
   Code: 57

d-COLOR MF452/d-COLOR MF552 

   

d-COLOR MF2 2/d-COLOR MF 2 

    

                       d-COLOR MF 2 



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

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

Copyright © 2012, Olivetti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Alle rettigheder forbeholdes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Vigtigt! 

På grund af ændringer i specifikationen af brugergrænsefladen kan billederne i 
betjeningsvejledningerne adskille sig lidt fra beskrivelserne. 

Knapperne "Ann.", "OK", "Luk", "Ja" og "Nej" er udskiftet med ikoner, og den beskrivende tekst kan 
stadig indeholde ordene "Ann.", "OK", "Luk", "Ja" og "Nej". 

Tidligere design: Nyt design: 

  
  

  
  

  
 





d-Color MF552/452/362/282/222 Indholdsfortegnelse-1

Indholdsfortegnelse

1 Indledning

1.1 Miljømæssige oplysninger .............................................................................................................  1-3
Energy Star®...................................................................................................................................... 1-3
Hvad er et ENERGY STAR®-produkt? .............................................................................................. 1-3
Miljømæssige fordele ved strømstyring ............................................................................................. 1-3
Genbrugspapir ................................................................................................................................... 1-3
Duplex-udskrivning ............................................................................................................................ 1-4

1.2 Sikkerhedsoplysninger ...................................................................................................................  1-5
Advarsels- og forsigtighedssymboler ................................................................................................ 1-5
Symbolernes betydning ..................................................................................................................... 1-5

1.3 Bemærkninger vedrørende forskrifter ..........................................................................................  1-9
CE-mærkning (overensstemmelseserklæring) til brugere i den Europæiske Union (EU)................... 1-9
USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES 
(for U.S.A. users) ................................................................................................................................ 1-9
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) 
(for Canada users).............................................................................................................................. 1-9
Til brugere i lande, hvor Klasse B-forskrifter ikke er gældende......................................................... 1-9
Lasersikkerhed................................................................................................................................. 1-10
Intern laserstråling............................................................................................................................ 1-10
CDRH regulations ............................................................................................................................ 1-10
For europæiske brugere................................................................................................................... 1-11
For brugere i Danmark ..................................................................................................................... 1-11
For brugere i Finland, Sverige.......................................................................................................... 1-11
Til brugere i Norge ........................................................................................................................... 1-11
Laser-sikkerhedsmærkat ................................................................................................................. 1-12
Ozonfrigivelse .................................................................................................................................. 1-12
Støj (kun for europæiske brugere) ................................................................................................... 1-12
Kun for EU-medlemslande............................................................................................................... 1-12
Telefonkabel..................................................................................................................................... 1-13

1.4 Advarselspåbud og labels ............................................................................................................  1-14

1.5 Særlig erklæring til bruger ...........................................................................................................  1-15
For Europa ....................................................................................................................................... 1-15

1.6 d-Color MF552/452 Pladsbehov ..................................................................................................  1-16
d-Color MF552/452.......................................................................................................................... 1-16
d-Color MF362/282/222 .................................................................................................................. 1-17

1.7 Forholdsregler ved betjening.......................................................................................................  1-18
Strømkilde........................................................................................................................................ 1-18
Driftsmiljø ......................................................................................................................................... 1-18
Opbevaring af kopier ....................................................................................................................... 1-18
Data lagret i maskinen ..................................................................................................................... 1-18

1.8 Restriktioner for kopiering ...........................................................................................................  1-19

2 Om denne maskine

2.1 Introduktion til betjeningsvejledningen ........................................................................................  2-3
[Kvikstartguide] .................................................................................................................................. 2-3
[Kvikhjælpeguide]............................................................................................................................... 2-3
Betjeningsvejledninger....................................................................................................................... 2-3

2.2 Om denne maskine .........................................................................................................................  2-5

2.2.1 Ekstra komponenter (d-Color MF552/452) ........................................................................................ 2-5
2.2.2 Ekstra komponenter (d-Color MF362/282/222) ................................................................................. 2-7
2.2.3 Navn på dele (MFP) (d-Color MF552/452) ......................................................................................... 2-9

Forside ............................................................................................................................................... 2-9
Bagsiden .......................................................................................................................................... 2-10

2.2.4 Navn på dele (MFP) (d-Color MF362/282/222) ................................................................................ 2-11
Forside ............................................................................................................................................. 2-11



Indholdsfortegnelse-2 d-Color MF552/452/362/282/222

Bagsiden .......................................................................................................................................... 2-12

2.2.5 Navn på dele (Ekstra enheder) ......................................................................................................... 2-13
Efterbehandler FS-535, Saddelhæfter SD-512, Hulkit PK-521 (d-Color MF552) ............................ 2-13
Jobseparator JS-602 (d-Color MF552)............................................................................................ 2-15
Z-foldningsenhed ZU-606 (d-Color MF552) .................................................................................... 2-16
Postindskyder PI-505 (d-Color MF552) ........................................................................................... 2-17
Efterbehandler FS-533, Hulkit PK-519 ............................................................................................ 2-18
Jobseparator JS-506 ....................................................................................................................... 2-19
Efterbehandler FS-534, Saddelhæfter SD-511, Hulkit PK-520 ....................................................... 2-20
Enhed til stor kapacitet LU-301/LU-204 .......................................................................................... 2-22

2.3 Strømforsyning..............................................................................................................................  2-23

2.3.1 Sådan tændes og slukkes for strømmen......................................................................................... 2-23
2.3.2 Sådan bruges afbryderen ................................................................................................................ 2-24
2.3.3 Strømsparefunktion ......................................................................................................................... 2-25

Manuelt skift til strømsparefunktion................................................................................................. 2-25

2.4 Kontrolpanel ..................................................................................................................................  2-26

2.4.1 Navn på dele .................................................................................................................................... 2-26
2.5 Berøringspanel ..............................................................................................................................  2-28

2.5.1 Hovedmenu...................................................................................................................................... 2-28
Layout af hovedmenuen .................................................................................................................. 2-28
Brugertilpas hovedmenuen.............................................................................................................. 2-29

2.5.2 Sådan bruges berøringspanelet....................................................................................................... 2-29
Tryk let ............................................................................................................................................. 2-29
Dobbelttryk ...................................................................................................................................... 2-29
Knips ................................................................................................................................................ 2-30
Træk................................................................................................................................................. 2-30
Forholdsregler ved brug af berøringspanelet................................................................................... 2-30

2.5.3 Sådan indtastes tegn ....................................................................................................................... 2-31
Når du skriver i "Gruppe 1":............................................................................................................. 2-31

2.6 Job..................................................................................................................................................  2-32

2.6.1 Jobskærm ........................................................................................................................................ 2-32
2.6.2 Multi-job-funktion............................................................................................................................. 2-32
2.7 Sådan ilægger du papir ................................................................................................................  2-33

2.7.1 Ilægning af papir i bakke 1 til bakke 4 ............................................................................................. 2-33
Anvendelige papirtyper .................................................................................................................... 2-33
Sådan ilægges papir ........................................................................................................................ 2-33

2.7.2 LCT (indbygget)................................................................................................................................ 2-34
Anvendelige papirtyper .................................................................................................................... 2-34
Sådan ilægges papir ........................................................................................................................ 2-34

2.7.3 Sådan ilægger du papir i Enhed til stor kapacitet............................................................................ 2-35
Anvendelige papirtyper .................................................................................................................... 2-35
Sådan ilægges papir ........................................................................................................................ 2-35

2.7.4 Indføringsbakke ............................................................................................................................... 2-36
Anvendelige papirtyper .................................................................................................................... 2-36
Anvendelige papirformater............................................................................................................... 2-36
Sådan ilægges papir ........................................................................................................................ 2-36

3 Grundindstillinger og -funktioner

3.1 Udskrivningsfunktion......................................................................................................................  3-3

3.1.1 Nødvendige indstillinger og grundlæggende funktioner (Til Windows OS) ....................................... 3-3
Forberedelse ...................................................................................................................................... 3-3
Betjening ............................................................................................................................................ 3-3
Sådan kontrolleres kabelforbindelsen................................................................................................ 3-4
Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen.................................................................. 3-4
Installation af printerdriveren ............................................................................................................. 3-5
Sådan udskrives data ........................................................................................................................ 3-5
Typer printerdrivere............................................................................................................................ 3-6

3.1.2 Nødvendige indstillinger og grundlæggende funktioner (Til Mac OS) ............................................... 3-6
Forberedelse ...................................................................................................................................... 3-6



d-Color MF552/452/362/282/222 Indholdsfortegnelse-3

Betjening ............................................................................................................................................ 3-7
Sådan kontrolleres kabelforbindelsen................................................................................................ 3-7
Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen.................................................................. 3-7
Installation af printerdriveren ............................................................................................................. 3-9
Sådan tilføjes og konfigureres en printerdriver ................................................................................ 3-10
Sådan udskrives data ...................................................................................................................... 3-10

3.2 Scan-til-Send-funktionen .............................................................................................................  3-11

3.2.1 Forskellige overførselsmetoder........................................................................................................ 3-11
Afsendelse af data til din computer (SMB Send) ............................................................................. 3-11
Overfører data som e-mail-vedhæftning (E-mail TX) ....................................................................... 3-11
Lagring af data til USB-hukommelsesenhed (Ekstern hukommelse)............................................... 3-11
Forskellige metoder til overførsel og lagring af data........................................................................ 3-12

3.2.2 Afsendelse af data til din Windows-computer (SMB Send)............................................................. 3-12
Forberedelse .................................................................................................................................... 3-13
Betjening .......................................................................................................................................... 3-13
Sådan kontrolleres kabelforbindelsen.............................................................................................. 3-13
Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen................................................................ 3-14
Tjekliste ............................................................................................................................................ 3-14
Sådan kontrolleres computeroplysningerne .................................................................................... 3-15
Sådan konfigureres computeren...................................................................................................... 3-15
Sådan registreres destinationer ....................................................................................................... 3-16
Sådan sendes originalen.................................................................................................................. 3-18

3.2.3 Afsendelse af data til din Mac-computer (SMB Send)..................................................................... 3-20
Forberedelse .................................................................................................................................... 3-20
Betjening .......................................................................................................................................... 3-20
Sådan kontrolleres kabelforbindelsen.............................................................................................. 3-21
Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen................................................................ 3-21
Tjekliste ............................................................................................................................................ 3-22
Sådan kontrolleres computeroplysningerne .................................................................................... 3-22
Sådan konfigureres computeren...................................................................................................... 3-22
Sådan registreres destinationer ....................................................................................................... 3-23
Sådan sendes originalen.................................................................................................................. 3-25

3.2.4 Overfør de scannede data via e-mail (E-mail TX)............................................................................. 3-27
Forberedelse .................................................................................................................................... 3-27
Betjening .......................................................................................................................................... 3-27
Sådan kontrolleres kabelforbindelsen.............................................................................................. 3-28
Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen................................................................ 3-28
Konfiguration af e-mail-overførselsmiljøet ....................................................................................... 3-29
Konfiguration af administratoroplysninger ....................................................................................... 3-30
Sådan sendes originalen.................................................................................................................. 3-31

3.3 Fax-funktion...................................................................................................................................  3-33

3.3.1 Nødvendige indstillinger og grundlæggende funktioner.................................................................. 3-33
Forberedelse .................................................................................................................................... 3-33
Betjening .......................................................................................................................................... 3-33
Sådan kontrolleres kabelforbindelsen.............................................................................................. 3-34
Registrering af overførselsoplysninger............................................................................................. 3-34
Valg af opkaldsmetode .................................................................................................................... 3-35
Sådan sendes originalen.................................................................................................................. 3-36

3.3.2 Afsendelse af fax direkte fra en pc (PC-FAX TX) ............................................................................. 3-38
Forberedelse .................................................................................................................................... 3-38
Betjening .......................................................................................................................................... 3-39
Sådan kontrolleres kabelforbindelsen.............................................................................................. 3-39
Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen................................................................ 3-40
Installation af fax-driver.................................................................................................................... 3-41
Afsender data................................................................................................................................... 3-42

3.4 Kopifunktion ..................................................................................................................................  3-43
Grundlæggende funktioner .............................................................................................................. 3-43
Brugeridentifikation.......................................................................................................................... 3-45

3.5 Registrering af en destination .....................................................................................................  3-46

3.5.1 Registrering af en adressebog......................................................................................................... 3-46
Brug kontrolpanelet til at registrere en adressebog......................................................................... 3-46
Brug en computer til at registrere en one-touch-adresse ............................................................... 3-48

3.5.2 De oplysninger, der kræves for at registrere en destination ............................................................ 3-49



Indholdsfortegnelse-4 d-Color MF552/452/362/282/222

3.5.3 Registrering af en gruppe ................................................................................................................ 3-50
Registrering af en ny gruppe............................................................................................................ 3-50

3.5.4 Hentning af en registreret destination.............................................................................................. 3-52
Hentning af en destination ............................................................................................................... 3-52
Angivelse af en destination .............................................................................................................. 3-53

3.6 Brug af en USB-hukommelsesenhed..........................................................................................  3-54

3.6.1 Udskrivning af data i en USB-hukommelsesenhed ......................................................................... 3-54
Sådan udskrives data ...................................................................................................................... 3-54

3.6.2 Lagring af scannet data i USB-hukommelsesenhed (Ekstern hukommelse)................................... 3-56
Angivelse af funktioner, der skal tillades til ekstern hukommelse.................................................... 3-56
Lagring af data i USB-hukommelsesenheden ................................................................................. 3-58

3.7 Brug af vejledningsfunktionen.....................................................................................................  3-60

3.7.1 Skærmen Vejledning ........................................................................................................................ 3-60
Sådan får du hjælp til den aktuelt viste skærm:............................................................................... 3-60
Sådan får du hjælp til den ønskede funktion eller procedure: ......................................................... 3-62
Hjælpenuliste ................................................................................................................................... 3-64

4 Avancerede funktioner

4.1 Brug af avancerede funktioner ......................................................................................................  4-3

4.1.1 Hvad er avancerede funktioner?........................................................................................................ 4-3
4.1.2 Tilknytning til program ....................................................................................................................... 4-3
4.1.3 Registrering af i-Option-licensen ....................................................................................................... 4-4

Forberedelse ...................................................................................................................................... 4-4
Registrering af i-Option-licensen ....................................................................................................... 4-4
Sådan aktiveres i-Option-funktionen ................................................................................................. 4-5
Sådan konfigureres hver enkelt funktion ........................................................................................... 4-5

5 Indeks

5.1 Indeks efter emne ...........................................................................................................................  5-3



1 Indledning





d-Color MF552/452/362/282/222 1-3

1.1 Miljømæssige oplysninger 1

1 Indledning

Denne [kvikstartguide] bruger illustrationer til at beskrive driftsprocedurerne for de mest almindeligt brugte 
funktioner på en letforståelig 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 software-dvd'en, 
der fulgte med maskinen.

For at betjene maskinen på en sikker og korrekt måde skal du før brug af maskinen læse sikkerheds-
oplysningerne på side 1-5 i vejledningen.

Vejledningen indeholder desuden følgende oplysninger. Sørg for at læse vejledningen, inden du bruger 
maskinen.
- Emner, som skal overholdes for sikker brug af maskinen
- Oplysninger 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 Miljømæssige oplysninger

Energy Star®

Som ENERGY STAR®-partner opfylder dette produkt ENERGY STAR®'s retningslinjer for energieffektivitet.

Hvad er et ENERGY STAR®-produkt?

Et ENERGY STAR®-produkt har en speciel egenskab, der gør det muligt at skifte over til "energisparetilstand" 
efter et tidsrum, hvor maskinen ikke har været i brug. Et ENERGY STAR®-produkt bruger energi mere 
effektivt, så du sparer penge på strømregningen og er med til at beskytte miljøet.

Miljømæssige fordele ved strømstyring

En enheds elektricitetsforbrug afhænger både af dens egenskaber og den måde, enheden bruges på.

Med en passende indstilling af strømstyring opnår du ressourcebesparelser. Ved at indstille tidspunktet, hvor 
den skal gå i strømsparefunktion (f.eks. dvalefunktion), kan du opnå et mindre (eller optimeret) elektricitets-
forbrug.

Genbrugspapir

Dette produkt kan udskrive på genbrugspapir og miljømæssigt FSC-certificeret papir, der er i overens-
stemmelse med den europæiske standard EN 12281, såvel som nyt papir. Derudover kan den udskrive på 
tyndere papir, f.eks. 64 g/m2. Brug af sådan let papir bidrager til ressourcebesparelse.
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1.1

Duplex-udskrivning

Med et produkt, der har en duplex-enhed, kan du automatisk udskrive på begge sider af papiret.

Brug af denne funktion medfører reduktion af de naturlige ressourcer og dine udgifter.

Den monterede printerdriver er som startopsætning udstyret med denne duplex-udskrivningsfunktion i 
computeren (Indstillingen kan ændres manuelt efter installationen).
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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 følgende afsnit, før du tilslutter 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 de 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 advarselslabels eller i vejledningen til at angive niveauet for sikkerheds-
advarsler.

Symbolernes betydning

ADVARSEL Hvis du ignorerer advarslen, kan det medføre alvorlig personskade eller 
måske endda døden.

FORSIGTIG Hvis du ignorerer denne advarsel, kan det medføre personskade eller 
materiel skade.

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

• Ombyg ikke produktet, da dette kan medføre elektrisk stød eller maskinned-
brud. Hvis der er en laser til stede i produktet, kan laserstrålen forårsage 
skade på øjnene.

• Prøv ikke at fjerne afskærmningerne og panelerne, der er fastgjort på dette 
produkt. Nogle produkter har en højspændingsførende del eller en laserstrå-
le indeni, som kan forårsage et elektrisk stød eller blindhed.

Strømforsyningskabel

ADVARSEL

• Anvend udelukkende det strømforsyningskabel, der leveres i pakken. Hvis 
strømforsyningskablet ikke er til stede, må man udelukkende bruge den 
slags strømforsyningskabel og det stik, der er specificeret i STRØMFORSY-
NINGSKABELVEJLEDNINGEN. Hvis du ikke bruger dette kabel, kan det 
medføre brand eller elektrisk stød.

• Brug udelukkende det vedlagte strømforsyningskabel 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

• Rids eller knæk aldrig strømforsyningskablet. Placer aldrig en hård genstand 
på det, bøj, opvarm, og beskadig det ikke. Hvis du bruger et beskadiget 
strømforsyningskabel (blotlagte kabler, ødelagte kabler, osv.) kan det resul-
tere i brand eller anden ødelæggelse.
Hvis en af disse tilstande opstår, slå straks tænd/sluk-kontakten fra, træk 
strømforsyningskablet ud af stikkontakten, og tilkald derefter en tekniker.

Strømkilde

ADVARSEL

• Brug kun den strømkildespænding, der er angivet på maskinen. Hvis du ikke 
overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød.

• Brug ikke en stikdåse med flere udtag til at tilslutte andre apparater eller ma-
skiner.
Hvis der bruges en stikkontakt med mere end den angivne strømværdi kan 
det medføre brand eller elektrisk stød.

• Brug i princippet ikke en forlængerledning. Brug af en forlængerledning kan 
medføre brand eller elektrisk stød. Henvend dig til din autoriserede service-
tekniker, hvis du har brug for en forlængerledning.

FORSIGTIG

• Stikkontakten skal være lettilgængelig og i nærheden af udstyret. I modsat 
fald kan du ikke trække stikket ud, hvis der opstår et nødstilfælde.

Strømstik

ADVARSEL

• Træk aldrig strømforsyningskablet ud, når du har våde hænder, da dette kan 
medføre elektrisk stød.

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

FORSIGTIG

• Læg ikke genstande rundt om strømstikket, da strømstikket kan være svært 
at trække ud, hvis der opstår en nødsituation.

• Træk ikke i strømforsyningskablet, når du trækker stikket ud. Hvis der bliver 
trukket i strømforsyningskablet, 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 omkring 
hullerne i stikdåsen kan forårsage brand.

Jordforbindelse

ADVARSEL

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

Strømforsyningskabel
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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 maski-
nen, slå straks tænd/sluk-kontakten fra, træk strømforsyningskablet ud af 
stikkontakten, og tilkald derefter en tekniker.

• Brug ikke flambar spray, væsker eller gasser inde i eller i nærheden af ma-
skinen. Rengør ikke inde i maskinen med en flambar gasforstøver. Der kan 
opstå ild eller eksplosion.

FORSIGTIG

• Når du har installeret produktet, skal du montere det på et stabilt underlag. 
Hvis enheden vipper eller væltes, kan det medføre personskader.

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

• Placer ikke produktet på et ustabilt underlag eller i nærheden af en genstand 
med stærke vibrationer. Produktet kan falde ned og medføre personskader 
eller mekaniske fejl.

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

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 udstød-
ningsluft 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 mær-
kelige lyde eller lugte. Slå straks tænd/sluk-kontakten fra, træk strømforsy-
ningskablet 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 beskadiget. 
Slå straks tænd/sluk-kontakten fra, træk strømforsyningskablet ud af stik-
kontakten, og tilkald derefter en tekniker. Hvis du fortsat bruger maskinen, 
kan det medføre elektrisk stød eller brand.
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Når der ikke er installeret fax:

FORSIGTIG

• Inde i produktet er der områder, der bliver meget varme, hvilket kan medføre 
forbrændinger.
Når du kontrollerer enheden for fejlfunktioner indvendigt, så som ved papir-
stop, må du ikke berøre steder (omkring fikseringsenheden, osv.), der er 
markeret med "Caution HOT".

Forbrugsmaterialer

ADVARSEL

• Smid ikke tonerpatronen eller tonere ind i åben ild. Varm toner kan forårsage 
brand eller andre skader.

FORSIGTIG

• Efterlad ikke tonerrelaterede dele (tonerenheder, pc-tromleenheder, bille-
denheder og fremkalderenheder) inden for børns rækkevidde. Det kan være 
sundhedsskadeligt, hvis der slikkes på disse dele, eller der indtages toner.

• Opbevar ikke tonerrelaterede dele, pc-tromleenheder, billedenheder eller 
fremkalderenheder) i nærheden af enheder, der er modtagelige for magne-
tisme, som f.eks. præcisionsudstyr og datalagringsenheder, da det ellers 
kan ske, at de fungerer forkert. Dette kan medføre en fejlfunktion i disse pro-
dukter.

Når maskinen flyttes

FORSIGTIG

• Når du flytter dette produkt, skal du først trække strømforsyningskablet og 
andre kabler ud. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre beskadigelse af 
kablet eller brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød.

• Når dette produkt flyttes, så sørg altid for at holde de steder, der er angivet 
i betjeningsvejledningen eller andre dokumenter. Hvis enheden flyttes, mens 
der holdes andre steder end de angivne, kan den vælte og medføre alvorlig 
personskade.

Ved brug af maskinen

FORSIGTIG

• Når du bruger maskinen, må du ikke se ind i lampelyset i længere tid. Du kan 
få smerter i øjnene.

Papir

FORSIGTIG

• Brug ikke hæftet papir, ledende papir (som f.eks. sølvpapir eller gennem-
slagspapir) eller overfladebehandlet varmefølsomt/inkjet-papir, ellers kan 
der opstå brand.

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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1.3 Bemærkninger vedrørende forskrifter

CE-mærkning (overensstemmelseserklæring) til brugere i den Europæiske 

Union (EU)

Dette produkt opfylder følgende EU-direktiver:
2009/125/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC og 1999/5/EC-direktiverne.

Denne erklæring gælder kun for Den Europæiske Union.

Enheden skal bruges med et afskærmet interfacekabel. 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, pur-
suant 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 interfer-
ence to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful in-
terference 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.

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

Intern laserstråling

Maksimal gennemsnits strålingsstyrke: 11,2 μW (d-Color MF552) / 9,4 μW (d-Color MF452) / 7,4 μW (d-Color 
MF362) / 6,0 μW (d-Color MF222/282) 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 printhovede 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 1-11 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.

Blænderåbning på 
printhovedenheden

Printhovede
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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.

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 lasersäteilylle.

- 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 bruksanvisning, kan brukeren 

utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

- Dette en halvleder laser. Maksimal effekt til laserdiode er 15 mW og bølgelængde er 770-800 nm.
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Laser-sikkerhedsmærkat

Som vist nedenfor, er der på ydersiden af maskinen påsat en laser-sikkerhedsmærkat.

Ozonfrigivelse

Placer maskinen i et vel ventileret 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.

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)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.

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.

Dette produkt er i overensstemmelse med direktivet RoHS (2002/95/EC).

* Kun for USA.
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Telefonkabel

Tilslut et telefonkabel med en ferritkerne til telekommunikationsporten på maskinen. (Tilslut modulstikket på 
enden med ferritkernen på telefonkablet til telekommunikationsporten.)
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1.4 Advarselspåbud og labels

Sikkerhedspåbud og labels 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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1.5 Særlig erklæring til bruger

For Europa

Fax er godkendt i henhold til Rådets afgørelse 1999/5/EC for fælleseuropæiske tilslutninger af enkeltter-
minaler 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.
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1.6 d-Color MF552/452 Pladsbehov

For at sikre en ubesværet betjening af maskinen, en nem påfyldning af forbrugsmaterialer, nem adgang til 
udskiftning af dele og almindelig vedligeholdelse skal opstillingsstedet opfylde nedenstående krav.

d-Color MF552/452

d-Color MF552+PC-210+FS-535+SD-512+ZU-606+PI-505+LU-204
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d-Color MF552/452+PC-210+FS-534+SD-511+LU-301
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d-Color MF552/452+PC-210+FS-533+MK-730
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d-Color MF362/282/222

BEMÆRK
Sørg for at skabe et frirum bag maskinen på 200 mm eller mere til bagsiden af maskinen til ventilations-
kanalen.

d-Color MF362/282/222 + DF-624 + PC-210 + FS-534 + SD-511

62-7/8 (1597)

26 (660) 36-7/8 (937)

Enhed: tommer (mm)
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d-Color MF362/282/222 + DF-624 + PC-210 + FS-533
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d-Color MF362/282/222 + DF-624 + PC-210 + JS-506 + MK-730

34-1/8 (867)
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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 50 HZ/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 udsving på højst 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.

Data lagret i maskinen

For maskiner med harddisk anbefales det at slette alle data, der er lagret i alle harddiskområder med 
funktionen til at overskrive alle data for at forhindre datalækage, før overdragelse eller bortskaffelse af 
maskinen eller ved returnering af den leasede maskine.

For nærmere oplysninger om funktionen til overskrivning af alle data henvises til betjeningsvejledningens dvd. 
Kontakt din servicerepræsentant, før du sletter data.
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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 veksler, der er udstedt af regeringskontorer
- Interne stempelmærker (stemplede eller ustemplede)
- Pas
- Immigrationsdokumenter
- Licenser eller adkomster til motorkøretøjer
- Adkomst- eller gældsdokumenter til ejendomme

<Generelt>
- ID-papirer, badges eller emblemer
- Copyright-mærkede værker uden tilladelse fra copyright-indehaveren

Derudover er det under ingen omstændigheder tilladt at kopiere egen eller fremmed valuta eller kunstværker 
uden tilladelse fra copyright-indehaveren.

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

BEMÆRK
Maskinen er udstyret med en funktion til forhindring af falskneri, så financielle faciliteter ikke kopieres ulovligt.

Vi påskønner din forståelse for, at trykte billeder en gang imellem kan have lidt støj, eller billeddata, som ikke 
kan lagres under visse omstændigheder på grund af denne præventive funktion.
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2 Om denne maskine
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2 Om denne maskine

2.1 Introduktion til betjeningsvejledningen

Betjeningsvejledningen til dette produkt består af "Betjeningsvejledningens dvd".

[Kvikstartguiden] og [kvikhjælpeguiden] beskriver de grundlæggende maskinprocedurer og ofte stillede 
spørgsmål.

Hvis du ønsker at lære mere om funktioner eller driftsmetoder, skal du se i de vejledninger, der er på 
"Betjeningsvejledningens dvd".

[Kvikstartguide]

Denne guide beskriver de grundlæggende maskinprocedurer og indstillingsmetoder, der bruges til at 
konfigurere hver enkelt funktion. Den introducerer vigtige funktioner, der gør det lettere at bruge maskinen.

Denne guide indeholder også bemærkninger og forholdsregler, der skal følges for at bruge maskinen.

Læs vejledningen, inden du bruger maskinen.

[Kvikhjælpeguide]

Denne guide beskriver ofte stillede spørgsmål og viser enkle fejlfindingsprocedurer, der kan udføres, når 
maskinen bruges.

Betjeningsvejledninger

Disse vejledninger er beregnet til maskinens brugere, lige fra begyndere til administratorer.

De beskriver de grundlæggende funktioner, der gør det lettere at udføre funktioner, vedligeholdelses-
procedurer, enkle fejlfindingsopgaver og forskellige indstillingsmetoder til maskinen.

Bemærk, at der kræves grundlæggende teknisk viden om produktet for at sætte brugere i stand til at udføre 
vedligeholdelsesarbejde eller fejlfindingsopgaver. Begræns vedligeholdelse og fejlfindingsopgaver til de 
områder, der er forklaret i vejledningen.

Hvis du oplever problemer, så kontakt servicerepræsentanten.

Vejledningstitel Oversigt

[Betjeningsvejledning: Introduktion] Denne vejledning beskriver, hvordan du tænder og slukker, og 
hvordan der ilægges en original eller papir. Den beskriver også 
varemærker og licenser.

[Betjeningsvejledning: Fejlfinding] Denne vejledning giver enkle fejlfindingsprocedurer, der kan ud-
føres, når produktet bruges.

[Betjeningsvejledning: Vedlige-
holdelse]

Denne vejledning beskriver, hvordan du udskifter forbrugsmate-
rialer og rengør maskinen.

[Betjeningsvejledning: Kontrolpanel] Denne vejledning beskriver, hvordan du bruger kontrolpanelet 
og viser de skærme, der vises på berøringspanelet.

[Betjeningsvejledning: Om denne 
maskine]

Denne vejledning beskriver navn og specifikation af hver enkelt 
del på maskinen og ekstra enheder.

[Betjeningsvejledning: Udskrivning] Denne vejledning beskriver forskellige procedurer, lige fra hvor-
dan du installerer printerdriver, til hvordan der udføres grund-
læggende og avancerede funktioner.

[Betjeningsvejledning: Scanning] Denne vejledning beskriver scanningstransmission og nødven-
dige forberedelser. Med denne funktion kan du scanne et papir-
dokument, konvertere det til digital data og sende data til en 
målcomputer eller -server.

[Betjeningsvejledning: Fax] Denne vejledning beskriver fax og nødvendige forberedelser.



Introduktion til betjeningsvejledningen2

2-4 d-Color MF552/452/362/282/222

2.1

[Betjeningsvejledning: Netværksfax] Denne vejledning beskriver fax via et netværkskabel og nødven-
dige forberedelser. Denne funktion gør det lettere at sænke 
kommunikationsudgifterne end ved brug af en fax med en tele-
fonlinje.

[Betjeningsvejledning: PC-FAX] Denne vejledning beskriver PC-FAX og nødvendige forberedel-
ser. Med denne funktion kan du faxe data fra en original, der er 
oprettet på din computer, uden at udskrive den på papir.

[Betjeningsvejledning: Kopiering] Denne vejledning beskriver forskellige kopiopgaver.

[Betjeningsvejledning: Bakke-
handlinger]

Denne vejledning beskriver, hvordan du scanner et papirdoku-
ment, hvordan det konverteres til digital data, og hvordan data 
lagres på maskinen, samt hvordan du udskriver eller sender 
gemt digital data.

[Betjeningsvejledning: Tilgængelig-
hed]

Denne vejledning beskriver, hvordan du justerer maskinen på en 
brugervenlig måde, så den opfylder dine krav, f.eks. forstørrelse 
af tegnene, der vises på berøringspanelet eller indstilling af lyd-
niveauet på advarselslyden.

[Betjeningsvejledning: Web Manage-
ment Tool]

Denne vejledning beskriver, hvordan du konfigurerer forskellige 
startindstillinger i denne vejledning med en webbrowser.

[Betjeningsvejledning: Avancerede 
funktioner]

Denne vejledning beskriver, hvordan du bruger maskinens eks-
tra funktioner, f.eks. webbrowseren på berøringspanelet og den 
søgbare PDF-funktion.

Vejledningstitel Oversigt
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2.2 Om denne maskine

2.2.1 Ekstra komponenter (d-Color MF552/452)

Der kan tilføjes forskellige ekstra komponenter til opfyldelse af dine kontorkrav.
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Nr. Navn Beskrivelse

 1 Hovedenhed Scanner originalen i scannerafsnittet og udskriver et scannet billede 
i printerafsnittet.

 2 Faxkit FK-511 Kræves ved brug af faxfunktionen.

 3 Identifikationsenhed 
AU-102 (Biometrisk type)

Der kræves Arbejdsbord WT-506 som bord.

 4 Identifikationsenhed 
AU-201 (IC-korttype)

Der kræves Arbejdsbord WT-506 som bord.

 5 Arbejdsbord WT-506 Giver midlertidig mulighed for placering af et dokument eller andre 
materialer.
Bruges også, når identifikationsenhed er installeret.

 6 Tastaturholder KH-102 Installer denne holder, hvis du vil bruge et eksternt tastatur.

 7 Sikkerhedssæt SC-508 Understøtter funktioner, som f.eks. Kopivagt for at forhindre uauto-
riseret kopiering.

 8 Monteringssæt MK-730 Bruges til at udskrive på bannerpapir.

 9 Billedkontrolenhed 
IC-414

Indbygget Billedcontroller. Hvis denne enhed installeres, opnås 
udskriftsresultater i højere kvalitet.

10 Enhed til stor kapacitet 
LU-301

Med den kan du ilægge op til 3000 ark i formatet 8-1/2 e 11 (A4)-
papir.

11 Enhed til stor kapacitet 
LU-204

Med den kan du ilægge op til 2500 ark i formatet SRA3 eller 11 e 17 
(A3)-papir.

12 Bordmodul DK-510 Bruges til at placere maskinen på gulvet.

13 Papirindføringskabinet 
PC-410

Kan indeholde op til 2500 ark 8-1/2 e 11 (A4)-papir.

14 Papirindføringskabinet 
PC-210

Kan indeholde op til 500 ark i hhv. top- og bundbakkerne.

15 Papirindføringskabinet 
PC-110

Kan indeholde op til 500 ark i topbakken. (Bundbakken er en opbe-
varingsboks.)

16 Bordmodul DK-705 Bruges til at placere maskinen på gulvet.

17 Saddelhæfter SD-511 Bruges til at tilføje indbindings-/foldefunktionen til Efterbehandler 
FS-534.

18 Efterbehandler FS-534 Sorterer, grupperer eller hæfter udskrevne ark efter behov.

19 Hulkit PK-520 Bruges til at tilføje hulfunktionen til Efterbehandler FS-534.

20 Saddelhæfter SD-512 Bruges til at tilføje indbindings-/foldefunktionen til Efterbehandler 
FS-535 (kun til d-Color MF552).

21 Efterbehandler FS-535 Sorterer, grupperer eller hæfter udskrevne ark efter behov (kun til 
d-Color MF552).

22 Hulkit PK-521 Bruges til at tilføje hulfunktionen til Efterbehandler FS-535 (kun til 
d-Color MF552).

23 Z-foldningsenhed 
ZU-606

Tilføjer Z-foldnings- eller hulfunktionen til Efterbehandler FS-535 
(kun til d-Color MF552).

24 Postindskyder PI-505 Indsætter et omslagsark i kopierede eller udskrevne ark (kun til 
d-Color MF552).

25 Jobseparator JS-602 Udfører udskrevne ark (kun til d-Color MF552).

26 Udskriftsbakke OT-503 Samler udskrevne sider.

27 Efterbehandler FS-533 Sorterer, grupperer eller hæfter udskrevne ark efter behov. Denne 
enhed kan installeres i maskinen.

28 Hulkit PK-519 Bruges til at tilføje hulfunktionen til Efterbehandler FS-533.

29 Jobseparator JS-506 Bruges til at adskille udskrevne ark i to bakker i maskinens ho-
vedenhed.
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2.2.2 Ekstra komponenter (d-Color MF362/282/222)

Der kan tilføjes forskellige ekstra komponenter til opfyldelse af dine kontorkrav.
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Nr. Navn Beskrivelse

 1 Hovedenhed Scanner originalen i scannerafsnittet og udskriver et scannet billede 
i printerafsnittet.

 2 Originalforside OC-511 Bruges til at rette ilagte originaler.

 3 Omvendt automatisk 
dokumentføder DF-624

Indfører og scanner automatisk en original efter side.

 4 Dobbelt scanner til 
dokumentføder DF-701

Scanner for- og bagsider på arket samtidigt. Derved kan der udfø-
res scanning i høj hastighed.

 5 Faxkit FK-511 Kræves ved brug af faxfunktionen.

 6 Identifikationsenhed 
AU-102 (Biometrisk type)

Der kræves Arbejdsbord WT-506 som bord.

 7 Identifikationsenhed 
AU-201 (IC-korttype)

Der kræves Arbejdsbord WT-506 som bord.

 8 Arbejdsbord WT-506 Giver midlertidig mulighed for placering af et dokument eller andre 
materialer. Bruges også, når identifikationsenhed er installeret.

 9 Sikkerhedssæt SC-508 Understøtter funktioner, som f.eks. Kopivagt for at forhindre uauto-
riseret kopiering.

10 Tastaturholder KH-102 Installer denne holder, hvis du vil bruge et eksternt tastatur.

11 Monteringssæt MK-730 Bruges til at udskrive på bannerpapir.

12 Billedkontrolenhed 
IC-414

Ekstern billedkontrolenhed. Når denne enhed installeres, opnås der 
et udskrivningsresultat i højere kvalitet.

13 Bordmodul DK-705 Bruges til at placere maskinen på gulvet.

14 Bordmodul DK-510 Bruges til at placere maskinen på gulvet.

15 Papirindføringskabinet 
PC-410

Kan indeholde op til 2500 ark 8-1/2 e 11 (A4)-papir.

16 Papirindføringskabinet 
PC-210

Kan indeholde op til 500 ark i hhv. top- og bundbakkerne.

17 Papirindføringskabinet 
PC-110

Kan indeholde op til 500 ark i topbakken. (Bundbakken er en opbe-
varingsboks.)

18 Efterbehandler FS-534 Sorterer, grupperer eller hæfter udskrevne ark efter behov. Der kræ-
ves Bordmodul DK-510 eller Papirindføringskabinet for at instal-
lere denne enhed.

19 Saddelhæfter SD-511 Bruges til at tilføje indbindings-/foldefunktionen til Efterbehandler 
FS-534.

20 Hulkit PK-520 Bruges til at tilføje hulfunktionen til Efterbehandler FS-534.

21 Efterbehandler FS-533 Sorterer, grupperer eller hæfter udskrevne ark efter behov. Denne 
enhed kan installeres i maskinen.

22 Hulkit PK-519 Bruges til at tilføje hulfunktionen til Efterbehandler FS-533.

23 Jobseparator JS-506 Bruges til at adskille udskrevne ark i to bakker i maskinens ho-
vedenhed.
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2.2.3 Navn på dele (MFP) (d-Color MF552/452)

Forside

Nr. Navn Beskrivelse

 1 Kontrolpanel Brug berøringspanelet eller knapperne på dette panel til at betjene 
maskinen.

 2 Originalbakke Ilæg originalen.

 3 Pen Bruges til at betjene berøringspanelet.

 4 Indføringsbakke Bruges til at ilægge brugerdefineret papir eller specielt papir.

 5 Papirbakke Bruges til at ilægge papir i standardformat.

 6 Nederste frontlåge Åbn denne låge for at udskifte forbrugsstoffer eller for at vedlige-
holde maskinen.

 7 Øverste frontlåge Åbn denne låge for at udskifte en tonerpatron.

 8 Dataindikator Blinker blåt, mens maskinen modtager et job. Hvis der er et job i kø 
i øjeblikket lyser denne indikatorlampe blåt.

 9 Statusindikator (Udskriv-
ningsindikator)

Blinker hvidt under udskrivning.

10 Statusindikator (Advar-
sels- eller stopindikator)

Blinker orange, hvis der opstår en advarsel. Lyser orange, hvis 
maskinen er standset på grund af en fejl.
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Bagsiden

Denne illustration viser en hovedenhed, der er udstyret med Varmer og Faxkit.

Formen på strømledningen varierer, alt efter salgsområdet.

Varmeren levers som ekstraudstyr, alt efter salgsområderne.

d Reference

For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

Nr. Navn

1 Telefonstik 1/2 (LINE-PORT 1/2)

2 Telefonstik (TEL PORT1/2)

3 Strømforsyningskabel

4 Afbryder til affugtervarmer

5 USB-port (Type A) USB2.0/1.1

6 USB-port (Type B) USB2.0/1.1

7 Netværksstik (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
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2.2.4 Navn på dele (MFP) (d-Color MF362/282/222)

Forside

Nr. Navn Beskrivelse

1 Kontrolpanel Brug berøringspanelet eller knapperne på dette panel til at betjene 
maskinen.

2 Originalbakke Ilæg originalen.

3 Pen Bruges til at betjene berøringspanelet.

4 Indføringsbakke Bruges til at ilægge brugerdefineret papir eller specielt papir.

5 Papirbakke Bruges til at ilægge papir i standardformat.

6 Frontlåge Åbn denne låge for at udskifte forbrugsstoffer eller for at vedlige-
holde maskinen.

7 Dataindikator Blinker blåt, mens maskinen modtager et job. Hvis der er et job i kø 
i øjeblikket lyser denne indikatorlampe blåt.

8 Statusindikator (Udskriv-
ningsindikator)

Blinker hvidt under udskrivning.

9 Statusindikator (Advar-
sels- eller stopindikator)

Blinker orange, hvis der opstår en advarsel. Lyser orange, hvis ma-
skinen er standset på grund af en fejl.
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Bagsiden

Denne illustration viser en hovedenhed, der er udstyret med Varmer og Faxkit.

Formen på strømledningen varierer, alt efter salgsområdet.

Varmeren levers som ekstraudstyr, alt efter salgsområderne.

d Reference

For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

Nr. Navn

1 Telefonstik 1/2 (LINE-PORT 1/2)

2 Telefonstik (TEL PORT1/2)

3 Strømforsyningskabel

4 Afbryder til affugtervarmer

5 USB-port (Type A) USB2.0/1.1

6 USB-port (Type B) USB2.0/1.1

7 Netværksstik (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)



d-Color MF552/452/362/282/222 2-13

2.2 Om denne maskine 2

2.2.5 Navn på dele (Ekstra enheder)

Dette afsnit viser navnene på de karakteristiske dele til hver enkelt enhed, der kan installeres på maskinen.

Efterbehandler FS-535, Saddelhæfter SD-512, Hulkit PK-521 (d-Color MF552)

Nr. Navn

1 Udskriftsbakke

2 Hulkit

3 Hulaffaldsboks

4 Klemmepatron

5 Saddelhæfter
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Nr. Navn

1 Klemmepatron

2 Folde-udskriftsbakke
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Jobseparator JS-602 (d-Color MF552)

Nr. Navn

1 Udskriftsbakke
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Z-foldningsenhed ZU-606 (d-Color MF552)

Nr. Navn

1 Z-foldnings-/fremføringsenhed

2 Hulaffaldsboks
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Postindskyder PI-505 (d-Color MF552)

d Reference

For nærmere oplysninger om hvordan du bruger kontrolpanelet henvises til betjeningsvejledningens dvd.

Nr. Navn

1 Bundbakke

2 Øverste bakke

3 Kontrolpanel
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Efterbehandler FS-533, Hulkit PK-519

Nr. Navn

1 Klemmepatron

2 Hulkit

3 Udskriftsbakke

4 Bakkeforlænger
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Jobseparator JS-506

Nr. Navn

1 Udskriftsbakke
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Efterbehandler FS-534, Saddelhæfter SD-511, Hulkit PK-520

Nr. Navn

1 Udskriftsbakke

2 Klemmepatron

3 Hulaffaldsboks

4 Saddelhæfter
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Nr. Navn

1 Hulkit

2 Klemmepatron

3 Folde-udskriftsbakke
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Enhed til stor kapacitet LU-301/LU-204

d Reference

For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.
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2.3 Strømforsyning

Maskinen er udstyret med to afbrydere: Afbryder-tasten på Kontrolpanel og Hovedafbryder på maskinen. 
Under normale betingelser bruges Afbryder-tasten på kontrolpanelet. Brug hovedafbryderen til at 
genstarte maskinen.

2.3.1 Sådan tændes og slukkes for strømmen

Tænd og sluk kun for strømmen, når det er nødvendigt, f.eks. når de administrative indstillinger er ændret, 
eller hvis der har været strømfejl.

1 Åbn den nederste frontlåge eller frontlågen, og tænd for 
hovedafbryderen.

2 Sluk for hovedafbryderen.

BEMÆRK
Hvis du vil genstarte maskinen, skal du slå hovedafbryderen fra og derefter til igen efter 10 sekunder eller 
mere.
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2.3.2 Sådan bruges afbryderen

Når maskinen ikke bruges i længere tid, f.eks. efter arbejde har været udført, trykkes på afbryder-tasten for 
at skifte til strømsparefunktionen.

Maskinfunktionen skifter til følgende forskellige funktioner, alt efter hvordan der trykkes på afbryder-tasten. 
Når der trykkes på afbryder-tasten under brug, skiftes der til funktionen Sekundærstrøm FRA. Når afbryder-
tasten holdes nede, skiftes der til funktionen ErP automatisk strømforsyning FRA.

Hvis der trykkes på afbryder-tasten igen i begge tilfælde, tændes for strømmen igen.

Maskinstatus Beskrivelse

Strøm FRA Sekundær-
strøm FRA

Når sekundærstrømmen er slået fra, kan maskinen modtage data eller 
faxer, men den kan ikke scanne eller udskrive en original. Hvis der 
modtages data eller faxer, mens der er slukket for sekundærstrøm-
men, udskrives de, når der tændes for sekundærstrømmen.
Tastelampen lyser orange.

ErP automa-
tisk strømfor-
syning FRA

Maskinen står i standby med lavere strømforbrug, end når den står i 
funktionen Sekundærstrøm FRA.
I funktionen ErP automatisk strømforsyning FRA kan maskinen ikke 
modtage data eller faxer, og den kan heller ikke scanne eller udskrive 
en original.
Tastelampen blinker orange.

Strøm TIL Tastelampen lyser blåt.
Strømmen kommer straks tilbage, når der trykkes på en tast på kon-
trolpanelet, selv når kontrolpanelet er slået fra.
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2.3.3 Strømsparefunktion

Når der er gået en angiven tidsperiode (standardindstilling: 15 minutter), uden at maskinen har været i brug, 
slukkes berøringspanelet, og det går automatisk i strømsparefunktion. Afbryder-tasten blinker blåt i 
strømsparefunktionen. Strømsparefunktionen vender tilbage til normal funktion, når der trykkes på en tast på 
kontrolpanelet.

Der er to strømsparefunktioner: energisparetilstand og dvale. Ved dvale opnås en større strømspareeffekt 
end i energisparetilstand. Den tid, der kræves til at returnere til normal funktion er imidlertid længere, end den 
der kræves for at vende tilbage til energisparetilstand.

d Reference

Den tid, der kræves til at skifte til hver enkelt funktion, kan ændres under Administratorindstillinger. For 
nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

Manuelt skift til strømsparefunktion

Hvis du manuelt vil skifte til energisparetilstand eller dvale, før maskinen skifter til strømsparefunktion, skal 
du ændre indstillingerne for afbryder-tasten på kontrolpanelet til [Energisparer].

Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Indstilling for system] - [Indstilling for strøm-
forsyning/strømbesp.funkt] - [Indst. strømtaster].

For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

Når indstillingen er ændret, skifter strømsparefunktionen som vist nedenfor, afhængig af, hvordan der trykkes 
på afbryder-tasten.
- Tryk på afbryder-tasten
– Maskinen skifter til strømsparefunktionen (energisparer eller dvale). Strømsparefunktion returnerer til 

normal funktion, når der trykkes på en tast på berøringspanelet eller kontrolpanelet.
- Hold afbryder-tasten nede
– Maskinen skifter til funktionen Sekundær strøm FRA. Ved tryk på afbryder-tasten returneres til normal 

funktion.

d Reference

For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.
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2.4 Kontrolpanel

Maskinen har et glidende kontrolpanel. De hardkeys, der skal bruges til de grundlæggende funktioner, er 
placeret på forsiden, og tasterne, der bruges til indstillinger eller registreringer, er placeret på bagsiden.

2.4.1 Navn på dele

Nr. Navn Beskrivelse

 1 Berøringspanel Der vises forskellige skærme og meddelelser. Tryk direkte på berø-
ringspanelet, hvis du vil konfigurere hver enkelt indstilling.

 2 Menu Tryk på tasten for at vise hovedmenuen.

 3 Hjælp Tryk på tasten for at få vist hjælpemenuen. Du kan vise beskrivelse 
af funktionerne og driftsprocedurer på skærmen.

 4 Adgang Hvis brugeridentifikation eller kontostyring er aktiveret, indtastes 
brugernavn og adgangskode til brugeridentifikation eller kontonavn 
og adgangskode for kontostyring, og tryk derefter på tasten for at 
begynde at bruge maskinen. Efter en målopgave er udført, trykkes 
på tasten en gang til for at afslutte brugen af maskinen.

 5 Afbryd Tryk på tasten for at gå i afbryderfunktion. Indikatorlampen lyser 
blåt i afbryderfunktionen. Hvis du vil annullere afbryderfunktionen, 
trykkes på Afbryd-tasten igen.

 6 Eksempel Tryk på tasten for at udskrive en enkelt prøvekopi for kontrol inden 
udskrivning af et større antal kopier. Denne funktion kan også vise 
en afslutningsside med de aktuelle indstillinger på berøringspane-
let.

 7 Nulstil Tryk på tasten for at nulstille alle indstillinger, bortset fra de der er 
registreret, som du indtastede med kontrolpanelet.

 8 Stop Tryk på tasten for midlertidigt at standse et aktivt kopi-, scannings- 
eller udskrivningsjob.

 9 Start Tryk for at starte kopiering, scanning eller fax.

10 Registrer-tast Tryk på hver enkelt tast for at skifte visning af berøringspanelet til 
en funktion, der er tildelt en Registrer-tast.
• 1 (Scan/Fax): Skifter til funktionen scan/fax.
• 2 (Kopi): Skifter til kopifunktionen.
• 10 tastatur (10 tastatur): Viser tastaturet på berøringspanelet.
Registrer-tasten kan tildeles til alle funktioner i administratorindstil-
linger, så de er lette at bruge.
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Status med panelglid

11 Strømforsyning Slår strømmen til og fra. Tastelampen lyser eller blinker blåt, når der 
er tændt for strømmen, og orange, når der er slukket for strømmen.
• I administratorindstillinger kan du tilføje funktionen til manuelt 

skift til strømsparefunktion til afbryder-tasten. For yderligere 
oplysninger henvises til side 2-25.

12 Statusindikator (Advar-
sels- eller stopindikator)

Blinker orange, hvis der opstår en advarsel.
Lyser orange, hvis maskinen er standset på grund af en fejl.

Nr. Navn Beskrivelse

1 Forstør Går i funktionen Forstør skærm.

2 Tastatur Brug dette tastatur til at indtaste numeriske værdier, som f.eks. an-
tal kopier, zoomforhold og faxnummer.

3 C Tryk tasten for at annullere de numeriske værdier, f.eks. antal kopi-
er, zoomforhold og format, som du indtastede med det numeriske 
tastatur.

Nr. Navn Beskrivelse
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2.5 Berøringspanel

2.5.1 Hovedmenu

Tryk på Menu-tasten på kontrolpanelet for at vise hovedmenuen. På hovedmenuen kan du konfigurere 
indstillingerne, som f.eks. ofte brugte funktioner eller en genvejstast, så du kan hoppe til hver enkelt funktion.

Layout af hovedmenuen

Nr. Navn Beskrivelse

1 [Tilgængelighed] Tryk på knappen for at justere en trykposition på berøringspanelet, 
skifte tastelyd og konfigurere driftsmiljøet på kontrolpanelet.

[Tæller] Tryk på knappen for at vise det totale antal sider, der er udskrevet 
på maskinen på funktions- eller farvebasis.

[Jobliste] Tryk på knappen for at vise aktive eller standby-job. Om nødvendigt 
kan du se joblog eller udskrive en kommunikationsrapport.

2 Hovedmenutaster Vis de genvejstaster, der er tildelt en funktion.
Som standard viser hovedmenuen [Kopi], [Scan/Fax], [Bakke] og 
[Funktion].

[Funktion] Tryk på tasten for at konfigurere indstillingerne af maskinen eller 
vise status over maskinen.
• [Funktion] vises altid.

1

2
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Brugertilpas hovedmenuen

Hovedmenuen kan evt. udvides til to skærme. Der kan tildeles op til 23 taster til to hovedmenuskærme, der 
skiftes imellem.

Derudover kan du angive dit foretrukne baggrundsmønster.

d Reference

For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

2.5.2 Sådan bruges berøringspanelet

Berøringspanelet på maskinen understøtter brugervenligt opgaver, som f.eks. at glide med en finger på 
berøringspanelet.

Tryk let

Berør skærmen let med din finger, og fjern derefter straks fingeren 
fra skærmen. Denne handling kan vælge eller bestemme en menu.

Dobbelttryk

Berør skærmen let med din finger to gange efter hinanden. Denne 
handling bruges til at hente detaljerede oplysninger eller forstørre et 
miniaturebillede.
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Knips

Lav et lille knips, mens du skubber fingeren hen over skærmen. 
Denne handling bruges til at rulle igennem en adresse- eller jobliste 
og bladre gennem miniaturesider.

Træk

Skub fingeren på skærmen, mens du rører ved den. Denne handling 
bruges til at flytte en skærmposition på et program eller en 
visningsskærm.

Forholdsregler ved brug af berøringspanelet

Maskinen har et kapacitivt berøringspanel. Bemærk følgende, når du bruger berøringspanelet.
- Brug fingeren eller den medfølgende pen. Bemærk, at berøringspanelet ikke svarer korrekt, hvis du 

betjener det med din negl eller en pennespids i stedet for din finger eller pennen.
- Hvis du bruger kraft på berøringspanelet, kan du beskadige det, og det kan medføre et brud på 

skærmen.
- Når du betjener berøringspanelet, må du ikke trykke hårdt på det eller bruge en spids genstand, som 

f.eks. en mekanisk blyant.
- Det er muligt, at berøringspanelet ikke reagerer korrekt, hvis det betjenes med en våd finger eller to 

fingre.
- Berøringspanelet reagerer ikke korrekt, hvis det betjenes med hænder med handsker på. Det 

anbefales, at du bruger den medfølgende pen eller din finger.
- Det er muligt, at berøringspanelet ikke reagerer korrekt, hvis afstanden mellem dig og en 

fluorescerende lampe er 50 cm eller mindre, mens du betjener berøringspanelet.
- Undgå at bruge berøringspanelet et sted i nærheden af en enhed, der udsender elektrisk støj (som 

f.eks. en generator eller en aircondition). Elektrisk støj kan medføre, at der opstår fejl på berørings-

panelet.
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2.5.3 Sådan indtastes tegn

Når du indtaster tegn, hvis du vil registrere en adresse eller et program, så brug tastaturskærmen, der vises 
på berøringspanelet.

Når du skriver i "Gruppe 1":

1 Hvis du vil skrive med store bogstaver eller symboler, så tryk på [Skift]-tasten.

% Hvis du skriver forkert, så tryk på [ ] eller [ ] for at flytte cursoren til det tegn, du vil slette, og tryk 
derefter på [Slet]-tasten.

% Tryk på [Skift]-tasten igen for at vende tilbage til den oprindelige tastaturskærm.

2 Når du er færdig med at skrive, trykkes på [OK].
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2.6 Job

2.6.1 Jobskærm

Et job refererer til en handling, som f.eks. udskrivning, afsendelse, modtagelse eller lagring.

Når du trykker på [Jobliste] på hovedmenuen eller hovedskærmen i hver enkelt funktion, vises jobkærmen.

På jobkærmen kan du se en liste eller historik over igangværende job, der er ved at blive udført eller udskrive 
en afsende-/modtage-resultatrapport.

Generelt udføres job startende med jobbet øverst på listen over de aktuelt aktive job. Hvis du har travlt og 
skal udføre nogle bestemte job, kan du lave om på rækkefølgen for udførelse af jobbene.

2.6.2 Multi-job-funktion

Du kan registrere et andet job, mens der er et aktivt job. Der kan registreres i alt op til 251 job.

Tabellen nedenfor viser det maks. antal job, der kan registreres i hver enkelt funktion.

Reference
- Disse værdier kan variere, alt efter betingelserne.
- For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

Nr. Beskrivelse

1 Viser job.

2 Vælg en jobtype. På [Komm. liste] kan du også udskrive en afsende-/modtage-resultatrapport.

3 Klik på knappen for at reducere de job, der skal vises.

4 Klik på knappen for at slette et job.

5 Klik på knappen for at udføre dette udvalgte job.

6 Klik på knappen for at se detaljer over et valgt job.

3

1 2

4
5

6

Funktion Min. antal job Maks. antal job

Copy (Kopi) 5 61

Udskriv 10 66

Scan 5 61

TX-faxhukommelse 50 106

Rx-Fax 100 156

Deling 56 -
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2.7 Sådan ilægger du papir

2.7.1 Ilægning af papir i bakke 1 til bakke 4

Der kan ilægges op til 500 ark. alm. papir i hver enkelt bakke. Bakke 3 og Bakke 4 er ekstraudstyr.

Anvendelige papirtyper

Alm. papir, kun enkeltside-papir, tyndt papir, specielt papir, tykt papir, brevhovede, farvet papir og 
genbrugspapir

Sådan ilægges papir

1 Træk bakken ud.

BEMÆRK
Pas på ikke at berøre filmen.

2 Skub sidestyret, så det passer til papirformatet.

3 Ilæg papir i bakken.

% Ilæg papir i bakken med tryksiden vendende opad.

4 Når du ilægger papir, ud over almindeligt papir, skal du angive papirtypen. For yderligere oplysninger 
henvises til side 2-36.
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2.7.2 LCT (indbygget)

Der kan ilægges op til 2500 ark alm. papir i LCT (indbygget). LCT (indbygget) er ekstraudstyr.

Anvendelige papirtyper

Alm. papir, kun enkeltside-papir, tyndt papir, specielt papir, tykt papir, brevhovede, farvet papir og 
genbrugspapir

Sådan ilægges papir

1 Træk bakken ud.

BEMÆRK
Pas på ikke at berøre filmen.

2 Læg papir i den rigtige bakke.

% Ilæg papir i bakken med tryksiden vendende opad.

BEMÆRK
Ilæg ikke andet papir i bakken, end det tidligere anførte. 
Hvis du vil ændre papirformatet, skal du kontakte service-
teknikeren.

3 Læg papir i den venstre bakke.

% Ilæg papir i bakken med tryksiden vendende opad.

4 Når du ilægger papir, ud over almindeligt papir, skal du angive papirtypen. For yderligere oplysninger 
henvises til side 2-36.
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2.7.3 Sådan ilægger du papir i Enhed til stor kapacitet

Der kan ilægges op til 3000 ark alm. papir i Enhed til stor kapacitet LU-301 og op til 2500 ark alm. papir i 
Enhed til stor kapacitet LU-204.

Enhed til stor kapacitet er ekstraudstyr.

Anvendelige papirtyper

Alm. papir, kun enkeltside-papir, tyndt papir, specielt papir, tykt papir, brevhovede, farvet papir og 
genbrugspapir

Sådan ilægges papir

1 Åbn lågen.

2 Løft papirindføringsvalsen, og ilæg papir i enheden.

% Ilæg papir i bakken med tryksiden vendende nedad.

BEMÆRK
Pas på ikke at berøre overfladen af papirindføringsvalsen 
med hånden.

Ilæg ikke papir i Enhed til stor kapacitet i et andet format, 
end det tidligere anførte. Hvis du vil ændre papirformatet, skal 
du kontakte serviceteknikeren.

3 Når du ilægger papir, ud over almindeligt papir, skal du angive papirtypen. For yderligere oplysninger 
henvises til side 2-36.
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2.7.4 Indføringsbakke

Brug indføringsbakken, når der skal udskrives på papirformater, der adskiller sig fra papirbakkerne, eller 
hvis der skal udskrives på kuverter og transparenter.

Hvis du vil bruge indføringsbakken, skal du ilægge papir og angive papirtypen.

Anvendelige papirtyper

Alm. papir, kun enkeltside-papir, tyndt papir, specielt papir, tykt papir, postkort (4 e 6 (A6-kort)), transparent, 
brevhovede, farvet papir, kuvert, labelark, indekspapir, genbrugspapir og bannerpapir

Anvendelige papirformater

Sådan ilægges papir

BEMÆRK
Pas på ikke at berøre overfladen på papirindføringsvalsen med hånden.

1 Åbn bakken.

% Hvis du vil ilægge bannerpapir, skal du installere 
Monteringskit MK-730 til bannerpapir.

% Hvis du vil ilægge papir i stort format, skal du trække 
bakkeforlængeren ud.

BEMÆRK
Pas på ikke at berøre overfladen på papirindføringsvalsen 
med hænderne.

2 Når du har ilagt papir, skal du justere sidestyret.

% Ilæg papir i bakken med tryksiden vendende nedad.

Type Format

Papir i standardformat 12 e 18 w til 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w, SRA3 w, A3 w til A6 w, B4 w til 
B6 w, A6-kort w, 8 e 13 w, 16K w/v, 8K w, bannerpapir

Brugerdefineret papir Papirbredde: 90 mm til 320 mm
Papirlængde: 139,7 mm til 1.200 mm)
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3 Angiv papirtype. Tryk på [Papir].

4 Vælg [#], og tryk derefter på [Skift bakkeindstill.].

5 Vælg papirtype.

1 2
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6 Angiv papirformat.

% Til automatisk registrering
[Aut.regist.] registrerer papirformatet automatisk, når der ilægges papir i standardformat i en bakke.

% Til standardformat
[Standardform.] er tilgængeligt, når der ilægges postkort eller papir i standardformat til oversøisk.

1

3

2

3

2

4
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% Til brugerdefineret format

% Til stort format

3

2

3

4

2
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3 Grundindstillinger og -funktioner

3.1 Udskrivningsfunktion

3.1.1 Nødvendige indstillinger og grundlæggende funktioner (Til Windows OS)

Udskriv data, der er oprettet på din computer via netværket.

Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer standardudskrivningsindstillinger med installations-
programmet.

Forberedelse

Følgende beskriver forberedelse af udskrivning af data. For nærmere detaljer henvises til den relevante side.

Denne forberedelse kræves ikke næste gang eller efterfølgende gange.

1 Kontrol af kabelforbindelse (Administrator)

% Kontrollér, at maskinen er korrekt tilsluttet til netværkskablet. For yderligere oplysninger henvises til 
side 3-4.

2 Kontrol af netværksindstillingerne på maskinen (Administrator)

% Kontrollér netværksindstillingerne på maskinen. For yderligere oplysninger henvises til side 3-4.
Netværket kan bruges med standardindstillingerne, medmindre der er ønske om andet.

3 Installation af printerdriveren

% Installér printerdriveren på computeren. For yderligere oplysninger henvises til side 3-5.

Betjening

Følgende beskriver forløb, når du vil udskrive data fra computeren. For yderligere oplysninger henvises til 
side 3-5.

1 Sådan åbnes original data

% Åbn de data, du vil udskrive med program-softwaren.

2 Sådan konfigureres printerdriveren til udskrivning

% Vælg en printerdriver, og ændr evt. indstillingen, før du udskriver.
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Sådan kontrolleres kabelforbindelsen

Kontrollér, at LAN-kablet er tilsluttet til LAN-porten på maskinen og 
at det grønne LED-lys er tændt.

Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen

Tryk på [Funktion], og vælg [Enhedsoplysninger]. Kontrollér at IP-adressen vises.

Hvis der ikke vises nogen IP-adresse, skal du konfigurere netværket.
- Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Netværksindstillinger] - [Indstill. af TCP/IP]. 

Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for dit miljø. For nærmere oplysninger henvises til 
betjeningsvejledningens dvd.

- For nærmere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

d Reference

Generelt er der standardindstillinger til netværksforbindelsen, men nogle netværksmiljøer kræver en ændring 
af netværksindstillingerne. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

• Til IPv4-miljø • Til IPv6-miljø



d-Color MF552/452/362/282/222 3-5

3.1 Udskrivningsfunktion 3

Installation af printerdriveren

Brug installationsprogrammet til at installere printerdriveren.

0 Denne handling kræver administratorrettigheder til computeren.

1 Isæt printerdriver-dvd'en i dvd-drevet på computeren.

2 Klik på [Installer printer].

3 Fortsæt med proceduren jf. instrukserne på skærmen.

Den vil automatisk søge efter det relevante netværk og vise de printere og MFP'er, der er kompatible 
med printerdriveren.

4 Vælg denne maskine fra listen.

% Hvis der vises flere ens modeller, så kontrollér IP-adressen for at vælge den relevante model. For 
nærmere detaljer om, hvordan du kontrollerer IP-adressen på maskinen henvises til side 3-4.

5 Vælg afkrydsningsboksene på de printerdrev, der skal installeres.

6 Klik på [Installer].

7 Klik på [Udfør].

Sådan udskrives data

1 Åbn de data, du vil udskrive med program-softwaren.

2 I [Fil]-menuen klikkes på [Udskriv].

3 Vælg den installerede printerdriver, og klik på [Udskriv].

Tips
- Hvis du klikker på [Indstillinger], kan du ændre indstillingen af printerdriveren, hvis det er nødvendigt.
- Hvis brugeridentifikation er aktiveret på maskinen, skal du angive de nødvendige data, som f.eks. 

brugernavn og adgangskode.
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Typer printerdrivere

Vælg en printerdriver, det opfylder dine udskrivningskrav.

3.1.2 Nødvendige indstillinger og grundlæggende funktioner (Til Mac OS)

Udskriv data, der er oprettet på din computer via netværket.

Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer en printerdriver til OS X 10.6-miljø, Bonjour-forbindelse og 
brug af papir i metrisk format som væsentligste betingelser.

Forberedelse

Følgende beskriver forberedelse af udskrivning af data. For nærmere detaljer henvises til den relevante side.

Denne forberedelse kræves ikke næste gang eller efterfølgende gange.

1 Kontrol af kabelforbindelse (Administrator)

% Kontrollér, at maskinen er korrekt tilsluttet til netværkskablet. For yderligere oplysninger henvises til 
side 3-7.

2 Kontrol af netværksindstillingerne på maskinen (Administrator)

% Kontrollér netværksindstillingerne på maskinen. For yderligere oplysninger henvises til side 3-7.
Netværket kan bruges med standardindstillingerne, medmindre der er ønske om andet.

3 Installation af printerdriveren

% Installér printerdriveren på computeren. For yderligere oplysninger henvises til side 3-9.

4 Sådan tilføjes og konfigureres en printerdriver

% Indstil din computer, så data kan udskrives med den installerede printerdriver. For yderligere 
oplysninger henvises til side 3-10.

Drivertype Beskrivelse

PCL Dette er en standarddriver til udskrivning af generelle kontordokumenter. Blandt 
de tre drivere er det driveren, der giver den hurtigste udskrivningshastighed.

PS Denne driver er effektiv til nøjagtig udskrivning af data, der er oprettet med Post-
Script-kompatibelt programsoftware fra Adobe eller andre leverandører. Denne 
driver bruges ofte til grafik og lette udskrivningsprogrammer, hvor god farvegen-
givelse er vigtig.

XPS Udviklet efter Windows Vista understøtter denne driver XML-papirspecifikation 
(XPS). Denne driver har mange fordele, herunder translucent gengivelse i høj 
kvalitet.
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Betjening

Følgende beskriver forløb, når du vil udskrive data fra computeren. For yderligere oplysninger henvises til 
side 3-10.

1 Sådan åbnes original data

% Åbn de data, du vil udskrive med program-softwaren.

2 Sådan konfigureres printerdriveren til udskrivning

% Vælg en printerdriver, og ændr evt. indstillingen, før du udskriver.

Sådan kontrolleres kabelforbindelsen

Kontrollér, at LAN-kablet er tilsluttet til LAN-porten på maskinen og 
at det grønne LED-lys er tændt.

Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen

1 Tryk på [Funktion], og vælg [Enhedsoplysninger]. Kontrollér at IP-adressen vises.

• Til IPv4-miljø • Til IPv6-miljø
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2 Angiv Velkomstnavn. Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Netværksindstillinger] - 
[Velkomstindstilling] - [TIL].

% For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

% Velkomstnavnet vises på printerdriveren som navn på tilsluttet enhed. For "d-Color MF362 
(5A:0C:4B)", "d-Color MF362" angiver produktnavnet, og "(5A:0C:4B)" angiver de sidste tre byte i 
MAC-adressen.

% Hvis du vil ændre Velkomstnavnet, trykkes på [Velkomstnavn], og indtast navnet med det viste 
tastatur.

1

2

3
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Hvis der ikke vises nogen IP-adresse i trin 1, skal du indstille netværket.
- Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Netværksindstillinger] - [Indstill. af TCP/IP]. 

Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for dit miljø. For nærmere oplysninger henvises til 
betjeningsvejledningens dvd.

- For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

Installation af printerdriveren

Brug installationsprogrammet til at installere printerdriveren.

0 Denne handling kræver administratorrettigheder til computeren.

1 Indsæt printerdriver-dvd'en i dvd-drevet på computeren.

2 Vælg målprinterdrevet, og kopier det til skrivebordet.

Eksempel: /Driver/OS_10_6_x/Letter/GENERIC_C36C-
6_106.pkg (Printerdriver til OS X 10.6)
% Når der sædvanligvis bruges papir i metrisk format, vælges 

en printerdriver i "A4"-mappen.
% De sidste tre cifre i printerdrivernavnet angiver versionen af 

styresystemet.

3 Dobbeltklik på den kopierede fil på skrivebordet.

4 Fortsæt med proceduren jf. instrukserne på skærmen, indtil installationsskærmen vises.

5 Klik på [Installer].
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6 Når der vises en promptmeddelelse, der anmoder dig om at indtaste navn og adgangskode, skrives 
navn og adgangskode på brugeren med administratorrettigheder.

7 Klik på [Luk].

Sådan tilføjes og konfigureres en printerdriver

Indstil din computer, så data kan udskrives med den installerede printerdriver.

0 Denne handling kræver administratorrettigheder til computeren.

1 I Apple-menuen klikkes på [System Preferences] - [Print & Fax].

2 Klik på [+].

Den vil automatisk søge efter det relevante netværk og vise de printere og MFP'er, der er kompatible 
med printerdriveren.

3 Vælg en printer til Bonjour-forbindelsen. Søg efter denne maskine fra listen over printere, hvor [Art] er 
sat til [Bonjour], og klik på den.

% Hvis du ikke kan identificere den tilsluttede maskine, da der er oplistet mange med samme 
produktnavn, så tal med administratoren.

Den søger automatisk efter en printerdriver, der er kompatibel med den valgte printer.

4 Kontrollér, at printerdriveren vises.

5 Vælg de installerede ekstra enheder.

Sådan udskrives data

1 Åbn de data, du vil udskrive med program-softwaren.

2 Fra menuen [File] vælges [Print].

3 Vælg velkomstnavnet på maskinen.

Tips
- Om nødvendigt kan du ændre indstillingerne på printerdriveren.
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3.2 Scan-til-Send-funktionen

3.2.1 Forskellige overførselsmetoder

De originale data, der er scannet af maskinen, kan sendes og gemmes på en række forskellige måder.

Afsendelse af data til din computer (SMB Send)

Send scannet data til en computer på netværket. Når først indstillingerne er konfigureret, kan du let sende 
data. Der findes For yderligere oplysninger henvises til side 3-12 og side 3-20.

Overfører data som e-mail-vedhæftning (E-mail TX)

Send scannet data som e-mail-vedhæftning. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at videresende data til 
et fremmed sted. For yderligere oplysninger henvises til side 3-27.

Lagring af data til USB-hukommelsesenhed (Ekstern hukommelse)

Direkte lagring af scannet data på USB-hukommelsesenhed, der er tilsluttet maskinen. For yderligere 
oplysninger henvises til side 3-56.
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Forskellige metoder til overførsel og lagring af data

Ud over ovennævnte kan data sendes og lagres på forskellige måder. Vælg den relevante, der opfylder dine 
behov.
- Udstedelse af en scanningsinstruks fra en computer (Funktionen Webservice)
- Lagring af data til en brugerbakke på HDD (Gem i brugerbakke)
- Afsendelse til en FTP-server (FTP TX)
- Afsendelse til en WebDAV-server (WebDAV Send)

d Reference

For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

3.2.2 Afsendelse af data til din Windows-computer (SMB Send)

Send scannet data til en computer på netværket.

Når først indstillingerne er konfigureret, kan du let sende data.
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Forberedelse

Følgende beskriver forberedelser for at sende scannet data. For nærmere detaljer henvises til den relevante 
side.

Denne forberedelse kræves ikke næste gang eller efterfølgende gange.

1 Kontrol af kabelforbindelse (Administrator)

% Kontrollér, at maskinen er korrekt tilsluttet til netværkskablet. For yderligere oplysninger henvises til 
side 3-13.

2 Kontrol af netværksindstillingerne på maskinen (Administrator)

% Kontrollér netværksindstillingerne på maskinen. For yderligere oplysninger henvises til side 3-14.
Netværket kan bruges med standardindstillingerne, medmindre der er ønske om andet.

3 Sådan kontrolleres computeroplysningerne

% Kontrollér oplysninger, der kræves til at Gem adresse, og udfyld tjeklisten. For yderligere 
oplysninger henvises til side 3-15.

4 Sådan konfigureres computeren

% Konfigurer indstillingerne, hvis du vil dele en computer, oprette en dedikeret mappe, så den kan 
modtage filer. For yderligere oplysninger henvises til side 3-15.

5 Sådan registreres destinationer

% Registrere de destinationer, hvortil filerne sendes, mens tjeklisten kontrolleres. For yderligere 
oplysninger henvises til side 3-16.

Betjening

Følgende beskriver en overførsel. For yderligere oplysninger henvises til side 3-18.

1 Ilægning af originalen

2 Vælg en destination

% Vælg en registreret destination, og kontrollér indstillingerne, f.eks. filtype og billedkvalitet.

3 Tryk på Start-tasten.

% Tryk på Start-tasten for at scanne originalen.

Sådan kontrolleres kabelforbindelsen

Kontrollér, at LAN-kablet er tilsluttet til LAN-porten på maskinen og 
at det grønne LED-lys er tændt.
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Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen

Tryk på [Funktion], og vælg [Enhedsoplysninger]. Kontrollér derefter, at IP-adressen vises.

Hvis der ikke vises nogen IP-adresse, skal du konfigurere netværket.
- Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Netværksindstillinger] - [Indstill. af TCP/IP]. 

Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for dit miljø. For nærmere oplysninger henvises til 
betjeningsvejledningens dvd.

- For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

d Reference

Generelt er der standardindstillinger til netværksforbindelsen, men nogle netværksmiljøer kræver en ændring 
af netværksindstillingerne. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

Tjekliste

Mens der skrives noter i tjeklisten, der er vist nedenfor, kontrolleres computeroplysninger og konfigurations-
indstillinger til forberedelse. Den udfyldte tjekliste bruges til Gem adresse.

• Til IPv4-miljø • Til IPv6-miljø

Navn Adgangskolonne Detalje

Værtsadresse Værtsnavn eller IP-adresse, hvortil de scannede data er 
sendt

side 3-15

Filsti Navn på den dedikerede mappe, der skal modtage de scan-
nede data

side 3-15

Bruger-ID Der kræves brugernavn for at logge på computeren side 3-15

Adgangskode Der kræves adgangskode for at logge på computeren
• Du bør ikke gå ind i denne kolonne af sikkerhedsårsager.

Kontakt system-
administratoren.
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Sådan kontrolleres computeroplysningerne

Kontrollér værtsadresse og bruger-ID, og skriv dem ned.

1 Fra Start-menuen vælges [Computer] - [Systemegenskaber].

% I Windows XP åbnes Start-menuen og højreklikkes på [Denne computer], og vælg [Egenskaber].

2 Kontrollér computernavnet, og skriv det ned i værtsadressekolonnen på tjeklisten.

3 Fra Start-menuen vælges [Alle programmer] - [Tilbehør] - [Kommandoprompt].

% I Windows XP åbnes Start-menuen, og vælg [Programmer] - [Tilbehør] - [Kommandoprompt].

4 Kontrollér brugernavnet, og skriv det ned i kolonnen Bruger-ID i tjeklisten.

% I det eksempel, der er vist nedenfor, er "taro.yamada" vist som Bruger-ID.

Sådan konfigureres computeren

Opret en ny mappe, og aktivér deleindstillingerne.

0 Denne handling kræver administratorrettigheder til computeren.

1 Fra Start-menuen vælges [Kontrolpanel] - [Netværk og internet] - [Netværk og delingscenter] - 
[Avancerede delingsindstillinger], og vælg derefter [Slå fil- og printerdeling til].

% I Windows XP åbnes Start-menuen, vælg [Kontrolpanel] - [Netværk og delingscenter], og slå 
derefter [Offentlig mappedeling] til.

% Der kræves ikke indstilling af kontrolpanelet til Windows XP.

2 Opret en ny mappe, og nedskriv mappenavnet i kolonnen Filsti på tjeklisten.

3 Kun for Windows XP, kontrollér mappeindstillingerne.

% Dobbeltklik på mappen, vælg [Værktøjer] - [Mappeindstillinger...], og klik derefter på fanen [Vis].
% Ryd afkrydsningsboksen [Brug enkel fildeling (Anbefales)].

4 Konfigurer indstillingen, så du kan dele den mappe, der er oprettet i Trin 2. Højreklik på mappen, og klik 
derefter på [Egenskaber].

% I Windows XP skal du højreklikke på mappen og derefter klikke på [Deling og sikkerhed].

5 Klik på fanen [Deling], og klik derefter på [Avanceret deling].

% I Windows XP vises [Avanceret deling] ikke.

6 Vælg [Del denne mappe], og klik derefter på [Tilladelser].

7 Vælg [Alle] fra listen [Gruppe- eller brugernavne:], og vælg derefter alle på [Tillad].
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Sådan registreres destinationer

Når den oprettede tjekliste kontrolleres, skal du registrere mappen til modtagelse af de scannede data som 
en adressebog på maskinen.

1 Tryk på [Funktion], og vælg [One-Touch/brugerbakkereg.] - [Opret one-touch-adresse] - [Adressebog 
(Offentlig)] - [PC(SMB)].

2 Tryk på [Ny].

3 For [Navn] angives det navn, der skal vises på den tildelte tast.

For [Sortér tegn] indtastes det samme navn, som [Navn].

% Dette indstiller det relevante indeks for det navn, du indtastede i [Navn] til [Indeks]. Hvis du vil ændre 
indstillingen, skal du trykke på [Indeks].

1

2

3
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4 Mens du kontrollerer tjeklisten, indtastes det bruger-ID og den adgangskode, du skrev ned.

5 Mens du kontrollerer tjeklisten, indtastes værtsadressen og filstien, som du skrev ned.

% Når der ikke angives en mappe, skal du indtaste en skråstreg "/" for filstien. Når du angiver en 
mappe, skal du kun indtaste mappenavnet uden slash "/".

6 Tryk på [Luk].

2

3

1

1

2

3
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Sådan sendes originalen

1 Ilæg originalen.

2 Tryk på [Scan/Fax].

3 Vælg en destination.

1
2
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4 Kontrollér evt. indstillingen.

% Tryk på [Kontrollér indstilli], hvis du vil kontrollere indstillingen.

% Du kan også kontrollere indstillingen med de taster, der vises på berøringspanelet.
% Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på den ønskede tast på berøringspanelet.

5 Tryk på Start-tasten.

Indstillinger Beskrivelse

[Simpl./Duplex] Vælg, om du vil scanne en eller begge sider af originalen.

[Opløsning] Angiv scanneropløsningen.

[Farve] Vælg, om originalen skal scannes i funktionen farve eller sort/hvid.

[Filtype] Vælg type på den fil, der skal gemme scannet data.

[Scanningsformat] Angiv formatet på den original, der skal scannes.

[E-mail-indstillinger] Skift filnavn eller emne på en e-mail, der skal sendes.
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3.2.3 Afsendelse af data til din Mac-computer (SMB Send)

Send scannet data til en computer på netværket.

Når først indstillingerne er konfigureret, kan du let sende data.

Forberedelse

Følgende beskriver forberedelser for at sende scannet data. For nærmere detaljer henvises til den relevante 
side.

Denne forberedelse kræves ikke næste gang eller efterfølgende gange.

1 Kontrol af kabelforbindelse (Administrator)

% Kontrollér, at maskinen er korrekt tilsluttet til netværkskablet. For yderligere oplysninger henvises til 
side 3-21.

2 Kontrol af netværksindstillingerne på maskinen (Administrator)

% Kontrollér netværksindstillingerne på maskinen. For yderligere oplysninger henvises til side 3-21.
Netværket kan bruges med standardindstillingerne, medmindre der er ønske om andet.

3 Sådan kontrolleres computeroplysningerne

% Kontrollér oplysninger, der kræves til at Gem adresse, og udfyld tjeklisten. For yderligere 
oplysninger henvises til side 3-22.

4 Sådan konfigureres computeren

% Konfigurer indstillingerne, hvis du vil dele en computer, oprette en dedikeret mappe, så den kan 
modtage filer. For yderligere oplysninger henvises til side 3-22.

5 Sådan registreres destinationer

% Registrere de destinationer, hvortil filerne sendes, mens tjeklisten kontrolleres. For yderligere 
oplysninger henvises til side 3-23.

Betjening

Følgende beskriver en overførsel. For yderligere oplysninger henvises til side 3-25.

1 Ilægning af originalen

2 Vælg en destination

% Vælg en registreret destination, og kontrollér indstillingerne, f.eks. filtype og billedkvalitet.

3 Tryk på Start-tasten.

% Tryk på Start-tasten for at scanne originalen.
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Sådan kontrolleres kabelforbindelsen

Kontrollér, at LAN-kablet er tilsluttet til LAN-porten på maskinen og 
at det grønne LED-lys er tændt.

Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen

Tryk på [Funktion], og vælg [Enhedsoplysninger].

Kontrollér at IP-adressen vises.

Hvis der ikke vises nogen IP-adresse, skal du konfigurere netværket.
- Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Netværksindstillinger] - [Indstill. af TCP/IP]. 

Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for dit miljø. For nærmere oplysninger henvises til 
betjeningsvejledningens dvd.

- For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

d Reference

Generelt er der standardindstillinger til netværksforbindelsen, men nogle netværksmiljøer kræver en ændring 
af netværksindstillingerne. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

• Til IPv4-miljø • Til IPv6-miljø
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Tjekliste

Mens der skrives noter i tjeklisten, der er vist nedenfor, kontrolleres computeroplysninger og konfigurations-
indstillinger til forberedelse. Den udfyldte tjekliste bruges til Gem adresse.

Sådan kontrolleres computeroplysningerne

Kontrollér værtsadressen og bruger-ID.

0 Denne handling kræver administratorrettigheder til computeren.

% Kontrollér IP-adressen og brugernavn, og skriv det ned i kolonnerne for værtsadresse og bruger-ID på 
tjeklisten.

Sådan konfigureres computeren

Opret en ny mappe, og aktivér deleindstillingerne.

0 Denne handling kræver administratorrettigheder til computeren.

1 Opret en ny mappe, og nedskriv mappenavnet i kolonnen Filsti på tjeklisten.

2 Aktivér indstilling af mappedeling. I Apple-menuen vælges [System Preferences] - [Sharing].

3 Vælg [File Sharing], og klik derefter på [Options...].

4 Vælg [Share files and folders using SMB (Windows)] og brugernavne, og klik derefter på [Done].

5 Under [Shared Folders:] klikkes på [+].

6 Vælg en ny mappe.

7 Klik på den nye mappe for at kontrollere adgangsret.

Hvis adgangsret ændres til [Read & Write], så er indstillingen gennemført.

Navn Adgangskolonne Detalje

Værtsadresse IP-adressen, hvortil de scannede data er sendt side 3-22

Filsti Navn på den dedikerede mappe, der skal modtage de scan-
nede data

side 3-22

Bruger-ID Der kræves brugernavn for at logge på computeren side 3-22

Adgangskode Der kræves adgangskode for at logge på computeren
• Af sikkerhedsårsager anbefales det ikke at indtaste ad-

gangskoden her.

Kontakt system-
administratoren.
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Sådan registreres destinationer

Når den oprettede tjekliste kontrolleres, skal du registrere mappen til modtagelse af de scannede data som 
en adressebog på maskinen.

1 Tryk på [Funktion], og vælg [One-Touch/ brugerbakkereg.] - [Opret one-touch-adresse] - [Adressebog 
(Offentlig)] - [PC(SMB)].

2 Tryk på [Ny].

3 For [Navn] angives det navn, der skal vises på den tildelte tast.

% For [Sortér tegn] indtastes det samme navn, som [Navn].

% Dette indstiller det relevante indeks for det navn, du indtastede i [Navn] til [Indeks]. Hvis du vil ændre 
indstillingen, skal du trykke på [Indeks].

1

2

3
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4 Mens du kontrollerer tjeklisten, indtastes det bruger-ID og den adgangskode, du skrev ned.

5 Mens du kontrollerer tjeklisten, indtastes værtsadressen og filstien, som du skrev ned.

% Når der ikke angives en mappe, skal du indtaste en skråstreg "/" for filstien. Når du angiver en 
mappe, skal du kun indtaste mappenavnet uden slash "/".

6 Tryk på [Luk].

1

3

2

1

2

3
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Sådan sendes originalen

1 Ilæg originalen.

2 Tryk på [Scan/Fax].

3 Vælg en destination.

1

2
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4 Kontrollér evt. indstillingen.

% Tryk på [Kontrollér indstilli], hvis du vil kontrollere indstillingen.

% Du kan også kontrollere indstillingen med de taster, der vises på berøringspanelet.
% Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på den ønskede tast på berøringspanelet.

5 Tryk på Start-tasten.

Indstillinger Beskrivelse

[Simpl./Duplex] Vælg, om du vil scanne en eller begge sider af originalen.

[Opløsning] Angiv scanneropløsningen.

[Farve] Vælg, om originalen skal scannes i funktionen farve eller sort/hvid.

[Filtype] Vælg type på den fil, der skal gemme scannet data.

[Scanningsformat] Angiv formatet på den original, der skal scannes.

[E-mail-indstillinger] Skift filnavn eller emne på en e-mail, der skal sendes.
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3.2.4 Overfør de scannede data via e-mail (E-mail TX)

Send scannet data som e-mail-vedhæftning.

Med denne funktion kan du modtage data fra et andet sted, hvilket er nyttigt, når der er behov for en hurtig 
handling.

Forberedelse

Følgende beskriver forberedelser for at sende scannet data. For nærmere detaljer henvises til den relevante 
side.

Denne forberedelse kræves ikke næste gang eller efterfølgende gange.

1 Kontrol af kabelforbindelse (Administrator)

% Kontrollér, at maskinen er korrekt tilsluttet til netværkskablet. For yderligere oplysninger henvises til 
side 3-28.

2 Kontrol af netværksindstillingerne på maskinen (Administrator)

% Kontrollér netværksindstillingerne på maskinen. For yderligere oplysninger henvises til side 3-28.

3 Konfiguration af e-mail-overførselsmiljøet (Administrator)

% Konfigurer en server til e-mail TX. For yderligere oplysninger henvises til side 3-29.

4 Konfiguration af administratoroplysninger (Administrator)

% Registrer det administratornavn og den e-mail-adresse, der bruges som afsenderadresse for en 
e-mail, der skal afsendes. For yderligere oplysninger henvises til side 3-30.

Betjening

Følgende beskriver en overførsel. For yderligere oplysninger henvises til side 3-31.

1 Ilægning af originalen

2 Sådan indtastes en destination

% Indtast destinations-e-mail-adressen, og kontrollér indstillingerne, som f.eks. filtype og 
billedkvalitet.

3 Tryk på Start-tasten.

% Tryk på Start-tasten for at scanne originalen.
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Sådan kontrolleres kabelforbindelsen

Kontrollér, at LAN-kablet er tilsluttet til LAN-porten på maskinen og 
at det grønne LED-lys er tændt.

Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen

Tryk på [Funktion], og vælg [Enhedsoplysninger].

Kontrollér at IP-adressen vises.

Hvis der ikke vises nogen IP-adresse, skal du konfigurere netværket.
- Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Netværksindstillinger] - [Indstill. af TCP/IP]. 

Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for dit miljø. For nærmere oplysninger henvises til 
betjeningsvejledningens dvd.

- For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

d Reference

Generelt er der standardindstillinger til netværksforbindelsen, men nogle netværksmiljøer kræver en ændring 
af netværksindstillingerne. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

• Til IPv4-miljø • Til IPv6-miljø
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Konfiguration af e-mail-overførselsmiljøet

1 Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Netværksindstillinger] - [E-mail-indst.].

% For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

2 Tryk på [E-mail TX (SMTP)].

3 Vælg [TIL] for at aktivere indstilling af e-mail TX (SMTP) og funktionen e-mail TX.

3

1

2
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4 Indtast SMTP-serveradressen.

Konfiguration af administratoroplysninger

1 Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Administrator/maskinindstilling] - [Registrer 
administrator].

2 Indtast de nødvendige oplysninger, og tryk derefter på [OK].

1

2

3

1

2
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Sådan sendes originalen

1 Ilæg originalen.

2 Tryk på [Scan/Fax].

3 Indtastning af en destination.

1
2
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4 Kontrollér evt. indstillingen.

% Tryk på [Kontrollér indstilli], hvis du vil kontrollere indstillingen.

% Du kan også kontrollere indstillingen med de taster, der vises på berøringspanelet.
% Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på den ønskede tast på berøringspanelet.

5 Tryk på Start-tasten.

Indstillinger Beskrivelse

[Simpl./Duplex] Vælg, om du vil scanne en eller begge sider af originalen.

[Opløsning] Angiv scanneropløsningen.

[Farve] Vælg, om originalen skal scannes i funktionen farve eller 
sort/hvid.

[Filtype] Vælg type på den fil, der skal gemme scannet data.

[Scanningsformat] Angiv formatet på den original, der skal scannes.

[E-mail-indstillinger] Skift filnavn eller emne på en e-mail, der skal sendes.
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3.3 Fax-funktion

3.3.1 Nødvendige indstillinger og grundlæggende funktioner

Dette afsnit beskriver de indstillinger, der er nødvendige til afsendelse af og modtagelse af fax via en 
telefonlinje samt de grundlæggende funktioner.

Forberedelse

Følgende beskriver forberedelse til afsendelse af en fax. For nærmere detaljer henvises til den relevante side.

Denne forberedelse kræves ikke næste gang eller efterfølgende gange.

1 Kontrol af kabelforbindelse (Administrator)

% Kontrollér, at maskinen er korrekt tilsluttet til telefonlinjen. For yderligere oplysninger henvises til 
side 3-34.

2 Registrering af overførselsoplysninger (Administrator)

% Angiv navn og faxnummer, der skal vises som afsender, når der afsendes en fax fra maskinen. For 
yderligere oplysninger henvises til side 3-34.

3 Valg af opkaldsmetode (Administrator)

% Vælg den opkaldsmetode, der egner sig til dit miljø. For yderligere oplysninger henvises til side 3-35.

Betjening

Følgende beskriver rækkefølge, hvis du vil sende en fax. For yderligere oplysninger henvises til side 3-36.

1 Ilægning af originalen

2 Sådan indtastes en destination

% Indtast destinationsfaxnummeret, og kontrollér indstillingerne, som f.eks. billedkvaliteten.

3 Tryk på Start-tasten.

% Tryk på Start-tasten, hvis du vil sende originalen.
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Sådan kontrolleres kabelforbindelsen

Kontrollér, at modulkablet er tilsluttet til LINE-porten på maskinen.

Registrering af overførselsoplysninger

1 Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Fax indstillinger] - [Toptekst-information].

2 Indtast afsenderoplysninger, og tryk derefter på [OK].

2

1

3
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d Reference

For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

Valg af opkaldsmetode

1 Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Faxindstillinger] - [Linjeparameterindstilling].

2 Tryk på [Opkaldsmetode].

• Afsender-indstillinger • Indstilling af afsenderfaxnummer

Indtast det navn, der skal vises som afsender. Indtast det faxnummer, der skal vises som afsen-
der.
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3 Vælg [PB] for trykknaptype, og vælg [10 sps] for opkaldspulstype.

Hvis du ikke kender type på opkaldsmetoden:
- Hvis du ikke kender type på opkaldsmetoden, så brug trykknapperne på din telefon. Når du hører "beep 

boop beep", skal du sætte [Opkaldsmetode] til [PB].
- Hvis du ikke hører "beep boop beep", efter du har trykket på trykknapperne, skal du vælge [10 sps].

Sådan sendes originalen

1 Ilæg originalen.

2 Tryk på [Scan/Fax].

1

2
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3 Indtastning af en destination.

4 Kontrollér evt. indstillingen.

% Tryk på [Kontrollér indstilli], hvis du vil kontrollere indstillingen.

% Du kan også kontrollere indstillingen med de taster, der vises på berøringspanelet.
% Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på den ønskede tast på berøringspanelet.
Der er ikke adgang til [Farve], [Filtype] og [E-mail-indstillinger], når du sender til et faxnummer.

Indstillinger Beskrivelse

[Simpl./Duplex] Vælg, om du vil scanne en eller begge sider af originalen.

[Opløsning] Angiv scanneropløsningen.

[Scanningsformat] Angiv formatet på den original, der skal scannes.

1
2

4

3
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5 Tryk på Start-tasten.

3.3.2 Afsendelse af fax direkte fra en pc (PC-FAX TX)

Du kan sende en fax til destinationsfaxmaskinen på samme måde, som du udskriver data, der er oprettet på 
din computer.

Fordele ved at sende en fax direkte fra en computer
- Papirbesparende
- Udfør fax-opgaver, uden at du behøver at forlade dit skrivebord
- Afsendelse af klare billeder ved afsendelse af data direkte fra en computer

BEMÆRK
Denne funktion understøttes ikke i Mac-styresystemet.

Forberedelse

Følgende beskriver forberedelse af afsendelse af fax fra en computer. For nærmere detaljer henvises til den 
relevante side.

Denne forberedelse kræves ikke næste gang eller efterfølgende gange.

1 Kontrol af kabelforbindelse (Administrator)

% Kontrollér, at maskinen er korrekt tilsluttet til telefonlinjen og netværkskablet. For yderligere 
oplysninger henvises til side 3-39.

2 Kontrol af netværksindstillingerne på maskinen (Administrator)

% Kontrollér netværksindstillingerne på maskinen. For yderligere oplysninger henvises til side 3-40.
Netværket kan bruges med standardindstillingerne, medmindre der er ønske om andet.

3 Installation af fax-driver på din computer

% Installation af printerdriver på din computer. For yderligere oplysninger henvises til side 3-41.
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Betjening

Følgende beskriver rækkefølge, hvis du vil sende en fax. For yderligere oplysninger henvises til side 3-42.

1 Oprettelse af data

% Opret data, der skal sendes med program-softwaren.

2 Konfiguration af fax-driver

% Vælg en fax-driver, og ændr evt. indstillingen.

3 Indtastning af en destination for at sende data

% Indtast en destination for at sende data.

Sådan kontrolleres kabelforbindelsen

1 Kontrollér, at modulkablet er tilsluttet til LINE-porten på 
maskinen.

2 Kontrollér, at LAN-kablet er tilsluttet til LAN-porten på 
maskinen og at det grønne LED-lys er tændt.
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Sådan kontrolleres netværksindstillingerne på maskinen

Tryk på [Funktion], og vælg [Enhedsoplysninger]. Kontrollér at IP-adressen vises.

Hvis der ikke vises nogen IP-adresse, skal du konfigurere netværket.
- Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Netværksindstillinger] - [Indstill. af TCP/IP]. 

Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for dit miljø. For nærmere oplysninger henvises til 
betjeningsvejledningens dvd.

- For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

d Reference

Generelt er der standardindstillinger til netværksforbindelsen, men nogle netværksmiljøer kræver en ændring 
af netværksindstillingerne. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

• Til IPv4-miljø • Til IPv6-miljø
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Installation af fax-driver

Brug installationsprogrammet til at installere fax-driveren.

Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer standardudskrivningsindstillinger.

0 Denne handling kræver administratorrettigheder til computeren.

1 Isæt printerdriver-dvd'en i dvd-drevet på computeren.

2 Klik på [Installer printer].

3 Fortsæt med proceduren jf. instrukserne på skærmen.

Der søges automatisk efter printere og MFP'er, der er tilsluttet netværket.

4 Vælg denne maskine fra listen.

5 Vælg en fax-driver.

6 Klik på [Installer].

7 Klik på [Udfør].
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Afsender data

1 Opret data, der skal sendes med program-softwaren.

2 Fra [Fil]-menuen vælges [Udskriv].

3 Vælg denne maskines fax-driver, og klik på [Udskriv].

% Klik på [Indstillinger] kan ændre indstillingen af printerdriveren efter behov.
% Hvis brugeridentifikation er aktiveret på maskinen, skal du angive de nødvendige data, som f.eks. 

brugernavn og adgangskode.

4 Indtast destinationens [Navn] og [Faxnummer].

% Gentag dette trin, hvis du vil sende data til mere end en destination.
% Klik på [Vælg fra adressebog] kan hente de destinationer, der er registreret i maskinen.

5 Klik på [OK].
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3.4 Kopifunktion

Grundlæggende funktioner

Følgende beskriver de grundlæggende funktioner, når der skal laves en kopi.

1 Hvis brugeridentifikation er aktiveret, vises login-skærmen. Tryk på tastaturikonet, indtast de 
nødvendige punkter, og tryk derefter på [Login], eller tryk på Adgang.

% Hvis der er aktiveret IC-kort eller biometrisk identifikation henvises til side 3-45.

2 Ilæg originalen.

3 Tryk på [Kopi].

1

2
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4 Kontrollér de grundlæggende indstillinger.

% Kontrollér, at det udskrevne billede er konfigureret som angivet, mens du ser på de udskrevne 
illustrationer på berøringspanelet.

% Ved tryk på [Kontrollér indstilli] kan du kontrollere de detaljerede indstillinger.

% Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på den ønskede tast på berøringspanelet.

5 Indtast antal kopier med tastaturet, og tryk på Start-tasten.

Indstillinger Beskrivelse

[Originaltype] Angiv originaltype for originalen.

[Farve] Angiv farve for at udskrive et billede.

[Tæthed] Juster kopitæthed.

[Papir] Angiv udskr.papir.

[Zoom] Angiv zoom-forhold.

[Duplex/kombiner] Angiv dobbeltsidet kopiering eller kombineret kopiering.

[Efterbehandling] Konfigurer indstilling af forskydning, hulning eller hæftning af det 
udskrevne papir.
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Brugeridentifikation

Du kan udføre identifikation efter bruger eller gruppe på maskinen.

Installation af ekstra enheder kan aktivere IC-kort eller biometrisk identifikation.

hvis IC-kort-identifikation er aktiveret, så før eller placer 
IC-kortet gennem, eller læg det på kortlæseren på 
identifikationsenheden.

Hvis biometrisk identifikation er aktiveret, skal du lægge 
din finger på fingeraftrykslæseren på identifikations-
enheden.
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3.5 Registrering af en destination

3.5.1 Registrering af en adressebog

Funktionerne fax- og scan-til kan registrere de ofte brugte destinationer som adressebøger. Dette afsnit 
forklarer et eksempel på registrering af en adressebog, hvortil en fax sendes.

Brug kontrolpanelet til at registrere en adressebog

Vælg en destinationstype, og registrer destinationsoplysningerne.

1 Tryk på [Funktion], og vælg [One-Touch/ brugerbakke] - [Opret one-touch-adresse] - [Adressebog 
(Offentlig)].

2 Vælg type for den destination, du vil registrere.

3 Tryk på [Ny].
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4 Indtast det destinationsnavn, du vil registrere.

% Tryk på [Navn], og indtast destinationsnavnet med det viste tastatur.
% For [Sortér tegn] indtastes det samme navn, som [Navn].

% Dette indstiller det relevante indeks for det navn, du indtastede i [Navn] til [Indeks]. Hvis du vil ændre 
indstillingen, skal du trykke på [Indeks].

% Indtastning af punkter og antal indstillingsskærme varierer, alt efter destinationstypen. Brug [ ] 
eller [ ] til at skifte indstillingsskærme, mens du indtaster de nødvendige punkter. For yderligere 
oplysninger om indtastning af punkter henvises til side 3-49.

5 Indtast fax-nummer.

% Brug tastaturet på kontrolpanelet til at indtaste et faxnummer.

6 Tryk på [Luk].

1

2

3

1

2
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Hvad er et indeks?
- Det bruges som et indeks over en registreret destination. Tryk på Indeks-tasten for at reducere en 

måldestination.
- Hvis [Favorit] vælges som et indeks, vises destinationen på den grundlæggende skærm på over-

førselsskærmen, efter den er registreret i adressebogen, hvilket gør, at brugeren let kan vælge en 
destination.

Brug en computer til at registrere en one-touch-adresse

Ud over at bruge kontrolpanelet, kan adressebøger registreres fra en computer med hjælpe-softwaren, Web 

Connection.

BEMÆRK
Når der bruges Internet Explorer i IPv6-miljøet skal du på forhånd rette værtsfilen. For nærmere oplysninger 
henvises til betjeningsvejledningens dvd.

1 Kontrollér IP-adressen på maskinen

% Tryk på [Funktion], og vælg [Enhedsoplysninger]. Kontrollér at IP-adressen vises.

% Hvis der ikke vises nogen IP-adresse, skal du konfigurere netværket. For nærmere oplysninger 
henvises til betjeningsvejledningens dvd.

2 Start en webbrowser, indtast IP-adressen på maskinen i URL-feltet, og tryk derefter på tasten [Enter].

% For "http://192.168.1.20/" er "192.168.1.20" en IP-adresse.
% Hvis du bruger en anden webbrowser end Internet Explorer 6 i IPv6-miljøet, skal du medtage IPv6-

adressen i [ ]. F.eks. hvis maskinens IPv6-adresse er "fe80::220:6bff:fe10:2f16", skal du skrive 
"http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/".

% Hvis login-skærmen vises, skal du indtaste de nødvendige punkter, og derefter klikke på [Login].

• Til IPv4-miljø • Til IPv6-miljø
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3 Vælg [Store Address], og klik på [New Registration].

4 Vælg type for den destination, du vil registrere.

5 Indtast de nødvendige oplysninger, som f.eks. navn, faxnummer og indeks.

3.5.2 De oplysninger, der kræves for at registrere en destination

De punkter, der skal indtastes, eller det antal skærme, det kræves at registrere til en destination, varierer alt 
efter overførselstypen. Dette afsnit beskriver de bestemte oplysninger, der kræves for at registrere en 
destination.

Tips
- Indstilling af punkter, der generelt kan bruges med standarder, er udeladt i denne tabel.

Punkt Beskrivelse

[E-mail] [Navn] Indtast navnet på den destination, der skal regi-
streres som en adressebog.

[E-mail-adresse] Indtast den e-mail-adresse, der bruges som de-
stination.

[Brugerbakke] [Navn] Indtast navnet på den destination, der skal regi-
streres som en adressebog.

[Brugerbakke] Vælg en brugerbakke, der skal bruges som desti-
nation.

[Fax] [Navn] Indtast navnet på den destination, der skal regi-
streres som en adressebog.

[Faxnummer] Indtast faxnummeret på destinationen.

[PC(SMB)] [Navn] Indtast navnet på den destination, der skal regi-
streres som en adressebog.

[Bruger-ID] Indtast login-navnet på destinationscomputeren.

[Password] Indtast den adgangskode, der er nødvendig for at 
logge på computeren.

[Værtsadresse] Indtast computernavn eller IP-adresse.
• Der er må kun bruges computernavne med 

store bogstaver.

[Filsti] Indtast det mappenavn, der skal bruges som de-
stination.

[FTP] [Navn] Indtast navnet på den destination, der skal regi-
streres som en adressebog.

[Værtsadresse] Indtast adresse på FTP-serveren.

[Filsti] Indtast den mappe, der skal bruges som destina-
tion.

[Bruger-ID] Indtast det bruger-ID, der kræves for at logge på 
med FTP.

[Password] Indtast den adgangskode, der kræves for at logge 
på med FTP.

[WebDAV] [Navn] Indtast navnet på den destination, der skal regi-
streres som en adressebog.

[Bruger-ID] Indtast det bruger-ID, der kræves for at logge på 
med WebDAV.

[Password] Indtast den adgangskode, der kræves for at logge 
på med WebDAV.

[Værtsadresse] Indtast adresse på WebDAV-serveren.

[Filsti] Indtast den mappe, der skal bruges som destina-
tion.
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3.5.3 Registrering af en gruppe

Der kan registreres mange adressebøger som en gruppe.

Denne funktion er nyttig, når du har job, der involverer afsendelse af data til bestemte medlemmer med 
regelmæssige intervaller.

Registrering af en ny gruppe

1 Tryk på [Funktion], og vælg [One-Touch/brugerbakke] - [Opret one-touch-adresse] - [Gruppe].

2 Tryk på [Ny].

3 Indtast det destinationsnavn, du vil registrere.

% Tryk på [Navn], og indtast destinationsnavnet med det viste tastatur.
% For [Sortér tegn] indtastes det samme navn, som [Navn].

% Dette indstiller det relevante indeks for det navn, du indtastede i [Navn] til [Indeks]. Hvis du vil ændre 
indstillingen, skal du trykke på [Indeks].

1

2

3
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4 Vælg de destinationer, der skal grupperes.

Vis og vælg måladressebogen på destinationsvalgskærmen. Følgende to metoder kan bruges til at 
søge efter en destination.

% Søg efter indeks: Søger efter måldestinationsnavnet vha. et indeks.

% Søg efter registreringsnummer: Søger efter måldestinationen vha. et registreringsnummer.

5 Gentag Trin 4, indtil du har valgt alle de adressebøger, der skal grupperes.
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3.5.4 Hentning af en registreret destination

Hent en adressebog eller gruppe, hvis du vil angive den som en destination, hvortil data sendes.

Hentning af en destination

1 Tryk på [Scan/Fax].

De destinationer, der er kategoriseret i [Favorit] ved registrering af indekser, vises på den 
grundlæggende skærm.

2 Reducer destinationerne vha. indeks og adressetype.

2

1
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Angivelse af en destination

Ud over at hente en registreret destination, kan en destination angives på forskellige måder.

d Reference

For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

3

4

Dir. indtastn. Direkte indtastning af en destination vha. tastaturskærmen eller tastatu-
ret.

Jobhistorik Angiv en måldestination i jobhistorikken (de sidste fem destinationer) på 
scan/fax-skærmen.

Søgning Henter destinationskandidater efter præfiks-søgefunktionen vha. navn 
(registreret destinationsnavn), adresse (fax-nummer, e-mail-adresse, el-
ler computernavn). Denne funktion er bekvem, når der er for mange re-
gistrerede destinationer.
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3.6 Brug af en USB-hukommelsesenhed

3.6.1 Udskrivning af data i en USB-hukommelsesenhed

Data lagret i en USB-hukommelsesenhed kan udskrives. Denne funktion er nyttig, når der udskrives data, der 
er oprettet på en computer, der ikke er tilsluttet til netværket.

Tilgængelig USB-hukommelsesenhed
- Kompatibel med USB-version 2.0/1.1-grænseflade
- Formateret i FAT32
- Uden tilføjet sikkerhedsfunktion, eller med sikkerhedsfunktion, der kan slås fra efter ønske
– Den anbefalede hukommelsesstørrelse er 2 GB.

Tilgængelige udskriftfiltyper
- PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS, OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx) og PPML (.zip)
– Der understøttes ikke andre filtyper på denne maskine.

Sådan udskrives data

1 Tilslut en USB-hukommelsesenhed til maskinen.

BEMÆRK
Sæt ikke USB-hukommelsesenheden i den USB-port, der er i nærheden af bagpanelet på maskinen.

Brug ikke andre USB-enheder end flash-hukommelsesenheder.



d-Color MF552/452/362/282/222 3-55

3.6 Brug af en USB-hukommelsesenhed 3

2 Vælg de data, der skal udskrives, og tryk på [Udskriv].

3 Kontrollér udskrivningsindstillinger.

1

2

3

4
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4 Tryk på Start-tasten.

BEMÆRK
Afbryd ikke USB-hukommelsesenheden under udskrivning 
af data.

3.6.2 Lagring af scannet data i USB-hukommelsesenhed (Ekstern hukommelse)

Data, der er scannet på maskinen, kan lagres på USB-hukommelsesenheden, er bekvemt, når der skal 
udskrives data, der er oprettet på en computer, der ikke er tilsluttet til netværket.

Tilgængelig USB-hukommelsesenhed
- Kompatibel med USB-version 2.0/1.1-grænseflade
- Formateret i FAT32
- Uden tilføjet sikkerhedsfunktion, eller med sikkerhedsfunktion, der kan slås fra efter ønske
– Den anbefalede hukommelsesstørrelse er 2 GB.

Angivelse af funktioner, der skal tillades til ekstern hukommelse

Ændr indstillingerne, hvis du vil lagre dokumenterne på USB-hukommelsesenheden.

1 Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Indstilling for system] - [Indstilling af 
brugerbakke].



d-Color MF552/452/362/282/222 3-57

3.6 Brug af en USB-hukommelsesenhed 3

2 Tryk på [Funktionsindstillinger for ekstern hukommelse].

3 Vælg [Gem dokument] og [TIL]. Tryk på [OK].

d Reference

For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

1
2

3
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Lagring af data i USB-hukommelsesenheden

1 Ilæg originalen.

2 Tilslut en USB-hukommelsesenhed til maskinen.

BEMÆRK
Sæt ikke USB-hukommelsesenheden i den USB-port, der er i nærheden af bagpanelet på maskinen.

Brug ikke andre USB-enheder end flash-hukommelsesenheder.
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3 Kontrollér filnavnet.

4 Kontrollér evt. indstillingen for at lagre data.

% Tryk på [Kontrollér indstilli], hvis du vil kontrollere indstillingen.
% Hvis du vil ændre et filnavn, skal du trykke på tastatur-ikonet.

% Du kan også kontrollere indstillingen med de taster, der vises på berøringspanelet.
% Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på den ønskede tast på berøringspanelet.

5 Tryk på Start-tasten.

BEMÆRK
Afbryd ikke USB-hukommelsesenhed mens der lagres data.

Indstillinger Beskrivelse

[Simpl./Duplex] Vælg, om du vil scanne en eller begge sider af originalen.

[Opløsning] Angiv scanneropløsningen.

[Farve] Vælg, om originalen skal scannes i funktionen farve eller sort/hvid.

[Filtype] Vælg type på den fil, der skal gemme scannet data.

[Scanningsformat] Angiv formatet på den original, der skal scannes.
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3.7 Brug af vejledningsfunktionen

3.7.1 Skærmen Vejledning

Denne maskine indeholder en vejledningsfunktion, der viser en beskrivelse af en funktion på skærmen, og 
viser en driftsprocedure med levende billeder.

Hvis du har spørgsmål under driften, så prøv at bruge denne vejledningsfunktion.

Sådan får du hjælp til den aktuelt viste skærm:

Vælg [Funktion] på Hjælpemenuen for at få vist vejledningsskærmen.

1 Tryk på tasten Hjælp.

2 Vælg en menu.

3 Reducer de oplysninger, du vil vide.
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Sådan får du hjælp til den ønskede funktion eller procedure:

Åbn hjælpemenuen, og vælg en menu, afhængig af formål, for at få vist vejledningsskærmen.

1 Tryk på tasten Hjælp.

2 Vælg en menu.

Navn Beskrivelse

[Afslut] Returnerer til hovedvinduet.

[Til Menu] Returnerer til Hjælpemenuen.

[Luk] Returnerer til den foregående skærm.
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3 Reducer de oplysninger, du vil vide.
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4 Tryk på [Gå til funkt.] åbner indstillingsskærmen for en målfunktion, hvor du straks kan konfigurere 
indstillingerne.

Hjælpenuliste

Hjælpemenuen indeholder følgende oplysninger:

Navn Beskrivelse

[Funktion] Tryk på knappen for at se vejledningsmenuen, der er sorteret efter funk-
tionsnavne, der skal vises på skærmen.

[Søgning efter funkt.] Tryk på knappen for at se funktionseksempler og forklaringer for maski-
nen, sorteret efter funktion.

[Andre funktioner] Tryk på knappen for at se vejledningsmenuen for de funktioner og ind-
stillinger, der gør det lettere et bruge maskinen.

[Navn og funktion af dele] Tryk på knappen for at kontrollere navn eller funktion af hver del på ma-
skinen.

[Servicetekniker/administra-
torinfor.]

Tryk på knappen for at se servicetekniker- eller administratorinformati-
on, administratornavn, lokalnummer og e-mail-adresse.

[Skift forbrugsvare/ 
Behandlingsproces]

Tryk på knappen for at kontrollere udskiftning af forbrugsmaterialer eller 
hulaffaldsprocedurer med levende billeder.
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4 Avancerede funktioner

4.1 Brug af avancerede funktioner

4.1.1 Hvad er avancerede funktioner?

Forskellige funktioner til yderligere forbedring af MFP-funktionalitet udtrykkes som avancerede funktioner i 
vejledningen.

Maskinen indeholder følgende avancerede funktioner.

Tips
- Hvis du vil bruge en avanceret funktion, skal du registrere i-Option eller tilknytte med programmet  My 

Panel Manager.

Derudover understøtter maskinen avancerede funktioner, som f.eks. stregkodeskrifttype, Unicode-skrifttype 
og OCR-skrifttype. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningens dvd.

4.1.2 Tilknytning til program

For at bruge funktionen Mit panel eller Min adresse skal du købe  My Panel Manager aktivere målfunktionen 
på programsiden.

For nærmere oplysninger om hvordan du aktivere sådan en funktion henvises til  My Panel Manager's 
betjeningsvejledning.

Tips
- Der kræves Opgraderingskit UK-204, hvis du vil bruge  My Panel Manager.

Navn Beskrivelse

Håndtering af PDF Du kan konfigurere de nødvendige indstillinger, når du konverterer scannet 
data til en PDF-fil.
• Dette kræver registrering af i-Option LK-102 v3.

Søgbar PDF Du kan konvertere de scannede data til en søgbar PDF-fil.
• Dette kræver registrering af i-Option LK-105 v3.

Webbrowser Du kan bruge webbrowseren på berøringspanelet på maskinen. Du kan 
få adgang til indhold på internettet eller intranettet.
• Dette kræver registrering af i-Option LK-101 v3.

Mit panel Du kan brugertilpasse kontrolpanelets visning af maskinen for hver enkelt 
bruger.
• Dette kræver tilknytning til  My Panel Manager.

Min adresse Du kan bruge adressebogen til personlig brug (Min adressebog).
• Dette kræver tilknytning til  My Panel Manager.
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4.1.3 Registrering af i-Option-licensen

Hvis du vil tilføje en ekstra funktion til maskinen, skal du købe i-Option og registrere licensen til den.

Tips
- Der kræves Opgraderingskit UK-204, hvis du vil bruge i-Option.

For nærmere oplysninger om, hvordan du køber eller installerer en ekstra enhed, skal du kontakte 
servicerepræsentanten.

Forberedelse

Følgende beskriver forberedelse for at bruge avancerede funktioner. For nærmere detaljer henvises til den 
relevante side.

Denne forberedelse kræves ikke næste gang eller efterfølgende gange.

1 Sådan registrerer du i-Option-licensen (Administrator)

% Registrer den ekstra licens på et dedikeret websted. For yderligere oplysninger henvises til side 4-4.

2 Sådan aktiveres i-Option-funktionen (Administrator)

% Du skal indtaste licenskoden, hvis du vil aktivere funktionen. For yderligere oplysninger henvises til 
side 4-5.

3 Sådan konfigurerer du hver enkelt funktion (Administrator)

Konfigurer de nødvendige indstillinger for hver enkelt avanceret funktion. Yderligere oplysninger 
henvises til side 4-5.

d Reference

For yderligere oplysninger om proceduren henvises til betjeningsvejledningens dvd.

Registrering af i-Option-licensen

Registrer anmodningskoden og indholdet af token-certifikatet på webstedet med License Management 
Server (LMS).

1 Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Videresend] - [Licensindstillinger] - [Hent 
anmodningskode].

% For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

2 Tryk på [Ja] og [OK].

3 Tryk på [Udskriv] udskriver serienummeret og anmodningskoden.

% Hav det udskrevne serienummer, anmodningskoden og token-certifikatet, der fulgte med, i-Option 
klar.

4 Adgang til webstedet for License Management Server (LMS). Indtast [MFP Serial Number], og klik 
derefter på [Next].

% URL'en er beskrevet i token-certifikatet.

5 Indtast [Token Number], vælg det ekstraudstyr, du vil registrere fra listen [Product Description], og klik 
derefter på [Add].

6 Klik på [Next].

7 Indtast [MFP Serial Number] og [Request Code], og klik derefter på [Generate License Code].

8 Licenskode og funktionskode udstedes.

Tips
- Den udstedte licenskode og funktionskode kræves for at aktivere i-Option. Du bør skrive dem ned på 

en notesblok, etc.
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Sådan aktiveres i-Option-funktionen

Registrer licens- og funktionskoderne i maskinen.

1 Tryk på [Funktion], og vælg [Administratorindstillinger] - [Videresend] - [Licensindstillinger] - [Installer 
licens].

% For yderligere oplysninger om standardadministratoradgangskoden henvises til [kvikhjælpeguiden].

2 Indtast de licens- og funktionskoder, du skrev ned.

3 Vælg [Ja], og tryk derefter på [OK].

Maskinen genstarter automatisk.

Sådan konfigureres hver enkelt funktion

Konfigurer de nødvendige indstillinger for hver enkelt avanceret funktion.

d Reference

For nærmere oplysninger om de nødvendige indstillingspunkter for hver enkelt avanceret funktion henvises 
til betjeningsvejledningens dvd.
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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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