofte brugte faxnumre 5
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Registrering af programdestination
Scanningsindstillinger, transmissionsindstillinger og destination kan registreres med en enkelt knap. Disse 
kaldes programdestinationer. 

De registrerede programdestinationer kan let hentes og bruges.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Destinationsskærm
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Kontrol af faxfunktioner, der er udført indtil nu5 5.2
5.2 Kontrol af faxfunktioner, der er udført indtil nu

Komm. liste
En log over transmissioner og modtagelser kan ses i en rapport og udskrives.

Transmissionsrapporten, modtagelsesrapporten og aktivitetsrapporten, som kombinerer transmissions- og 
modtagelsesrapporterne, er tilgængelige i kommunikationslisten.

2

1

3
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5.2 Kontrol af faxfunktioner, der er udført indtil nu 5
d Reference
Aktivitetsrapporten kan udskrives regelmæssigt.
For flere detaljer henvises til kapitel 8 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Fax-job, der ikke kan Sendes, gemmes automatisk i brugerbakken Send-igen-fax. Job, der er gemt i 
brugerbakken Send-igen-fax kan Sendes manuelt. Indstillingerne skal angives i administratortilstand for 
automatisk at gemme jobs i brugerbakken Send-igen-fax. For flere detaljer henvises til kapitel 10 i 
[Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Vælg den rapport, der skal udskrives.

1

2

Vælg antal rapporter, der skal udskrives.
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Transmittering til flere modtagere samtidig5 5.3
5.3 Transmittering til flere modtagere samtidig
En original kan sendes til flere modtagere i en enkelt arbejdsgang. Dette kaldes en 
"Rundsendelsestransmission".

Rundsendelsestransmission
Modtagere af rundsendelsestransmissioner kan angives ved at indtaste destinationen med tastaturet eller 
ved at en registreret destination.
Modtagere kan også angives ved at bruge en kombination af de to metoder.

Indtastning af en destination på tastaturet
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5.3 Transmittering til flere modtagere samtidig 5
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Berør [Næste adr.] for at få vist en skærm 
til indtastning af næste destination.

En destination kan også indtastes fra kontrolpanelet.

2

1

En destination kan også angives ved indtastning af dens registreringsnummer.
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Transmittering til flere modtagere samtidig5 5.3
Valg af en registreret destination

Reference
- Der kan maksimalt angives 625 destinationer.

Destinationer kan angives i følgende kombination.
Adressebog: 500 adresser
Direkte indt.: 100 fax-adresser, 5 e-mail-adresser, internet-fax-adresse eller IP-adresse-fax-adresser, 
5 SMB-adresser, 5 FTP-adresser, 5 brugerbakkeadresser, 5 WebDAV-adresser

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Vælg de mange destinationer, hvortil transmissionen skal sendes.

De aktuelt valgte 
destinationer kan kontrolleres
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5.4 Valg af registreret transmissionskildeoplysning 5
5.4 Valg af registreret transmissionskildeoplysning

Indstillinger af kildeoplysning for faxtransmission
Registreret transmissionskildeoplysning (transmissionskildenavn og -fax-ID) kan vælges og ændres.

From : User01 From : Group03
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Valg af registreret transmissionskildeoplysning5 5.4
Reference
- Transmissionskildeoplysning angives på skærmen Administratortilstand. Kontakt maskinens 

administrator for at få administratoradgangskode.
- Transmissionskildeoplysningen registreres af administratoren. Kontakt maskinens administrator for at 

få registrerede oplysninger.
- Administrator kan indstille position for udskrivning af transmissionskildeoplysningen på yder- eller 

indersiden af dokumentet, eller den kan angives til ikke at skulle udskrives.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 10 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

2

1
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5.5 Scanning af dokumenter, der skal Sendes 5
5.5 Scanning af dokumenter, der skal Sendes

Scann. indst.
Fra skærmen Scann. indst., kan indstillinger, som f.eks. billedkvalitet, opløsning og tæthed af det scannede 
dokument, ændres.

Nr. Parameter Beskrivelse

1 Originaltype Dokumentet kan scannes i overensstemmelse med dets ind-
hold.

2 Simplex/duplex Vælg "2-sidet", når du scanner dobbeltsidede dokumenter.

3 Opløsning Jo større tal, jo mere tydeligt er billedet.

4 Filtype Denne parameter er ikke tilgængelig, når der sendes til et 
faxnummer.

5 Tæthed Vælg, hvorvidt farverne på de scannede data skal gøres mør-
kere eller lysere.

6 Farve Denne parameter er ikke tilgængelig, når der sendes til et 
faxnummer.

7 Scan. format Angiv størrelsen af det dokument, der skal scannes. Det er nyt-
tigt, når du kun vil faxe en del af dokumentet.

8 (Dok. navn) Denne parameter er ikke tilgængelig, når der sendes til et 
faxnummer.

9 Sep. scanning Vælg denne indstilling for at sende et scannet dokument i for-
skellige grupper.

21 3

54 6

7

8

9
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Scanning af dokumenter, der skal Sendes5 5.5
Kvalitetjustering

Program

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Nr. Parameter Beskrivelse

1 Fjern baggrund Juster baggrundstætheden, når trykket på bagsiden ses på for-
siden af kopien, eller når den originale baggrund er farvet.

2 Skarphed Juster indstillingen, når kanterne på teksten ikke er skarpe.

Nr. Parameter Beskrivelse

1 Rammesletning De skygger, der kan dukke op, når et dokument scannes, 
fjernes.

2 Bogkopi Angiv den relevante indstilling for scanning af en bog.

3 Tekstforklaring Dokumentet, der skal Sendes, kan gemmes i Brugerbakke for 
kommentar.

4 Stempel/komposition Send dokumentet med dato, klokkeslæt, sidenummer eller for-
udindstillet tekst tilføjet.

5 Send & Udskriv Et dokument, der faxes, kan kopieres samtidigt.

6 TX-stempel Når en fax, skal sendes vha. ADF, kan du bekræfte, at hver en-
kelt side på originalen er scannet eller ej, ved at tilføje et færdig-
stempel på den scannede original.
For at bruge funktionen TX-stempel skal den ekstra stempelen-
hed være installeret.

1 2

1

4

2 3

5 6
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5.6 Sende dokumenter med en kommando fra modtageren 5
5.6 Sende dokumenter med en kommando fra modtageren

Polling-transmission (Opkaldstransmission)
Når du gemmer data for scannede originaler på afsenderens maskine og sender det på en anmodning fra 
modtageren, kaldes det "polling-transmission".

Et dokument, der er sendt ved brug af maskinens "TX-opkald"-funktion gemmes i maskinens brugerbakke 
Polling-transmission og sendes, når en anmodning er modtaget fra modtageren.

Anmod om, at 
data bliver sendt

ModtagerAfsender

Brugerbakke
polling

fortroligt
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Sende dokumenter med en kommando fra modtageren5 5.6
2

1
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5.6 Sende dokumenter med en kommando fra modtageren 5

Reference
- Når der udføres polling-transmissioner, bærer modtageren udgifterne ved transmissionen.
- Hvis du vil anmode om at en maskine sender data, der er gemt med en polling-transmission, skal du 

trykke på [RX-opkald] på skærmen Indstilling af kommunikationsmetoder, og angiv derefter afsenderen 
for at modtage data.

- Bulletin-polling-transmission kan bruges, hvis modtagerens faxmaskine understøtter F-kode-
funktioner.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].
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Reducering af kommunikationsomkostninger5 5.7
5.7 Reducering af kommunikationsomkostninger

Transmission til flere langdistancemodtagere (relædistribution)
Hvis du vil sende et dokument til flere modtageren, kan dokumentet sendes til en repræsentantmodtager, og 
repræsentantmodtageren (relæstationen) kan videresende dokumentet til de resterende modtagere.

Reference
- Hvis du vil udføre en rundsendelsestransmission, så skal relæbrugerbakke og destination være angivet 

i relæstationen. Ved destinationsindstilling skal en gruppe være angivet på forhånd som destination.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 7 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Transmission vha. natlig transmissionsomkostning (tidsindstillet 
transmission)
Du kan angive destinationsindstillingerne og scanne dokumentet i løbet af dagen og sende transmissionen 
på et angivet tidspunkt om natten, når telefonomkostningerne er lave.

Reference
- For at kunne sende en fax sent om natten skal timer-transmissionen angives, når originalen sendes.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Afsenderen bærer kun udgifterne til 
transmission til relæstationen.

Relæstation

Det scannede dokument sendes på det angivne tidspunkt.
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5.8 Reducering af kommunikationsomkostninger (ved at bruge Internet/Intranet) 5
5.8 Reducering af kommunikationsomkostninger (ved at bruge 
Internet/Intranet)

Internetfax
Ved at bruge internettet kan et scannet dokument sendes som en vedhæftet fil i en e-mail.

Transmissionsomkostningerne er inkluderet i internetomkostningerne.

Reference
- Med internet-fax kan du overføre en farvet original.
- Den vedhæftede fil er i TIFF-format.
- For yderligere oplysninger angående Afsendelse af internetfaxer henvises til side 5-22 i vejledningen.
- Før der kan anvendes internetfax, skal administratoren have angivet diverse indstillinger.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 2 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

IP-adresse-fax
Angiv modtagernes IP-adresse, værtsnavn, eller e-mail-adresse som destinationen for at muliggøre, at en 
kommunikation finder sted på et intranet, f.eks. ét der tilhører en virksomhed.

Reference
- Med IP-adresse-fax kan farvedokumenter sendes og modtages.
- Før der kan anvendes IP-adressefax, skal administratoren angive diverse indstillinger.
- IP-adresse-fax er kun tilgængelig mellem kompatible modeller af Olivetti eller mellem modeller. der er 

kompatible med direkte SMTP standard anbefalet af CIAJ (Communications and Information network 
Association of Japan). Vi kan kun garantere en korrekt funktion mellem de kompatible modeller.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 2 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Internet
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Afsendelse af dokumenter med e-mail5 5.9
5.9 Afsendelse af dokumenter med e-mail

Internetfax
Ved at bruge internettet kan et scannet dokument sendes som en vedhæftet fil i en e-mail.

Transmissionsomkostningerne er inkluderede i internetomkostningerne.

Når destinationen er registreret

3

2

1
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5.9 Afsendelse af dokumenter med e-mail 5

Når destinationen indtastes direkte

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

2

1

2

1
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Reduktion af udskrivningsomkostninger5 5.10
5.10 Reduktion af udskrivningsomkostninger

Brugerbakke for obligatorisk RX-hukommelse
Modtagne fax kan gemmes i brugerbakke som data og udskrives, når der er behov for det.
Udskrivning af kun de nødvendige faxdokumenter blandt alle de modtagne faxdokumenter forbedrer 
sikkerheden og reducerer udskrivningsomkostningerne.

Udskrivning af data i brugerbakke for obligatorisk RX-hukommelse

Brugerbakke
for obligatorisk
RX-hukomm

Modtage

else
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5.10 Reduktion af udskrivningsomkostninger 5
Reference
- Der kan specificeres en adgangskode for brugerbakke for obligatorisk RX-hukommelse.
- Indstillinger for brugerbakke for obligatorisk RX-hukommelse bliver specificeret i Administratorfunktion. 

Administratoradgangskode kræves for at angive indstillingerne.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 7 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

3

2

1

2

1
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Afsendelse af fortrolige dokumenter5 5.11
5.11 Afsendelse af fortrolige dokumenter

F-kode-TX
Når der sendes dokumenter, kan der angives en fortrolig brugerbakke (SUB-adresse) og en adgangskode 
(ID-transmission), ud over destinationens faxnummer for at bevare dokumentets fortrolighed.

SUB-adresse
1 2 3 4

Transmissions ID
****

Fortrolig
brugerbakke

Modtage
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5.11 Afsendelse af fortrolige dokumenter 5
Reference
- For at udføre en F-kode-transmission skal der angives en fortrolig bakke og ID-transmission på 

modtagerens faxmaskine.
- En F-kode-transmission kan kun anvendes, hvis modtagerens faxmaskine understøtter 

F-kodefunktioner.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

2

1
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Videresendelse af modtagne data5 5.12
5.12 Videresendelse af modtagne data

Faxvideresendelse
Modtagne fax kan videresendes til en på forhånd angivet destination.

Reference
- Indstilling af brugerbakken RX-hukommelse angives i administratortilstanden. 

Administratoradgangskode kræves for at angive indstillingerne.
- I administratortilstanden kan du angive indstilling for udskrivning af data for en modtaget fax, endda fra 

maskinen, når faxen videresendes, eller du kan få maskinudskrift videresendt, når der opstår en fejl.
- Hvis der er angivet faxvideresendelse, så kan indstilling af RX-hukommelse, indstilling af PC-FAX RX 

og indstilling af TSI-brugerbakke ikke bruges.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 10 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Modtage
og

Videresend

Bakke
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5.13 Fax data direkte fra en computer 5
5.13 Fax data direkte fra en computer

Computerfax
Data, der er oprettet på computeren, kan sendes til en destinationsfaxmaskine med de samme indstillinger, 
som hvis det skulle udskrives.

For at kunne bruge computerfax skal faxdriveren være installeret.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 4 i [Betjeningsvejledning - Faxdriverfunktioner].

Indstillinger for faxdokumenter kan angives.

1

2

Der kan vælges en destination fra adressebogen.

3

1

2
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Fax data direkte fra en computer5 5.13
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6 Nyttige funktioner til 
netværksscanning





6.1 Registrering af ofte brugte destinationer 6
6 Nyttige funktioner til netværksscanning

6.1 Registrering af ofte brugte destinationer
Ofte anvendte destinationer kan registreres.

Destinationer kan registreres i adressebogen eller som gruppedestinationer.

Adressebogsdestinationer
Ved at registrere en ofte brugt destination i adressebogen, kan destinationen hentes med et enkelt tryk på en 
adressebogsknap.

Åbning af destinationsregistreringsskærmen
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Registrering af ofte brugte destinationer6 6.1
Registrering af en e-mail-adresse

Destinationsregistreringsskærm
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6.1 Registrering af ofte brugte destinationer 6
• Nr.: Brug tastaturet til at indtaste registreringsnummeret.
• Navn: Angiv navnet på den e-mail-adresse, der skal registreres.
• E-mail-adresse: Brug tastaturet, der vises i berøringspanelet til at indtaste e-mail-adressen.
• Indeks: Vælg de indekskarakterer, der bruges til at organisere e-mail-adresserne. Ved at vælge 

indekskarakterer, der er passende for det registrerede navn, kan du let finde e-mail-adresserne.
• Ikon: Når i-Option LK-101 v2 er aktiveret på maskinen, vælges et ikon.

2
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Registrering af ofte brugte destinationer6 6.1
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Gruppedestinationer
Der kan registreres flere destinationer sammen som en enkelt gruppe.

De destinationer, der kan registreres som en gruppedestination, skal være registreret i adressebogen.

Før du kan registrere en gruppedestination skal de enkelte destinationer først være registreret i 
adressebogen.

% På skærmbilledet for oprettelse af One-touch-destination skal du trykke på [Gruppe].

1
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6.1 Registrering af ofte brugte destinationer 6
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Registrering af programdestination
Scanningsindstillinger, transmissionsindstillinger og destination kan registreres med en enkelt knap. Disse 
kaldes programdestinationer. 

De registrerede programdestinationer kan let hentes og bruges.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Destinationsskærm
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Overførsel af fin tekst og rene billeder6 6.2
6.2 Overførsel af fin tekst og rene billeder
Mængden af detaljer (opløsning) og scanningsmetoden (alt efter hvorvidt originalen indeholder tekst eller 
billeder) kan angives, når der scannes et dokument. Et dokument af god kvalitet kan sendes vha. en 
kombination af disse indstillinger.

Justering af opløsning
Når der overføres fin tekst og billeder, kan man sende et billede af bedre kvalitet ved at indstille en højere 
opløsning.
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6.2 Overførsel af fin tekst og rene billeder 6
Reference
- Jo højere opløsning, jo mere fylder dataene.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Valg af en indstilling for originaltypen
Vælg den passende scanningsmetode for dokumentets tekst- og billedtype.

2

1
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Overførsel af fin tekst og rene billeder6 6.2
Nr. Parameter Beskrivelse

1 Tekst Vælg denne indstilling for dokumenter, der kun indeholder 
tekst.

2 Tekst/foto Vælg denne indstilling for dokumenter, der indeholder både 
tekst og fotos.

3 Foto Vælg denne indstilling for dokumenter, der kun indeholder 
fotos.

4 Dot matrix original Vælg denne indstilling for dokumenter, der indeholder tekst, 
som generelt virker utydelig.

5 Kopieret papir Vælg denne indstilling for dokumenter med jævn tæthed, der er 
lavet ved hjælp af en kopimaskine eller en printer.

1

4

2 3
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6.2 Overførsel af fin tekst og rene billeder 6
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Hvis "Tekst/foto" eller "Foto" vælges, kan fototypen også vælges.
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Overførsel med de valgte farve- og filtypeindstillinger6 6.3
6.3 Overførsel med de valgte farve- og filtypeindstillinger
Valg af indstillinger for farve og filtype

Filtype

1 2
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6.3 Overførsel med de valgte farve- og filtypeindstillinger 6
Farve

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Valg af indstillinger for filtype og farve
Vælg den farveindstilling, der svarer til den dokumenttype, der skal scannes. Det kan imidlertid være at nogle 
indstillinger ikke tilgængelige, alt afhængig af den valgte overførselsmetode og filtypeindstilling.

Farveindstillingerne er tilgængelige, når scannede dokumenter gemmes i brugerbakker, når der sendes data 
via e-mail eller ved overførsel af data på et netværk. Farveindstillingerne er ikke tilgængelige, når der faxes.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Filtype Beskrivelse

PDF Denne filtype kan vises i Adobe Reader. Der findes også et krypteret 
PDF-filformat.

Kompakt PDF Denne filtype kan vises i Adobe Reader. Eftersom der bruges en højere 
komprimering, så er datamængden mindre end ved et normalt 
PDF-format. En kompakt PDF-fil kan også anvendes som en krypteret 
PDF- eller Oversigts-pdf.

TIFF Vælg denne indstilling til at gemme data i TIFF-format (sort/hvid).

JPEG Vælg denne indstilling for at gemme data i JPEG-format (farve). 
Der oprettes en fil for hver side af dokumentet.

XPS Vælg denne indstilling for at gemme data i XPS-format.

Kompakt XPS Vælg denne indstilling for at komprimere dataene mere end XPS-for-
matet og gemme. Eftersom der bruges en højere komprimering, så er 
datamængden mindre end ved et normalt XPS-format. 

Filtypeindstilling PDF Kom-
pakt PDF

TIFF JPEG XPS Kom-
pakt XPS

Farveindstilling

Autofarve o o o o o o

Fuldfarve o o o o o o

Gråskala o o o o o o

Sort o - o - o -
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Overførsel med sidenummer og klokkeslæt tilføjet6 6.4
6.4 Overførsel med sidenummer og klokkeslæt tilføjet
Sidenummer og dato/klokkeslæt kan tilføjes til det scannede dokument. Både sidenummer og 
dato/klokkeslæt kan tilføjes på samme tid.

Sidetal
Sidenummeret kan tilføjes til et dokument, der skal sendes.
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6.4 Overførsel med sidenummer og klokkeslæt tilføjet 6
Reference
- Hvis der trykkes på [Tekstdetaljer], kan du angive tekstfarve, tekststørrelse og teksttype.
- Sidenumre kan også tilføjes med indstilling af sidehoved/sidefod. Indstilling af sidehoved/sidefod 

angives i administratortilstanden.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].
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Overførsel med sidenummer og klokkeslæt tilføjet6 6.4
Tilføjelse af dato og tid
Dato og tid for scanningen kan tilføjes til et dokument, der skal sendes.
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6.4 Overførsel med sidenummer og klokkeslæt tilføjet 6
Reference
- Hvis der trykkes på [Tekstdetaljer], kan du angive tekstfarve, tekststørrelse og teksttype.
- Dato/klokkeslæt kan også tilføjes med indstilling af sidehoved/sidefod. Indstilling af sidehoved/sidefod 

angives i administratortilstanden.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].
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Overførsel med justeret baggrundsfarve6 6.5
6.5 Overførsel med justeret baggrundsfarve

Fjern baggrund
Juster baggrundstætheden, når trykket på bagsiden ses på forsiden af kopien, eller når den originale 
baggrund er farvet.
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6.5 Overførsel med justeret baggrundsfarve 6
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].
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Overførsel, hvor skygger er slettet6 6.6
6.6 Overførsel, hvor skygger er slettet

Rammesletning
Du kan sende scanninger, hvor uønskede områder omkring dokumentet, som f.eks. overførselsoplysninger 
på modtagne faxer og skygger fra udstansede huller, fjernes.
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6.6 Overførsel, hvor skygger er slettet 6
Reference
- Den samme bredde kan slettes på alle fire sider af dokumentet, eller den bredde, der skal fjernes, kan 

angives for hver enkelt side.
- Bredden på rammen, der skal slettes, kan indstilles til mellem 0,1 og 50,0 mm.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].
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Overførsel til flere modtagere6 6.7
6.7 Overførsel til flere modtagere

Søgning efter en registreret destination
Vælg en registreret modtager i adressebogen.

3

1

2

6-22 d-Color MF360/280/220



6.7 Overførsel til flere modtagere 6
Reference
- Uønskede destinationer kan slettes under "Runds. liste", og indstillingerne kan ændres.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Gruppedestinationer, som er flere destinationer, der forudgående er registreret sammen, kan være nyttige 
ved valg af destinationer.

1

2

1

2

d-Color MF360/280/220 6-23



Afsendelse af dokumenter med e-mail6 6.8
6.8 Afsendelse af dokumenter med e-mail

E-mail-transmissioner
Scannet data kan sendes som en vedhæftet fil til en e-mail ved simpelthen at angive e-mail-adressen.

% Vælg en registreret destination, eller indtast e-mail-adressen direkte.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

Internet
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6.8 Afsendelse af dokumenter med e-mail 6
Ændring af e-mail-emne eller navn på den vedhæftede fil
Emnet på e-mail-beskeden og filnavnet kan ændres, når der sendes scannet data via e-mail.

• Dok. navn: Navnet på den vedhæftede fil kan ændres.
• Emne: Emnet på e-mail-meddelelsen kan ændres.
• Tekst: E-mail-teksten kan indtastes.
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Afsendelse af dokumenter med e-mail6 6.8
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].
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6.9 Kontrol af overførsler, der er udført indtil nu 6
6.9 Kontrol af overførsler, der er udført indtil nu

Aktuelle jobs/listen Jobhist.
Transmissionsloggen indeholder listen Aktuelle jobs, hvor de jobs, der aktuelt er i gang, kan kontrolleres, og 
listen Jobhist., hvor de gennemførte transmissionsjobs kan kontrolleres.
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Kontrol af overførsler, der er udført indtil nu6 6.9
Reference
- Jobs, der er ved at blive sendt og jobs, der er i kø for afsendelse, vises i listen Aktuelle jobs.
- Jobs, der er afsendt, vises i listen Jobhistorik.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 3 i [Betjeningsvejledningen, Netværksscanning/Fax/Netværksfax].
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7 Nyttige bakkehandlinger





7.1 Ændring af navnet på et gemt dokument 7
7 Nyttige bakkehandlinger

7.1 Ændring af navnet på et gemt dokument

Rediger navn
Navnet på et dokument, der er gemt i en brugerbakke, kan ændres. Dokumenter, der ikke fik noget navn, da 
de blev gemt, kan gives et navn, som er let at huske.
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Ændring af navnet på et gemt dokument7 7.1
Reference
- Dokumentnavnet er navnet på den sendte fil. Skift dokumentnavnet, når du har overvejet betingelserne 

for destinationsserveren.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 7 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].
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7.2 Scanning af dobbeltsidede dokumenter 7
7.2 Scanning af dobbeltsidede dokumenter

Scanningsindstillinger
ScanningsindstillingerNår du gemmer data i en brugerbakke fra brugerbakkefunktionen, skal du trykke på 
[Scann. indst.] for at ændre indstillingerne for scanning af dokumentet. Hvis du vil scanne dobbeltsidede 
dokumenter, skal du vælge "2-sidet" under Scanningsindstillinger.

1
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Scanning af dobbeltsidede dokumenter7 7.2
Reference
- Fra Scanningsindstillinger kan du ud over indstilling af dobbeltsidede dokumenter også angive 

indstilling af dokumentbilledkvaliteten og filformatet på den data, der skal gemmes.
- Når du scanner et dobbeltsidet dokument fra Fax/Scan-funktionen skal du angive indstillingen "2-sidet" 

under Scanningsindstillinger på samme måde, som du angiver i brugerbakkefunktionen.
- Eftersom standardindstillingen er "1-sidet", skal du huske at angive indstillingen "2-sidet" under 

Scanningsindstillinger, hvis du vil gemme et dobbeltsidet dokument i en brugerbakke. Derudover skal 
du, hvis indstillingen "2-sidet" er angivet under Scanningsindstillinger, huske at trykke på 
[Originalretning] og [Indbindingspos.] under Originalindstillinger, og vælge de relevante indstillinger for 
det ilagte dokument.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 6 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].
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7.3 Automatisk sletning af data fra brugerbakker 7
7.3 Automatisk sletning af data fra brugerbakker

Interval for autosletning af dokument
Den tid, som data gemmes i brugerbakker kan angives for hver enkelt brugerbakke. Når den angivne 
tidsperiode er forløbet, så bliver data, der er gemt i brugerbakkerne, automatisk slettet. Angivelse af indstilling 
af "Interval for autosletning af dokument", ved registrering af en brugerbakke.

Reference
- Hvis du vil ændre indstillingen af automatisk slettetid for dokument for en brugerbakke, der allerede er 

registreret, skal du trykke på [Rediger] for brugerbakken.
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Automatisk sletning af data fra brugerbakker7 7.3
2
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7.3 Automatisk sletning af data fra brugerbakker 7
d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 8 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].
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Udskrivning/Afsendelse af flere kombinerede data7 7.4
7.4 Udskrivning/Afsendelse af flere kombinerede data

Kombiner/TX-indb.
To eller flere data, der er gemt i brugerbakker, kan udskrives eller afsendes.

Når "Kombiner" er valgt

2
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7.4 Udskrivning/Afsendelse af flere kombinerede data 7
Når "TX-indb." er valgt.

Angiv rækkefølgen for den kombinerede data.

Angiv efterbehandlingsindstillinger, og udskriv derefter data.

1
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Udskrivning/Afsendelse af flere kombinerede data7 7.4
Angiv rækkefølgen for den kombinerede data.

Vælg destination, og send derefter data.
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7.4 Udskrivning/Afsendelse af flere kombinerede data 7

Reference
- Du kan ikke sende data, der er gemt i en brugerbakke, til en ikke-scanningsdestination (G3-fax, 

internet-fax eller IP-adresse-fax).

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 7 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].
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Ændring af efterbehandlingsindstillinger for gemt data før udskrivning7 7.5
7.5 Ændring af efterbehandlingsindstillinger for gemt data før 
udskrivning

Efterbehandl.
Før udskrivning af data, der er gemt i en brugerbakke, kan efterbehandlingsindstillingerne ændres.
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7.5 Ændring af efterbehandlingsindstillinger for gemt data før udskrivning 7
Tilgængelige efterbehandlerindstillinger

De efterbehandlingsindstillinger, der tilgængelige, kan variere, alt efter det installerede ekstraudstyr. For flere 
detaljer henvises til kapitel 5 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 7 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].

Indstilling Beskrivelse

Sætvis Vælg denne indstilling for at adskille hvert sæt af et flersidet 
dokument.

Gruppe Vælg denne indstilling for at adskille kopier af hver side i et fler-
sidet dokument.

Offset Når der ikke er instal-
leret nogen 
efterbehandler

Hvis sorteringsbetingelserne er op-
fyldt, afleveres udskrevne kopier og 
sorteres i skiftende zigzag-mønster.

Når der er installeret 
en efterbehandler

Kopierne udføres skiftevis for at 
adskille dem.

Hæftning Kopier kan hæftes i hjørnet eller på to steder.

Hulning Der kan i kopierne udstanses huller til arkivering.

Fold/
Midterhæft-
ning

Halv-fold Vælg denne indstilling for at folde kopier halvt, før de afleveres.

Midterhæftn. & fold Vælg denne indstilling for at hæfte kopierne to steder langs med 
midten, før de føres ud.

2

1

d-Color MF360/280/220 7-15



Udførelse af bakkehandlinger fra en computer7 7.6
7.6 Udførelse af bakkehandlinger fra en computer

Web Connection
Der kan oprettes brugerbakker, og der kan udføres handlinger på data i brugerbakkerne vha. Web 
Connection. Du kan bruge data i brugerbakker fra computeren på dit skrivebord.

Indtast IP-adressen på maskinen i "Adressefeltet" på Web-browseren for at bruge Web Connection for at 
tilslutte til maskinen. 

Følgende handlinger kan udføres fra fanen Bakke på Web Connection.
- Opret/rediger/slet brugerbakker.
- Udskriv/send data i brugerbakker.
- Download data fra en brugerbakke til en computer.
- Kopier/flyt/slet data i brugerbakker.

Om Web Connection
Web Connection er et hjælpeværktøj til enhedsstyring, der er integreret i maskinen.

Ved at bruge en webbrowser på en computer, der er tilsluttet til netværket, kan maskinindstillinger angives 
fra Page Scope Web Connection.

Følgende handlinger kan udføres fra Web Connection.
- Kontroller forskellige maskinoplysninger.
- Kontrol af job.
- Udfør handlinger med data i brugerbakker.
- Direkte udskrivning.
- Registrer/rediger destinationer.
- MFP-miljø, sikkerhed, autentifikation, netværk, printer og fax-indstillinger.

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledning - Bakkehandlinger].
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8.1 Avancerede funktioner 8
8 Avancerede funktioner

8.1 Avancerede funktioner
Forskellige funktioner, der øger funktionaliteten af MFP, kaldes "avancerede funktioner".

Der er to typer avancerede funktioner - funktionerne der kan anvendes via registrering af i-Option 
LK-101 v2/LK-102/LK-105 til FP, og funktioner, der kan anvendes sammen med programmer (My Panel 
Manager). Oversigt over hver enkelt funktion er som følger.

i-Option LK-101 v2 funktioner

Reference
- Hvis der er installeret en opkrævningsenhed på MFP, så kan Image Panel funktionerne ikke bruges.

i-Option LK-102 funktioner

i-option LK-105 funktioner

Reference
- For at bruge den avancerede funktion kræves den ekstra opgraderingspakke UK-203.
- For at bruge i-Option LK-101 v2, LK-102 eller LK-105 funktion i MFP, skal du registrere i-Option 

LK-101 v2, LK-102 eller LK-105 i MFP for at aktivere funktionen.

Funktion Oversigt

Webbrowser Ved at bruge kontrolpanelet på MFP, der er tilsluttet til netværket, kan du få adgang 
til internet og intranet og vise eller udskrive indholdet.
Du kan også, via en webbrowser, bruge Web Connection på MFP, der er tilsluttet 
til netværket, og bruge dokumenter der er gemt i brugerbakker.

Image Panel Image Panel er en ny intuitiv og et letforståeligt panelinterface. Panelet hjælper dig 
med let at sætte billede på hele funktionsflowet fra ilægning til afsendelse af et 
dokument.
Du kan tilføje fotodata til one-touch-destinationer med Web Connection. Registre-
ret fotodata bruges på Image Panel adresseliste.

Funktion Oversigt

PDF-proces Når du overfører dokumenter i PDF-format vha. scanner eller brugerbakke-funkti-
onerne, kan du kryptere PDF-filen med adgangskode eller digitalt ID, tilføje en di-
gital signatur og angive egenskaber.

Funktion Oversigt

PDF der kan søges Denne funktion giver dig mulighed for at indsætte gennemsigtig tekstdata i tekst, 
der registreres af OCR, og at oprette en PDF-tekstfil, der kan søges på.
Du kan oprette en PDF-fil, der kan søges på, når du gemmer eller sender en original 
som en PDF-fil ved brug af scannings- eller brugerbakkefunktion.
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Avancerede funktioner8 8.1
Reference
- For flere detaljer om i-Option LK-101 v2, LK-102, eller LK-105 funktion, henvises til 

[Betjeningsvejledning - Avancerede funktioner (i-Option)].
- For flere detaljer om procedure for registrering af i-Option LK-101 v2, LK-102, eller LK-105 i MFP, 

henvises til side 8-5 i denne vejledning.
- Når i-Option LK-101 v2 eller LK-105 er aktiveret, fungerer tasten [Boks] på kontrolpanelet som 

programmenutasten, og [Fax/Scan] eller [Kopi] fungerer som programtasten.
- Tryk på programmenutasten for at se programmenuen, hvor du kan bruge den tilføjede funktion. Du kan 

også tildele funktioner, der er tilføjet til de to programtaster.
- For flere detaljer henvises til [Betjeningsvejledning - Avancerede funktioner (i-Option)].

Tilgængelige funktioner med My Panel Manager 

Reference
- For at bruge den avancerede funktion kræves den ekstra opgraderingspakke UK-203.
- Funktionerne til tilslutning til programmerne skal aktiveres fra programsiden. For detaljer om aktivering 

af funktionen, se i vejledningen til programmet.

d Reference
For detaljer om My Panel Manager, se i vejledningen til My Panel Manager. 

For handlinger på MFP panel, når MFP er tilsluttet til My Panel Manager, henvises til [Betjeningsvejledning - 
Avancerede funktioner (i-Option)].

Funktion Oversigt

My Panel Med funktionen My Panel, bliver kontrolpanelet (My Panel) brugertilpasset, alt efter 
en brugers program, der styres centralt på serveren, og brugeren kan bruge 
My Panel, der er indhentet fra den valgte MFP.

My Address Book Med funktionen My Address Book kan den personlige adressebog (My Address 
Book) styres centralt på serveren, og brugeren kan bruge My Address Book, ind-
hentet fra den valgte MFP.
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8.2 Sådan registreres i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 
Sådan bruges funktionerne for i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 skal 
være registreret til MFP.

Dette afsnit beskriver proceduren til registrering af i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 til MFP. Bekræft 
følgende funktionsflow, og for detaljer om indstillinger skal du se i beskrivelsen på side 8-5 i vejledningen.

Registrering af i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105
Registrering af i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 til MFP kan gøres på følgende to måder.
- Fra kontrolpanelet på MFP
- Fra Web Connection

Procedure til registrering fra kontrolpanelet på MFP er beskrevet her. For procedure til specificering fra Web 
forbindelse, henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledning - Netværksadministration].

Procedure til aktivering af funktioner for i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

1 Anskaffelse af i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

% Anskaf i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 i forvejen. i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 
indeholder token-certifikatet.
Token-certifikatet indeholder følgende:
Produktnavn
Token-nummer
Antal tilladte enheder
Website-adressen for License Management Server (LMS)

% For flere detaljer om indkøb af i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105, bedes du kontakte din 
servicerepræsentant.

2 Udstedelse af en forespørgselskode.

% Tryk på tasten [Funk./Tæller].

Anskaf i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

Fra kontrolpanelet på MFP kan du udstede en forespørgselskode.

Fra computeren kan du registrere i License Management Server (LMS).

Fra kontrolpanelet på MFP aktiveres funktionerne for i-Option 
LK-101 v2/LK-102/LK-105.
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Sådan registreres i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-1058 8.2
% Tryk på [Administratorindstillinger].

% Indtast administratoradgangskoden, og tryk derefter på [OK].

% Tryk på [Licensindstillinger].

1

2
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8.2 Sådan registreres i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8

% Tryk på [Hent anmodningskode].

% Tryk på [Ja], og tryk derefter på [OK].

% Tryk på [Udskriv] for at udskrive forespørgselskoden.

1

2
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Sådan registreres i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-1058 8.2
3 Registrering i License Management Server (LMS).

% Adgang til webstedet for License Management Server (LMS).

% Vælg et sprog.

% Indtast serienummeret og forespørgselskoden, der blev vist ved afgivelse af forespørgselskoden, 
og klik derefter på knappen [Next].

1

2
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8.2 Sådan registreres i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8

% Indtast det token-nummer, der findes på token-certifikatet, vælg registreringsindstillinger, og klik 

derefter på knappen [Next].

% Bekræft registreringsindholdet, og klik på knappen [Generate License Code].

1

2
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Sådan registreres i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-1058 8.2
% Licenskode og funktionskode udstedes. Licenskoden og funktionskoden kræves for at kunne 
aktivere funktioner for i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105.

4 Aktivering af funktioner for i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105

% På skærm for licensindstillinger under Administratorindstillinger, trykkes på [Installer licens].

% Tryk på [Funktionskode] for at indtaste den indhentede funktionskode.

1

2
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8.2 Sådan registreres i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-105 8
% Tryk på [Licenskode], og indtast derefter den udstedte licenskode.

% Tryk på [Installer licens].
% Tryk på [Ja], og tryk derefter på [OK].

% Sluk for strømkontakten, og tænd derefter igen.

1

2
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Sådan registreres i-Option LK-101 v2/LK-102/LK-1058 8.2
Reference
- Når du har aktiveret funktionen, skal du slukke for strømkontakten og derefter vente ca. 10 sekunder, 

før du tænder igen. Ellers vil maskinen ikke fungere korrekt.
- På licensindstillingsskærmen under administratorindstillinger skal du trykke på [Liste m. aktiverede 

funkt.] for at kontrollere listen over aktiverede funktioner.
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9 Fejlfinding

9.1 Fejlfinding
Dette afsnit beskriver almindelige fejlfindingsprocedurer i et spørgsmåls- og svarformat. Hvis problemet ikke 
er løst, selv efter at den beskrevne procedure er udført, kontaktes serviceteknikeren.

Hvorfor kan maskinen ikke tændes?
Denne maskine har to kontakter.

Svar

Kontroller følgende.
- Kontroller, at maskinens strømstik er korrekt indsat i en stikdåse. Kontroller også, at sikringen ikke er 

sprunget.
- Kontroller, at maskinen er blevet tændt ved brug af både den sekundære afbryder og hovedafbryderen.

BEMÆRK
Hvis maskinen ikke tændes efter at de angivne punkter er kontrolleret, skal du kontakte serviceteknikeren.

Hvorfor vises der ingen skærm på berøringspanelet?
Hvis der ikke udføres nogen handling i en given periode, slukkes berøringspanelet, og maskinen går 
automatisk i energisparetilstand.
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Svar

Kontroller følgende.
- Brug hjulet [Lysstyrke] på kontrolpanelet for at justere lysstyrken på skærmen i berøringspanelet.

- Berør berøringspanelet. Der er intet problem, hvis berøringspanelet tændes. Når maskinen er i 
energisparetilstand, annulleres denne tilstand ved at trykke på en tast på betjeningspanelet.

- Prøv at trykke på tasten [Energi spar] på kontrolpanelet. Hvis ugetimeren har sat maskinen i dvale, vises 
en skærm på berøringspanelet, når der trykkes på tasten [Energi spar]. Indtast de oplysninger, der er 
angivet på skærmen for at bruge maskinen uden for almindelig åbningstid.

- Kontroller, at maskinen er blevet tændt ved brug af både den sekundære afbryder og hovedafbryderen.

BEMÆRK
Hvis der ikke vises nogen skærm på berøringspanelet, efter at de angivne punkter er kontrolleret, skal du 
kontakte serviceteknikeren.
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Hvorfor vises en meddelelse, som f.eks. udskiftning af forbrugsmaterialer 
eller rengøringsvedligeholdelse?
Når de forbrugsmaterialer, som maskinen anvender, er næsten opbrugte, vises der en advarsel angående 
udskiftningstidspunktet. Denne meddelelse vises, når glasset med slids er snavset.

Svar

Udskift de viste forbrugsvarer, eller rengør glasset med slids.

Forbrugsmaterialet er tomt, når der vises en meddelelse, der angiver at forbrugsmaterialet skal udskiftes. Når 
meddelelsen kommer til syne, er kopiering kun mulig i en kort periode, og forbrugsmaterialerne bør hurtigt 
klargøres.
- Angående en tonerpatron

Efter meddelelsen "Toner (Y) lavt. niveau, Udskift når angivet." blev vist, meddelelsen "Udskift tonerpatron 
(X)." kommer frem. Udskift tonerpatronen i henhold til vedligeholdelsesaftalen.
- For en tromleenhed

Når meddelelsen "Udskift følgende enhed(er)." vises, skal du forberede dig på at udskifte billedenheden jf. 
vedligeholdelsesaftalen.

BEMÆRK
Hvis meddelelsen forbliver på skærmen efter udskiftning eller rengøring er udført, skal du kontakte 
serviceteknikeren.

Hvorfor vises papirstopmeddelelsen stadig?
Der er opstået et papirstop på en anden placering end angivet på skærmen. Kontroller den placering, der er 
angivet på skærmen.
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Svar

Kontroller følgende.
- Kontroller, at der ikke er iturevet papir i den del, som er angivet ved et tal på berøringspanelets skærm. 

Hvis papiret ikke kan fjernes, skal du kontakte serviceteknikeren.
- Åbn, og luk derefter den låge, som er angivet ved tallet på berøringspanelets skærm. Meddelelsen 

forbliver muligvis ikke vist, når denne handling er udført.

BEMÆRK
Hvis papirstopmeddelelsen stadig vises, efter at de angivne punkter er blevet kontrolleret, skal du kontakte 
serviceteknikeren.

Hvad er billedstabilisering?
For at maskinen kan opretholde en stabil farvegengivelse, har den en funktion til automatisk justering af 
kopikvaliteten. Justering af udskrivningskvaliteten kaldes "billedstabilisering".

Svar

Billedstabilisering udføres, når der er fremstillet et stort antal kopier, eller når der forekommer ændringer i 
temperaturen eller fugtigheden inde i maskinen.

Når billedstabiliseringen er færdig, skal du vente, indtil kopiering automatisk fortsætter.

BEMÆRK
Hvis funktionen for billedstabilisering ikke ender efter en ventetid, skal du kontakte serviceteknikeren.
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Hvorfor blev der vist en fejlmeddelelse?
Der er tre typer fejl; fejl der kan løses ved at åbne/lukke den nederste frontlåg, fejl der kan fjernes ved at 
tænde/slukke, og fejl der ikke kan fjernes. Fjern fejlen ved at følge skærminstrukserne. Hvis fejlen ikke kan 
fjernes eller deaktiveres, skal du kontakte serviceteknikeren med problemkoden.

Svar

Fjern fejlen ved at følge skærminstrukserne.

BEMÆRK
Hvis meddelelsen stadig vises, skal du notere problemkoden, som blev vist på skærmen, tage stikket fra 
stikkontakten og derefter kontakte serviceteknikeren.
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10 Parametre for brugerindstillinger
Med parametrene for brugerindstillinger kan almindelige maskinindstillinger og indstillinger for særlige 
funktioner ændres i henhold til driftsforhold og miljø.

10.1 Visning af skærmen Brugerindstillinger
Diverse indstillinger kan angives fra skærmen Brugerindstillinger.

Reference
- For at ændre standardindstillingerne for Fax/Scan-funktionen skal du trykke på tasten [Fax/Scan], og 

derefter trykke på tasten [Funk./Tæller].

d Reference
For flere detaljer henvises til kapitel 6 i [Betjeningsvejledning - Kopiering].
d-Color MF360/280/220 10-3



Indstillinger, der kan angives10 10.2
10.2 Indstillinger, der kan angives
På skærmen Brugerindstillinger kan angives parametre i følgende fem kategorier

d Reference
For flere detaljer om indstillingsparametre for kopimaskine, henvises til kapitel 6 i [Betjeningsvejledning - 
Kopiering].

For flere detaljer om indstillingsparametre for Scan/Fax, henvises til kapitel 9 i [Betjeningsvejledning - 
Netværksscanning/Fax/Netværksfax].

For flere detaljer om indstillingsparametre for Udskrivning, henvises til kapitel 13 i [Betjeningsvejledning - 
Udskrivning].

Indstilling for system
Skærmsprog på berøringspanelet, måleenheder og indstillinger for strømsparefunktioner kan ændres.
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10.2 Indstillinger, der kan angives 10
Brugerdef. Inst. af visning
Displayet til venstre på berøringspanelskærmen og indstillingerne på basisskærmen kan ændres.

Indstill. for kopiering
Indstillingerne for kopifunktioner kan ændres, således at handlingerne let kan udføres.
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Indstill. for scanning/fax
Indstillingerne for fax/scan-funktioner kan ændres, således at handlinger let kan udføres.

Printerindstil.
Indstillinger for udskriftsfunktioner kan ændres, således at handlinger let kan udføres.
10-6 d-Color MF360/280/220



11 Tillæg





11.1 Ordliste 11
11 Tillæg

11.1 Ordliste

Punkt Beskrivelse

Brugerbakke Det er transmissionsfunktionen, hvor en fax-transmission startes af en handling, 
der udføres af modtagermaskinen. Ved en pollingtransmission bærer modtageren 
opkaldsomkostningerne, efter dokumentet, der skal afsendes, er gemt i hukom-
melsen på overførselsmaskinen, indtil modtageren starter transmissionen ved at 
sende en modtagerkommando.

Dvale Det den funktion, som maskinen går i for at spare energi, når der ikke udføres no-
gen funktioner i en længere periode. En anden funktion til at spare energi er funk-
tionen Energi Spar. Maskinen sparer mere strøm i dvalefunktionen end i 
energisparefunktionen.

Energi spar Det er energisparefunktionen (Energi Spar eller Dvale-funktion). Maskinen kan 
indstilles til manuel energisparefunktion, når der trykkes på [Energi spar].

Energisparefunktion Det den funktion, som maskinen går i for at spare energi, når der ikke udføres no-
gen funktioner i en længere periode. En anden funktion til at spare strøm er dva-
lefunktionen. Maskinen sparer mere strøm i dvalefunktionen end i 
energisparefunktionen.

Fortrolig Generelt refererer dette til korrespondance, der kun må åbnes af den person, det 
er stilet til. På maskinen refereres til funktionen (kaldet en fortrolig transmission), 
hvor en fax afsendes til en bestemt person. Eftersom fortrolige transmissioner 
bruger fortrolige brugerbakker, der er indstillet på maskinen, kan disse transmis-
sioner bruges, når modtagermaskinen også er udstyret med fortrolig transmissi-
onsfunktion.

Gem i brugerbakke Det er den funktion, hvor data scannet med en kopi-, fax- eller scanningsfunktion 
gemmes i en brugerbakke, der er indstillet på maskinen. Data gemt i en bruger-
bakke kan overføres eller faxes.

Gruppe Denne efterbehandlerfunktion fører kopier ude pr. side, når der udskrives to eller 
flere sider i et flersidet dokument.

Hæftning Efterbehandlerfunktionen fører kopier ud hæftet med hæfteklammer, når der ko-
pieres dokumenter med to eller flere sider.

Halv-fold Dette er efterbehandlerfunktionen til foldning af papir på midten, efter det er 
udskrevet.

Hulning Der kan udstanses huller i kopier til arkivering.

Job Det er de funktionsoplysninger, der er registreret med maskinen, efter indstillin-
gerne er taget i brug. Kopi- og scanningsfunktioner, når der trykkes på tasten 
[Start], og udskrivningskommandoen sendes fra en computer, er alle registreret 
med maskinen og kaldes jobs.

Midterhæftn. & 
foldning

Det er den efterbehandlerfunktion, der udfører papir, der er foldet på midten og 
hæftet to steder langs med midten.

Rundsendelse Denne funktion kaldes "Rundsendelsestransmission" på maskinen. Det er funkti-
onen, der sender en fax til flere modtagere med en enkelt handling.

Sætvis Denne efterbehandlerfunktion fører kopier ud i sæt, når der udskrives to eller flere 
sider i et flersidet dokument.

Scanning Scanning af et dokument kaldes "scanning", og metoderne til afsendelse eller 
lagring af scannet data kaldes scannerfunktioner. Disse scannerfunktioner inde-
holder e-mail-transmissioner, hvor scannet data sendes til en e-mail-adresse 
som en vedhæftet vil, derudover FTP-transmissioner, SMB-transmissioner, Web-
DAV-transmissioner, Webservicefunktion, gem i brugerbakker og bruges som en 
scanning.

Sikkerheds-
funktioner

Det er det generelle navn for forskellige funktioner til at øge informationssikkerhe-
den for at forhindre afsløring af oplysninger, f.eks. afsløres fortrolig data, der er 
gemt på maskinen ikke over for tredjeparter, og forskellige indstillinger kan kun 
ændres af en person, der har adgangskoden.
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Transmissionskilde-
navn

Det er den funktion, der fra overførselsmaskinen angiver, om transmissionskil-
deoplysninger trykkes af modtagermaskinen øverst på de modtagne faxdoku-
menter. Om oplysningerne skal trykkes, og navnet trykkes, kan kun angives fra 
overførselsmaskinen.

Ugetimer Denne funktion indstiller maskinen til dvalefunktion efter en vis tidsperiode. Dag- 
og klokkeslæt-perioderne, hvor maskinen ikke er i brug kan angives, så maskinen 
automatisk kan skifte til en funktion, hvor den sparer energi.

Punkt Beskrivelse
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11.2 Varemærker og copyrights
Netscape er et registreret varemærke for Netscape Communications Corporation i USA og andre lande.

Mozilla og Firefox er varemærker for Mozilla Foundation.

Novell og Novell NetWare er registrerede varemærker for Novell, Inc. i USA og andre lande.

Microsoft, Windows, og Windows NT er enten registrerede varemærker eller varemærker for Microsoft 
Corporation i USA og/eller andre lande.

PowerPC er et varemærke for IBM Corporation i USA eller andre lande eller begge dele.

Med hensyn til Citrix Technology Member 
Olivetti S.p.A. Citrix Technology Member
Citrix Technology Member er et program, der, i kombination med en løsning fra Citrix, sælger og udvikler 
løsninger for at være de førende inden for branchen til at give kunderne bedre løsninger.
XenAppTM, Citrix XenServerTM og Citrix Presentation ServerTM varemærker tilhørende Citrix®

Apple, Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker for Apple Computer, Inc. Safari er et varemærke 
for Apple Computer, Inc.

Adobe, Adobe logoet, Acrobat og PostScript er enten registrerede varemærker eller varemærker for Adobe 
Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Ethernet er et registreret varemærke for Xerox Corporation.

PCL er et registreret varemærke for Hewlett-Packard Company Limited.

CUPS og CUPS-logoet er registrerede varemærker for Easy Software Products.

Denne maskine og Box Operator er delvist baseret på arbejde fra den uafhængige JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende RSA Security Inc. i USA og/eller andre lande.

RSA® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende RSA Security Inc. RSA BSAFE® er et 
registreret varemærke eller et varemærke tilhørende RSA Security Inc. i USA og/eller andre lande.

Licensoplysninger

Dette produkt indeholder RSA BSAFE kryptografisk software fra RSA Security Inc.

NetFront-erklæring:
Produktet indeholder ACCESS Co., Ltd.'s NetFront-internetbrowsersoftware.
NetFront er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende ACCESS Co., Ltd. i Japan og i andre 
lande.

Copyright © 2004 Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Afventer patenter.

Produktet indeholder Adobe® Flash® Player under licens fra Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe og Flash er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated 
i USA og/eller andre lande.

Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Alle rettigheder forbeholdes.

Alle andre produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres 
respektive firmaer eller organisationer.

Erklæring vedrørende OpenSSL
OpenSSL License
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.
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Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:
1. Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse vedrørende ophavsret, denne 

liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse.
2. Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af 

betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger 
ved distributionen.

3. Alt reklamemateriale, der nævner funktioner eller bruger denne software, skal angive følgende 
erklæring:
"Dette produkt omfatter software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"

4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke anvendes til at støtte eller reklamere for 
produkter, der er udviklet ud fra denne software, uden forudgående skriftlig tilladelse. Ønskes der en 
skriftlig tilladelse, skal du kontakte openssl-core@openssl.org.

5. Produkter, der er udviklet ud fra denne software, må ikke kaldes "OpenSSL", og "OpenSSL" må ikke 
forekomme i produkternes navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project.

6. Videredistribution i en hvilken som helst form skal indeholde følgende erklæring:
"Dette produkt inkluderer software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)"

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT "I FORELIGGENDE STAND", OG DER FRALÆGGES 
ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EKSPLICIT ELLER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE 
BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 
OpenSSL PROJECT OG DETS MEDARBEJDERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE 
FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADE 
(INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER 
-TJENESTER; TAB AF MULIGHED FOR ANVENDELSE, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE 
AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN VED 
KONTRAKT, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE 
FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE 
SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette produkt 
indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay-licens
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle rettigheder forbeholdes.
Denne pakke er en SSL-implementering skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Implementeringen er blevet skrevet til at passe til Netscapes SSL.
Dette bibliotek er til fri kommerciel og ikke-kommerciel brug, så længe følgende betingelser overholdes. 
Følgende betingelser gælder for al kode fundet i denne distribution, det være sig RC4, RSA, lhash, DES, osv., 
kode; ikke kun SSL-koden.
SSL-dokumentationen, der er indeholdt i denne distribution, er dækket af samme copyright-vilkår, med 
undtagelse af at ejeren er Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyrighten forbliver Eric Young's, og således skal ingen Copyright-bemærkning i koden fjernes. Hvis denne 
pakke bruges i et produkt, skal Eric Young have attribution som forfatter af dele af det anvendte bibliotek. 
Det kan være i form af en tekstmeddelelse ved programopstart, eller i dokumentation (online eller tekst) 
leveret med pakken.

Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:
1. Videredistribution af kildekode skal indeholde copyright-bemærkningen, denne liste af betingelser og 

følgende ansvarsfraskrivelse.
2. Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af 

betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger 
ved distributionen.

3. Alt reklamemateriale, der nævner funktioner eller brug af denne software, skal vise følgende 
anerkendelse:
"Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
Ordet 'kryptografisk' kan udelades, hvis rutinerne fra det bibliotek, som bruges, ikke er kryptografisk 
forbundet.

4. Hvis du anvender en Windows-specifik kode (eller en afledning heraf) fra applikationens bibliotek 
(applikationskode), skal du indsætte følgende erklæring:
"Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

DENNE SOFTWARE LEVERES AF ERIC YOUNG "I FORELIGGENDE STAND", OG DER FRALÆGGES 
ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EXPLICIT ELLER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE 
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11.2 Varemærker og copyrights 11

BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 
FORFATTEREN OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE 
FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE 
(INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER 
-TJENESTER; TAB AF MULIGHED FOR ANVENDELSE, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE 
AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN 
VED AFTALE, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE 
FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF 
DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Licensen og betingelserne for distribution for enhver offentligt tilgængelig udgave eller afledning af denne 
kode kan ikke ændres. Dvs. at denne kode ikke blot kan kopieres og sættes under en anden 
distributionslicens [heller ikke GNU Public Licence.]

NetSNMP Licens
Del 1: CMU/UCD copyright-bemærkning: (BSD-lignende)
Copyright 1989, 1991, 1992 af Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California Alle rettigheder forbeholdes
Tilladelse til brug, kopiering, ændring og distribuering af denne software og dens dokumentation til ethvert 
formål og uden gebyr, på betingelse af at ovenstående copyright-bemærkning vises på alle kopier og at både 
denne copyright-bemærkning og denne tilladelsesnotits vises i understøttende dokumentation, og at navnet 
CMU og The Regents of the University of California ikke anvendes i reklamer eller annoncer med relation til 
distribution af softwaren uden særlig forudgående skriftlig tilladelse.

CMU OG THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA FRASKRIVER SIG AL GARANTI MED 
HENSYN TIL DENNE SOFTWARE, INKLUSIVE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR 
SALGSBARHED OG VELEGNETHED. CMU ELLER THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER 
HÆNDELIGE SKADER I DET HELE TAGET SOM RESULTAT AF TAB AF BRUG, DATA ELLER 
FORTJENESTE, ENTEN I EN KONTRAKTLIG HANDLING, VED FORSØMMELIGHED ELLER ANDRE 
HANDLINGER, DER STAMMER FRA ELLER ER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER YDELSE FRA 
DENNE SOFTWARE.

Del 2: Networks Associates Technology, Inc copyright-bemærkning (BSD)
Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
Alle rettigheder forbeholdes.
Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:
* Videredistribution af kildekode skal indeholde copyright-bemærkningen, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse.
* Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger ved distributionen.
* Hverken navnet for Networks Associates Technology, Inc eller navne på dets leverandører må bruges til at 
godkende eller fremme salg af produkter, der er udledt af denne software uden særlig foregående skriftligt 
tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-EJERNE OG LEVERANDØRERNE "I FORELIGGENDE 
STAND", OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EKSPLICIT ELLER IMPLICIT 
GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHTEJERNE OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER UNDER 
INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG 
PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE 
AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER; TAB AF MULIGHED FOR ANVENDELSE, DATA 
ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER 
BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN VED AFTALE, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER 
SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE 
OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR 
EN SÅDAN SKADE.
d-Color MF360/280/220 11-7
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Del 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright-bemærkning (BSD)
Dele af denne kode er copyright-beskyttede © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes.
Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:
* Videredistribution af kildekode skal indeholde copyright-bemærkningen, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse.
* Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger ved distributionen.
* Navnet for Cambrigde Broadband Ltd må ikke anvendes til at støtte eller reklamere for produkter, der er 
udviklet ud fra denne software, uden forudgående skriftlig tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-EJEREN "I DEN FORELIGGENDE STAND", OG DER GIVES 
HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET 
TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
COPYRIGHT-EJEREN ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, 
INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE, MEN IKKE 
BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER; TAB AF 
MULIGHED FOR ANVENDELSE, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE 
AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN 
VED AFTALE, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE 
FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF 
DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Delt 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD)
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Alle 
rettigheder forbeholdes.
Brug er underlagt licensbetingelserne nedenfor.
Denne distribution kan omfatte materialer udviklet af tredjeparter.
Sun, Sun Microsystems, Sun-logoet og Solaris er varemærker eller registrerede varemæker for Sun 
Microsystems, Inc. i USA og andre lande.
Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:
* Videredistribution af kildekode skal indeholde copyright-bemærkningen, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse.
* Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger ved distributionen.
* Hverken navnet for Sun Microsystems, Inc eller navne på dets leverandører må bruges til at godkende eller 
fremme salg af produkter, der er udledt af denne software uden særlig foregående skriftligt tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-EJERNE OG LEVERANDØRERNE "I FORELIGGENDE 
STAND", OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EKSPLICIT ELLER IMPLICIT 
GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHTEJERNE OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER UNDER 
INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG 
PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE 
AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER; TAB AF MULIGHED FOR ANVENDELSE, DATA 
ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER 
BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN VED AFTALE, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER 
SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE 
OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR 
EN SÅDAN SKADE.

Del 5: Sparta, Inc copyright-bemærkning (BSD)
Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Alle rettigheder forbeholdes.
Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:
* Videredistribution af kildekode skal indeholde copyright-bemærkningen, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse.
* Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger ved distributionen.
* Hverken navnet for Sparta, Inc eller navne på dets leverandører må bruges til at godkende eller fremme salg 
af produkter, der er udledt af denne software uden særlig foregående skriftligt tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-EJERNE OG LEVERANDØRERNE "I FORELIGGENDE 
STAND", OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EKSPLICIT ELLER IMPLICIT 
GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHTEJERNE OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER UNDER 
INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG 
PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE 
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AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER; TAB AF MULIGHED FOR ANVENDELSE, DATA 
ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER 
BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN VED AFTALE, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER 
SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE 
OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR 
EN SÅDAN SKADE.

Del 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD)
Copyright © 2004, Cisco, Inc og Information Network Center of Beijing University of Posts and 
Telecommunications. Alle rettigheder forbeholdes.
Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:
* Videredistribution af kildekode skal indeholde copyright-bemærkningen, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse.
* Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger ved distributionen.
* Hverken navnet for Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, eller navne på deres 
leverandører må anvendes til at støtte eller reklamere for produkter, der er udviklet ud fra denne software, 
uden forudgående skriftlig tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-EJERNE OG LEVERANDØRERNE "I FORELIGGENDE 
STAND", OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EKSPLICIT ELLER IMPLICIT 
GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHTEJERNE OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER UNDER 
INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG 
PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE 
AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER; TAB AF MULIGHED FOR ANVENDELSE, DATA 
ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET ÅRSAG ELLER 
BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN VED AFTALE, UDTRYKKELIGT ANSVAR ELLER 
SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE 
OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL MULIGHEDEN FOR 
EN SÅDAN SKADE.

Kerberos
Copyright © 1985-2007 by the Massachusetts Institute of Technology.

Alle rettigheder forbeholdes.

Eksport af denne software fra USA kan kræve særlig licens fra USA's myndigheder. Det er på ansvar af 
enhver person eller organisation, der påtænker at eksport, at opnå en sådan en licens før eksporten.

I HENHOLD TIL DENNE BEGRÆNSNING gives hermed tilladelse til brug, kopiering, ændring og distribuering 
af denne software og dens dokumentation til ethvert formål og uden gebyr, på betingelse af at ovenstående 
copyright-notits vises på alle kopier, og at både denne copyright-notits og denne tilladelsesnotits vises i 
understøttende dokumentation, og at navnet M.I.T. ikke anvendes i reklamer eller annoncer med relation til 
distribution af softwaren uden særlig forudgående skriftlig tilladelse. Hvis du ændrer denne software, skal du 
endvidere mærke softwaren som ændret software og undlade at distribuere den på en sådan måde, at den 
kan forveksles med den originale software fra M.I.T. M.I.T. garanterer ikke for denne softwares egnethed til 
noget formål. Den leveres, som den er og forefindes, uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

DENNE SOFTWARE LEVERES, SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN UDTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE 
GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Individuel kildekodefiler med copyright til MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, 
Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress, og andre.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, og Zephyr er varemærker 
tilhørende Massachusetts Institute of Technology (MIT). Disse handelsmærker må ikke udnyttes kommercielt 
uden forudgående skriftlig tilladelse fra MIT.

"Kommerciel brug" betyder brug af navnet i et produkt eller på anden måde til fortjeneste. Det forhindrer ikke 
et kommercielt firma i at henvise til MIT handelsmærker for at videregive information (men når det gøres, skal 
anerkendelse af deres handelsmæker tilkendegives).

Dele af src/lib/crypto har følgende copyright:

Copyright © 1998 by the FundsXpress, INC.

Alle rettigheder forbeholdes.
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Eksport af denne software fra USA kan kræve særlig licens fra USA's myndigheder. Det er på ansvar af 
enhver person eller organisation, der påtænker at eksport, at opnå en sådan en licens før eksporten.

I HENHOLD TIL DENNE BEGRÆNSNING gives hermed tilladelse til brug, kopiering, ændring og distribuering 
af denne software og dens dokumentation til ethvert formål og uden gebyr, på betingelse af at ovenstående 
copyright-notits vises på alle kopier, og at både denne copyright-notits og denne tilladelsesnotits vises i 
understøttende dokumentation, og at navnet FundsXpress. ikke anvendes i reklamer eller annoncer med 
relation til distribution af softwaren uden særlig forudgående skriftlig tilladelse. FundsXpress garanterer ikke 
for denne softwares egnethed til noget formål. Den leveres, som den er og forefindes, uden udtrykkelig eller 
underforstået garanti.

DENNE SOFTWARE LEVERES, SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN UDTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE 
GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Implementeringen af generator for Yarrow pseudo-random number i src/lib/crypto/yarrow har følgende 
copyright:

Copyright 2000 tilhører Zero-Knowledge Systems, Inc.

Hermed gives tilladelse til brug, kopiering, ændring, distribuering og salg af denne software og dens 
dokumentation til ethvert formål og uden gebyr, på betingelse af at ovenstående copyrightbemærkning vises 
på alle kopier, og at både denne copyrightbemærkning og denne tilladelsesbemærkning vises i 
understøttende dokumentation, og at navnet Zero-Knowledge Systems Inc. ikke anvendes i reklamer eller 
annoncer med relation til distribution af softwaren uden særlig forudgående skriftlig tilladelse. Zero-
Knowledge Systems, Inc. garanterer ikke for denne softwares egnethed til noget formål. Den leveres, som 
den er og forefindes, uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE 
SOFTWARE, INKLUSIVE ALLE IMPLICITTE GARANTIER FOR HANDELSBARHED OG EGNETHED, ZERO-
KNOWLEDGE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN SÆRLIGE, 
INDIREKTE ELLER FØLGELIGE SKADER ELLER NOGEN SOM HELST SKADER DER ER RESULTAT AF TAB 
AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, UANSET OM DET ER I FORBINDELSE MED EN KONTRAKT, 
FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN SKADELIG HANDLING, DER OPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE 
MED BRUGEN ELLER YDELSEN AF DENNE SOFTWARE.

Implementeringen af AES krypteringsalgorithme i src/lib/crypto/aes har følgende copyright:

Copyright © ©2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Alle rettigheder forbeholdes.

LICENSVILKÅR

Den frie distribution og brug af denne software i både kilde og binær form er tilladt (med eller uden ændringer) 
forudsat at:
1. distribution af denne kildekode skal indeholde ovenstående copyrightbemærkning, denne liste med 

betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse.
2. distributioner i binær form inkluderer copyrightbemærkningen ovenfor, denne liste med betingelser og 

følgende ansvarsfraskrivelse og/eller andet tilhørende materiale.
3. copyrighthaverens navn ikke anvendes til at påtegne produkter oprettet ved brug af denne software 

uden specifik skriftlig tilladelse. 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne software leveres 'som den forefindes' uden udtrykte eller underforståede garantier med hensyn til 
ejendom, inklusive, men ikke begrænset til, korrekthed og egnethed til formålet.

Dele bidraget af Red Hat, inklusive forud-godkendelse af plug-ins framework, indeholder følgende copyright:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Portions copyright © 2006 Massachusetts Institute of Technology 

Alle rettigheder forbeholdes.
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Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:

*Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse vedrørende ophavsret, denne liste 
med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse.

* Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af betingelser og 
følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger ved distributionen.

* Hverken navnet for Red Hat, Inc. eller navne på dets leverandører må bruges til at godkende eller fremme 
salg af produkter, der er udledt af denne software uden særlig foregående skriftligt tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTEJERNE OG BIDRAGYDERNE SOM DEN ER OG 
FOREFINDES, OG DER GIVES HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, 
INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHT-EJEREN OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER 
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, 
SÆRLIG PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL 
FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER; TAB AF MULIGHED FOR 
ANVENDELSE, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET 
ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN VED AFTALE, UDTRYKKELIGT ANSVAR 
ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN 
MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL 
MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Dele grundlagt af Sandia National Laboratory og udviklet af University of Michigan's Center for Information 
Technology Integration, inklusive PKINIT implementation, er genstand for følgende licenser:

COPYRIGHT © 2006-2007

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Alle rettigheder forbeholdes.

Der overdrages tilladelse til at bruge, kopiere, oprette afledende arbejder og videresalg af denne software og 
disse afledte arbejder til alle formål, så længe navnet University of Michigan ikke anvendes i annoncering og 
reklamer med relation til distribution af softwaren uden særlig forudgående skriftlig tilladelse. Hvis 
ovenstående copyright-notits eller al anden identifikation af University of Michigan vises på nogen kopier i 
nogen del af denne software, så skal ansvarsfraskrivelsen nedenfor også vises.

DENNE SOFTWARE LEVERES SOM DEN FOREFINDES UDEN REPRÆSENTATION FRA UNIVERSITY OF 
MICHIGAN UDEN EGNETHED TIL NOGET SOM HELST SÆRLIGT FORMÅL, OG UDEN GARANTI AF 
NOGEN ART FRA UNIVERSITY OF MICHIGAN, HVERKEN UDTRYKT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN 
IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGSBARHED OG EGNETHED TIL NOGET SOM HELST 
SÆRLIGT FORMAL. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN SKAL UNDER INGEN 
OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER I DET 
HELE TAGET FOR NOGET SOM HELST KRAV OPSTÅET I FORBINDELSE MED BRUG AF SOFTWAREN, 
HELLER IKKE HVIS DE HAR VÆRET ELLER EFTERFØLGENDE ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN 
AF SÅDANNE SKADER.

Pkcs11.h fil omfattet i PKINIT koden har følgende licens:

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Denne fil er en gratis software; som en særlig undtagelse giver forfatteren ubegrænset tilladelse til at kopiere 
og/eller distribuere den, med eller uden ændringer, så længe denne notis bliver bevaret.

Denne fil er distribueret i håb om, at den vil være nyttigt, men UDEN NOGEN GARANTI, i det omfang loven 
tillader; endda uden den underforståede garanti for HANDELSBARHED eller EGENTHED TIL ET BESTEMT 
FORMÅL.
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WPA Supplicant
Copyright © 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> og bidragydere
Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:
1. Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse vedrørende ophavsret, denne 

liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse.
2. Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af 

betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger 
ved distributionen.

3. Hverken navnet/navnene på de ovenfor angivne copyright-ejere eller navne på dets leverandører må 
bruges til at godkende eller fremme salg af produkter, der er udledt af denne software uden særlig 
foregående skriftligt tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-EJERNE OG LEVERANDØRERNE "I FORELIGGENDE 
STAND", OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EKSPLICIT ELLER IMPLICIT 
GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHT-EJEREN OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER 
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, 
SÆRLIG PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL 
FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER; TAB AF MULIGHED FOR 
ANVENDELSE, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET 
ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN VED AFTALE, UDTRYKKELIGT ANSVAR 
ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN 
MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL 
MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Mersenne Twister
Et C-program til MT19937 med initialisering forbedret 2002/1/26.
Kodet af Takuji Nishimura og Makoto Matsumoto.

Inden brug skal tilstanden initialiseres ved hjælp af init_genrand(seed) eller init_by_array(init_key, key_length).

Copyright © 1997-2002, Makoto Matsumoto og Takuji Nishimura, Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kildeform eller binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat følgende 
betingelser er opfyldt:
1. Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse vedrørende ophavsret, denne 

liste med betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse.
2. Videredistribution i binær form skal gengive copyright-bemærkningen ovenfor, denne liste af 

betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der medfølger 
ved distributionen.

3. Navnene på dens bidragydere må ikke anvendes til at støtte eller reklamere for produkter, der er 
udviklet ud fra denne software, uden forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT-EJERNE OG LEVERANDØRERNE "I FORELIGGENDE 
STAND", OG DER FRALÆGGES ENHVER FORPLIGTELSE TIL ENHVER EKSPLICIT ELLER IMPLICIT 
GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHT-EJEREN OG EVENTUELLE BIDRAGYDERE ER 
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG, 
SÆRLIG PØNAL ERSTATNING ELLER FØLGESKADE (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL 
FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSMATERIALER ELLER -TJENESTER; TAB AF MULIGHED FOR 
ANVENDELSE, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDSDRIFT) UANSET 
ÅRSAG ELLER BEGRUNDELSE FOR ANSVARLIGHED, HVERKEN VED AFTALE, UDTRYKKELIGT ANSVAR 
ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN 
MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER HENVIST TIL 
MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE.

Tilbagemeldinger modtages gerne.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (fjern mellemrum)

Copyright
© 2009 Olivetti S.p.A. Alle rettigheder forbeholdes.
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Note:
Betjeningsvejledning må ikke gengives delvist eller komplet uden tilladelse.

Olivetti S.p.A. er ikke ansvarlig for nogen som helst hændelser, der er opstået ved brug af dette 
udskrivningssystem eller betjeningsvejledning. 

Oplysninger, der findes i betjeningsvejledningen, kan ændres uden varsel.

Olivetti S.p.A. beholder copyright for printerdrivere.
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11.3 Software licensaftale
Denne pakke indeholder følgende materialer leveret af Olivetti S.p.A.: software inkluderet som del af 
udskrivningssystemet ("Udskrivningssoftware"), digitalt krypteret maskinlæsbare outline-data, kodet i 
specielt format og i krypteret form. ("Skrifttypeprogrammer"), anden software, som kører på computersystem 
for brug sammen med udskrivningssoftwaren ("Host Software") og relaterede forklarende skriftlig materiale 
("Dokumentation"). Udtrykket "Software" skal anvendes til at beskrive udskrivnings Softwaren, 
Skrifttypeprogrammer og/eller Host Software og også inklusive alle opdateringer, ændrede versioner, tillæg 
og kopier af Softwaren

Softwaren er givet i licens til dig i henhold til vilkårene i nærværende aftale.

Olivetti S.p.A. giver dig en ikke-eksklusiv underlicens, som omfatter brug af softwaren og dokumentationen, 
under forudsætning af, at du accepterer følgende:
1. Du må bruge udskrivningssoftwaren og medfølgende skrifttypeprogrammer til billedfremstilling på 

udskrivningsenhed(er), alene for dit eget interne forretningsformål.
2. Ud over licensen for skrifttypeprogrammerne som benævnes i Afsnit 1 ovenfor må du bruge Roman-

skrifttypeprogrammer til at gengive vægt, stil og versioner af bogstaver, tal, karakterer og symboler 
("Typefaces") på displayet eller skærmen for dine egne interne forretningsformål.

3. Du må lave en backup-kopi af Host Softwaren, på betingelse af at din backup-kopi ikke installeres eller 
bruges på nogen computer. Uanset ovenstående restriktioner, må du installere den på et antal 
computere alene til brug med ét eller flere udskrivningssystemer, der kører Udskrivnings Softwaren.

4. Du må tildele dets rettigheder under denne Aftale til en Transporthaver for alle Aftaleindehaverens 
rettigheder og interesse for sådan Software og Dokumentation ("Transporthaver") forudsat af, at du 
transporterer alle kopier af sådan Software og Dokumentation til Transporthaver, accepterer 
Transporthaver at være bundet af alle bestemmelser og vilkår i denne Aftale.

5. Du accepterer ikke at ændre, tilpasse eller oversætte Softwaren og Dokumentationen.
6. Du accepterer, at du ikke vil forsøge at ændre, skille, afkryptere, foretage omvendt programmering eller 

dekompilere Softwaren.
7. Adkomst og ejendomsret over Softwaren og Dokumentationen og kopier heraf, forbliver Olivetti S.p.A.s 

og Olivetti S.p.A.s licensgivers.
8. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med vedtaget varemærkepraksis, herunder 

identifikation af ejeren af varemærket. Varemærker kan kun bruges til at identificere udskrevne kopier, 
som er fremstillet ved hjælp af Softwaren. En sådan brug af et varemærke, giver dig ingen ejendomsret 
over dette varemærke.

9. Du må ikke udleje, lease, underlicensiere, låne eller overføre versioner eller kopier af Softwaren, som 
transporthaver ikke bruger, eller Software indeholdt på noget ubrugt medie, bortset fra som del af den 
permanente overførsel af al Software og Dokumentation, som beskrevet ovenfor.

10. OLIVETTI S.P.A. ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR FØLGESKADER, 
HÆNDELIGE INDIREKTE-, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNING AF KONKRET 
BEGRUNDEDE TAB, HERUNDER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE BESPARELSER. DETTE 
GÆLDER OGSÅ, HVIS OLIVETTI S.P.A. ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR 
SÅDANNE SKADER ELLER MULIGE KRAV FRA EN TREDJEPART. OLIVETTI S.P.A. ELLER OLIVETTI 
S.P.A.S LICENSGIVER FRALÆGGER SIG ENHVER GARANTI I FORBINDELSE MED SOFTWAREN, 
BÅDE UDTRYKKELIGT OG UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, 
ADKOMST, SAMT AT DER IKKE FORELIGGER NOGEN KRÆNKELSE AF EN TREDJEPARTS 
RETTIGHEDER. NOGLE STATER ELLER RETSKREDSE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER 
ANSVARSFRALÆGGELSE I FORBINDELSE MED HÆNDELIGE SKADER ELLER ERSTATNING AF 
KONKRET BEGRUNDEDE TAB. DERFOR GÆLDER DE OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS 
IKKE FOR DIG.

11. Bemærkning til slutbrugere der er underlagt regeringen: Softwaren er et "commercial item," som dette 
udtryk er defineret i 48 C.F.R. 2.101, der består af "kommerciel computersoftware" og "kommerciel 
computersoftware dokumentation," ifølge brugen af disse udtryk i 48 C.F.R. 12.212. I 
overensstemmelse med 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 til 227.7202-4, erhverver alle 
amerikanske myndigheds-slutbrugere Softwaren med de regler, som er anført heri.

12. Du accepterer, at du ikke vil eksportere Softwaren og dermed bryde gældende love og bekendtgørelser 
vedrørende eksportrestriktioner til berørte lande.
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11.4 Om Adobe Color Profile
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COLOR PROFILE LICENSAFTALE

BEMÆRKNING TIL BRUGER: LÆS DENNE KONTRAKT OMHYGGELIGT. VED BRUG AF HELE ELLER DELE 
AF DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE SOFTWARE OG 
DERMED ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅR OG 
BETINGELSER FOR DENNE AFTALE, SKAL DU IKKE BRUGE SOFTWAREN.
1. DEFINITIONER i denne Aftale, "Adobe" betyder, "Adobe" Adobe Systems Incorporated, en Delaware-

virksomhed, med adresse 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 "Software" betyder softwaren 
og relaterede elementer som blev leveret sammen med denne Aftale.

2. LICENS Underlagt betingelser for denne Aftale, Adobe giver dig hermed verdensomspændende, ikke-
eksklusiv, ikke-overførbar, gebyrfri licens til at bruge gengive og offentlig vise denne Software. Adobe 
giver dig også rettigheder til at distribuere Softwaren kun (a) som iboende i digitale billedfiler og (b) på 
enkelt basis (ikke netværk). Ingen anden distribution af Softwaren er tilladt; inklusive, uden 
begrænsning, distribution af Softwaren når indarbejdet eller sammenbundtet med nogen som helst 
programsoftware. Alle individuelle profiler skal refereres til ved deres ICC Profile beskrivelesstreng. Du 
må ikke ændre Softwaren. Adobe har ingen forpligtelse til at levere support under denne Aftale, 
inklusive opgraderinger eller fremtidige versioner af Softwaren eller andre elementer. Ingen ret til den 
intellektuelle ejendom i Softwaren er overdraget til dig under denne Aftales betingelser. Du overtager 
ingen rettigheder til Software ud over dem, der er udtrykkeligt nævnt i denne Aftale.

3. DISTRIBUTION Hvis du vælger at distribuere Softwaren, skal du gøre det i forståelse for at du skal 
forsvare, skadesløsholde Adobe mod tab, skader eller udgifter der måtte opstå fra krav, retsforfølgelse 
eller andre legale handlinger der måtte opstå fra en sådan distribution, inklusive uden begrænsning, din 
mangel på opfyldelse af Afsnit 3. Hvis du distribuerer Softwaren på basis af enkelt-licens, skal du gøre 
under denne Aftales vilkår eller din egen licensaftale som (a) faktisk overholder vilkår og betingelser for 
denne Aftale; (b) fraskriver sig alle garantier og betingelser, udtrykt eller implicit, på ADOBES vegne; (c) 
faktisk udelukker alle forpligtelser for skader på ADOBES vegne; (d) konstaterer at al til rådighed der er 
forskellig fra denne Aftale, gives af dig alene og ikke af Adobe, og (e) konstaterer, at Softwaren er 
tilgængelig fra dig eller Adobe og oplyser licenserne om hvordan dette opnås på en rimelig måde på 
eller via et medie, der anvendes for kunden for softwareudveksling. Alle distribuerede Software 
inkluderes i Adobe copyrightnotitsen, som er inkluderet i Softwaren, der leveres dig af Adobe.

4. FRASKRIVELSE AF ANSVAR Adobe giver Software i licens til dig på en "SOM DEN ER OG 
FOREFINDES"-basis. Adobe giver ingen forslag til Softwarens egnethed til et særlige formål eller til at 
producere noget særligt resultat. Adobe er ikke ansvarlig for tab eller skade der måtte opstå ud fra 
denne Aftale eller fra distribution eller brug af Softwaren eller noget andet materiel. ADOBE OG DERES 
LEVERANDØRER GARANTERER IKKE OG KAN IKKE GARANTERE YDELSE ELLER RESULTATER, 
SOM DU MÅTTE OPNÅ VED BRUG AF SOFTWARE, UNDTAGEN I DET OMFANG GARANTI, VILKÅR, 
REPRÆSENTATION ELLER BETINGELSE IKKE KAN VÆRE ELLER KAN VÆRE UDELUKKET ELLER 
BEGRÆNSET AF GÆLDENDE LOV FOR DIG I DIN JURISDIKTION, ADOBE OG DERES 
LEVERANDØRER GIVER INGEN GARANTIER, BETINGELSER REPRÆSENTATIONER ELLER VILKÅR, 
UDTRYKT ELLER IMPLICIT, HVERKEN VED STATUT, ALM. LOV, SÆDVANE, BRUG ELLER PÅ ANDEN 
MÅDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, IKKE KRÆNKELSE AF TREDJE PARTS 
RETTIGHEDER, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL NOGET SOM 
HELST SÆRLIGT FORMÅL. DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA 
JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. Bestemmelserne i Afsnit 4, 5 og 6 skal være gældende, når denne 
Aftale afsluttes, uanset af hvilken grund, men skal ikke medføre eller skabe nogen fortsat rettighed til 
brug af Softwaren efter afslutning af denne Aftale.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING ADOBE OG DERES LEVERANDØRER VIL UNDER INGEN 
OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST SKADE, KRAV ELLER 
UDGIFTER ELLER NOGEN FØLGELIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE SKADER ELLER NOGEN TABT 
FORTJENESTE ELLER TAB AF OPSPARING, HELLER IKKE HVIS EN ADOBE REPRÆSENTANT ER 
BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN AF SÅDAN TAB, SKADE, KRAV ELLER UDGIFT ELLER ET 
HVILKET SOM HELST KRAV FRA TREDJE PART. DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER OG 
UDELUKKELSER GÆLDER I DEN GRAD DET ER LOVLIGT I DIN JURISDIKTION. ADOBES TOTALE 
ANSVARLIGHED OG ANSVARLIGHEDEN FOR DERES LEVERANDØRER UNDER ELLER I 
FORBINDELSE MED DENNE AFTALE SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL BELØBET DER ER BETALT FOR 
SOFTWAREN. Intet, der er nævnt i denne Aftale, begrænser Adobes garantiforpligtelse til dig i tilfælde 
af død eller personlig kvæstelse som resultat af Adobes forsømmelighed eller svindel. Adobe handler 
på vegne af dets leverandører med det formål at fraskrive sig ansvar, udelukkende og/eller 
begrænsende forpligtelser, garantier og garantiforpligtelser som nævnt i denne Aftale, men ikke med 
hensyn til andet og ikke for andre formål.
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6. VAREMÆRKER Adobe og Adobe logoet er registrerede varemærker eller varemærker for Adobe i USA 
og andre lande. Med undtagelse af referentiel brug, må du ikke bruge disse varemærker eller noget som 
helst varemærke for Adobe uden foregående separat, skriftlig tilladelse fra Adobe.

7. VILKÅR Denne aftale er gældende, indtil den afsluttes. Adobe har ret til at afslutte denne Aftale straks, 
hvis du ikke overholder betingelserne heri. Ved en sådan afslutning skal du returnere til Adobe hele og 
delvise kopier af Softwaren, som du er i besiddelse af eller styrer.

8. REGERINGSBESTEMMELSER Hvis nogen del af Softwaren bliver identificeret som et 
eksportskontrolleret element under USA's Export Administration Act eller en hvilken som helst anden 
eksportlov, begrænsning eller regulering ("Eksportlove"), repræsenterer du og garanterer du for, at 
ingen borger, eller på anden måde placeret indenfor, en embargo-ramt (inklusive uden begrænsning 
Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen, Cuba, Nordkorea, og Serbien), og at du ikke på anden måde har 
forbud mod under Eksportlovene at modtage Softwaren. Alle rettigheder til brug af Softwaren gives 
under betingelse af at sådanne rettigheder fortabes, hvis du ikke overholder vilkårene i denne Aftale.

9. REGERINGSLOVE Denne Aftale er gældende for og udfærdiget i overensstemmelse med de reelle love, 
der er gældende i Californien, da sådanne love er gældende for aftaler, der er indgået og som bliver 
komplet udført inden for Californien mellem californiske borgere. Denne Aftale er ikke underlagt 
konflikten af lovregler fra enhver jurisdiktion eller Konvention for Forenede Stater på Kontrakter for 
internationalt varesalg, hvis anvendelse er udtrykkeligt udelukket. Alle tvister der måtte opstå, under 
eller relateret til denne Aftale, vil udelukkende blive bragt til staten Santa Clara County, Californien, 
USA.

10. GENERELT Du får ikke tildelt dine rettigheder eller obligationer der gives under denne Aftale, uden 
foregående skriftlig samtykke fra Adobe. Ingen bestemmelser i denne Aftale skal vurderes at have 
været frafaldet ved nogen handling eller samtykke fra Adobes side, dets repræsentanter eller ansatte, 
men kun via et skriftligt instrument underskrevet af en autoriseret underskrift i Adobe. Hvis der opstår 
sproglig konflikt mellem denne Aftale og andre aftaler inkluderet i Softwaren, skal det være udtrykkene 
af sådanne inkluderede aftaler, der er gældende. Hvis enten du eller Adobe ansætter advokater for at 
gøre nogen rettighed gældende ud fra denne eller relaterende til denne Aftale, skal den fremherskende 
part være berettiget til at få dækket rimelige advokatgebyrer. Du anerkender, at du har læst denne 
Aftale, forstået den og at den er den fulde og eksklusive erklæring af din aftale med Adobe, som 
erstatter enhver tidligere aftale, mundtlig eller skriftlig, mellem Adobe og dig med hensyn til at give dig 
licens til Softwaren. Ingen variation af udtrykkene i denne Aftale vil kunne håndhæves mod Adobe, med 
mindre Adobe giver udtrykkelig tilladelse hertil, skriftligt, underskrevet af en autoriseret prokura i Adobe.
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11.5 ICC Profile for TOYO INK Standard Farve på bestrøget papir 
(TOYO Offset Coated 2.0)
Denne ICC Profile (TOYO Offset Coated 2.0) karakteriserer Japansk offsettryk på bestrøget papir og er fuldt 
ud kompatibel med ICC profilformat.

Om "TOYO INK Standardfarve på bestrøget papir"

Dette er standard for farvereproduktion af ark-indført offsettryk på bestrøget papir fremstillet af TOYO INK 
MFG.CO., LTD. ("TOYO INK").

Denne standard er fremstille ud fra udskrivningstests med brug af TOYO INK's ark-indført 
offsetudskrivningsblækker og TOYO INK's egne udskrivningsbetingelser.

"TOYO INK Standard Farve på bestrøget papir" er kompatibelt med "JAPAN COLOR".

Aftale
1. Gengivelsen af billeder på en printer eller en skærm ved brug af denne ICC Profile matcher ikke 

fuldstændig TOYO INK Standard Farve på bestrøget papir.
2. Alle og enhver copyright for denne ICC Profile forbliver TOYO INK's; derfor må du ikke overføre, levere, 

udleje, distribuere, afsløre eller give nogen rettigheder i denne ICC Profile til nogen tredjepart uden 
foregående skriftlig tilladelse fra TOYO INK.

3. TOYO INK, dets direktører, ledere og ansatte eller repræsentanter skal under ingen omstændigheder 
være ansvarlige over for dig for nogen følgelig eller hændelig, enten direkte eller indirekte, skader 
(inklusive skader for tab af forretningsfortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af forretningsinformation 
og lign.), der måtte opstå ved brugen af eller manglende brug af denne ICC Profile.

4. TOYO INK skal ikke holdes ansvarlig for at besvare nogen spørgsmål angående denne ICC Profile.
5. Alle virksomhedsnavne og produktnavne anvendt i dette dokument er varemærker for registrerede 

varemærker af deres respektive ejere.

Denne ICC Profile fremstillet af GretagMacbeth ProfileMaker og overdraget vis licens til TOYO INK til 
distribuering af GretagMacbeth AG.

TOYO Offset Coated 2.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2004
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11.6 DIC STANDARD FARVE PROFILE LICENSAFTALE
VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE STANDARD FARVE PROFILE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") 
OMHYGGELIGT FØR BRUG AF DIC STANDARD COLOR PROFILE, INKLUSIVE DIC STANDARD COLOR 
SFC1.0.1, DIC STANDARD COLOR SFC1.0.2, DIC STANDARD COLOR SFM1.0.2, DIC STANDARD COLOR 
SFU1.0.2, DER HERMED LEVERES AF DIC, OG ALLE TILSVARENDE ONLINE ELLER ELEKTRONISK 
DOKUMENTATION OG ALLE OPDATERINGER ELLER OPGRADERINGER AF OVENSTÅENDE, DER 
LEVERES TIL DIG (SAMLET "PROFIL"). 

DENNE LICENS ER EN LOVLIG AFTALE MELLEM DIG (ENTEN EN INDIVIDUEL PERSON ELLER, HVIS 
ANSKAFFET AF ELLER TIL EN ENHED, EN ENHED) OG DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., ET JAPANSK 
FIRMA ("DIC"). LICENSAFTALEN GIVER EN LICENS TIL AT BRUGE PROFILEN OG INDEHOLDER 
GARANTIOPLYSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE AT VÆRE 
BUNDET AF ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, KAN DU IKKE BRUGE PROFILEN.
1. Licensoverdragelse 

DIC overdrager dig en gratis ikke-eksklusiv og ikke-overførbar licens til at bruge Profilen og tillader dine 
medarbejdere og autoriserede repræsentanter, hvis du har nogen, at bruge Profilen, udelukkende i 
forbindelse med deres arbejde for dig, og under alle begrænsninger og restriktioner i denne licensaftale. 

2. Ejerskab
Den foregående licens giver dig en begrænset licens til at bruge Profilen. Du vil eje rettighederne til 
mediet, der indeholder den registrerede Profil, men DIC forbeholder sig alle rettigheder, ret og 
interesser, inklusive al copyright og intellektuel ejendomsrettigheder i og til Profilen og alle kopier heraf. 
Alle rettigheder der ikke udtrykkeligt er overdraget i denne licensaftale, inklusive al copyright er 
forbeholdt af DIC.

3. Vilkår
a. Denne Aftale er gældende, indtil den afsluttes
b. Du kan afslutte denne licensaftale ved at give DIC skriftlig besked om din hensigt med at afslutte 
denne licensaftale og ødelægge alle kopier og Profilen, som du besidder eller administrerer.
c. DIC kan afslutte denne licensaftale uden forudgåede varsel til dig, hvis du ikke overholder alle vilkår 
og betingelser i denne licensaftale (enten direkte eller via dine ansatte eller repræsentanter), med 
tilbagevirkende kraft til det tidspunkt hvor denne mangel på overholdelse indtraf. Hvis det er tilfældet, 
skal du straks stoppe brugen af Profilen og ødelægge alle kopier, som du besidder eller administrerer.
d. Alle leveringer i denne licensaftale, der har relation til ansvarsfraskrivelse (afsnit 5) og begrænsningen 
af garantiforpligtelse (afsnit 6), skal gå ud over en hver afslutning af denne licensaftale.

4. Licensmetode og restriktioner
a. Du kan installere og bruge Profilen på en enkelt computer; imidlertid på betingelse af, desuagtet, alt 
der er imod indholdet heri, må du ikke bruge Profilen på noget netværkssystem eller deling, installer 
eller bruge Profilen på flere computere, eller elektronisk overføre profilen fra en computer til en anden 
eller via et netværk.
b. Du kan ikke fremstille eller distribuere kopier, reparere, ændre, fusionere, modificere, adskille, give i 
underlicens, overføre, sælge, udleje, lease, give eller distribuere alle, eller en del af Profilen, eller ændre 
Profilen eller skabe afledende produkter baseret på profilen.
c. Du anerkender, at Profilen ikke er beregnet til nogen brug, som kan forårsage død eller fysiske 
kvæstelser eller materiel skade, og du accepterer ikke at bruge Profilen til et sådant formål.
d. Du må ikke bruge Profilen til at udvikle nogen software eller anden teknologi, der har samme primære 
funktion som Profilen, inklusive, men ikke begrænset til, brug af profilen i nogen udviklings- eller 
testprocedure, der søger at udvikle software eller anden teknologi, eller til at bestemme om sådan 
software eller anden teknologi udfører på samme måde som Profilen.
e. DIC og andre varemærker indeholdt i Profilen er varemærker eller registrerede varemærker for DIC i 
Japan og/eller andre lande. Du må ikke ændre eller fjerne noget varemærke, varenavne, produktnavne, 
logo, copyright eller andre ejendomsnotitser, forklaringer, symboler eller labels i Profilen. Denne 
licensaftale giver dig ikke ret til at bruge DIC's eller dets licensgivers navn eller andre af deres respektive 
varemærker.
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5. GARANTIFRASKRIVELSE

a. PROFILEN LEVERES TIL DIG GRATIS OG PÅ EN "SOM DEN FORELIGGER"-BASIS, I 
OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE. DIC 
LEVERER INGEN TEKNISK SUPPORT, GARANTIER ELLER REMEDIER FOR PROFILEN.
b. DIC FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG REPRÆSENTATIONER, UANSET OM DE ER 
UDTRYKT ELLER IMPLICITTE, ELLER ANDET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR 
SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, RET OG 
STØJFRI BRUG. DU SKAL SELV PÅTAGE DIG OG VÆRE FULDT UD ANSVARLIG OG FORPLIGTET 
FOR ALLE RISICI I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF PROFILEN. DIC GARANTERER IKKE, AT 
PROFILEN ER FRI FOR DEFEKTER ELLER FEJL ELLER AT DEN VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSE, 
OG ER IKKE ANSVARLIG FOR AT KORRIGERE ELLER REPARERE DEFEKTER ELLER FEJL MOD 
GEBYR ELLER GRATIS. INGEN RETTIGHEDER ELLER REMEDIER BLIVER GIVET DIG MED MINDRE 
UDTRYKKELIGT OVERDRAGET I HERVÆRENDE AFTALE.

6. BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSE 
DIC ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, 
INDIREKTE, SPECIALE, HÆNDELIGE, STRAFBAR, UDVENDIGE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, 
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) IKKE VÆREN I STAND TIL AT BRUGE UDSTYRET ELLER HAVE 
ADGANG TIL DATA, TAB AF FORRETNINGER, TAB AF FORTJENESTE, FORRETNINGSAFBRYDELSE 
ELLER LIGNENDE), DER MÅTTE OPSTÅ VED BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF PROFILEN OG 
BASERET PÅ ENHVER TEORI OM GARANTIFORPLIGTELSE INKLUSIVE KONTRAKTBRUD, 
GARANTIBRUD, TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED), PRODUKTANSVAR ELLER ANDET, 
HELLER IKKE HVIS DIC ELLER DET REPRÆSENTANTER ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN AF 
SÅDANNE SKADER.
DE FOREGÅENDE ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER FOR ALLE ASPEKTER I DENNE 
LICENSAFTALE. 

7. General
a. Denne licensaftale skal administreres og konstrueres i overensstemmelse med Japans love, uden 
påvirkning fra principper af love, der er i konflikt hermed. Hvis nogen bestemmelse i denne licensaftale 
skal erklæres, af en ret med kompetent jurisdiktion, at være i mod loven, så vil denne bestemmelse blive 
gennemført til sit maksimalt tilladelige og de resterende bestemmelser i denne licensaftale vil forblive 
gældende i fuldt vigør. Du indvilliger hermed i den eksklusive jurisdiktion og afviklingsstedet er Tokyo 
District Court for at løse tvister, der måtte opstå under denne licensaftale.
b. Denne licensaftale indeholder den fulde aftale mellem parterne med hensyn til emnet herfor og 
erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler eller indforståelser, om de er mundtlige eller skriftlige. Du 
accepterer, at en hver varierende eller yderligere udtryk indeholdt i nogen som helst skriftlig notifikation 
eller dokument udstedt af dig i relation til profilen, som du er overdraget licens til, ikke vil have nogen 
virkning.
c. DIC's mangel eller forsinkelse i at udføre enhver af sine rettigheder under denne licensaftale eller ved 
kontraktbrud af denne licensaftale skal ikke vurderes som frafaldelse af disse rettigheder eller brud.
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EU-DIREKTIV 2002/96/EF (WEEE) OM OPSAMLING, GENBRUG OG
BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR

INFORMATIONER

1. GÆLDENDE FOR EU-LANDE

Det er forbudt at bortskaffe elektrisk eller elektronisk udstyr som almindeligt husholdningsaffald: Det skal opsamles separat.

Hvis ikke elektrisk og elektronisk affald afleveres på særligt indrettede opsamlingssteder, kan det få alvorlige konsekvenser for
miljø og helbred.
Overtrædere kan straffes og retforfølges i henhold til gældende lovgivning.

FOR KORREKT BORTSKAFFELSE AF VORES UDSTYR KAN DU:

a) Henvende dig til de lokale myndigheder, som vil kunne give dig anvisninger og praktiske oplysninger om en korrekt
bortskaffelse af affaldet, f.eks.: Genbrugsstationers adresser og åbningstider osv.

b) Aflevere brugt udstyr ved køb af tilsvarende nyt udstyr hos vores Forhandler.

Det viste symbol, som findes på udstyret, betyder:

  - At, brugt udstyr skal afleveres på særlige opsamlingssteder og bortskaffes separat;
  - at, Producenten garanterer at procedurerne for behandling, opsamling, genbrug og bortskaffelse af udstyret

i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF (og efterfølgende tilføjelser) efterleves.

2. GÆLDENDE FOR IKKE EU-LANDE

Behandling, opsamling, genanvendelse og bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal ske i henhold til landets gæl-
dende lovgivning.
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