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1 Introduktion

I denna [Snabbstartsguide] används bilder för att beskriva procedurer för de vanligaste funktionerna på ett 
lättfattligt sätt.

Börja med att använda handboken så att du lär dig de användbara funktioner som tillhandahålls av maskinen.

Information om de olika funktionerna finns i användarhandböckerna på den DVD-skiva som medföljde 
maskinen.

Se till att läsa säkerhetsinformationen på s. 1-4 i handboken innan du använder maskinen för att kunna 
använda maskinen på ett säkert och korrekt sätt.

Dessutom innehåller handboken följande information. Se till att läsa handboken innan du använder maskinen.
- Områden som måste beaktas för säker användning av maskinen
- Information om produktsäkerhet
- Försiktighetsåtgärder vid användning av maskinen

Bilderna i handboken kan se något annorlunda ut än den faktiska apparaten.

1.1 Miljöinformation

Energy Star®

Som ENERGY STAR®-partner har vi fastslagit att denna maskin uppfyller ENERGY STAR®-kraven för effektiv 
energianvändning.

Vad menas med en ENERGY STAR®-produkt?

ENERGY STAR®-märkta produkter är utrustade med en specialfunktion som gör att produkterna efter en 
längre period av inaktivitet automatiskt byter till ett "energisparläge". En ENERGY STAR®-produkt använder 
energin effektivare, sparar energikostnader och minskar på så sätt miljöpåverkan.

Miljöfördelar av energihanteringen

Elförbrukningen för en enhet beror både på dess egenskaper och hur enheten används.

Lämpliga energihanteringsinställningar ger dig möjlighet att spara resurser. Förkortar du den tid som ska gå 
före energisparlägen (t.ex. viloläge), eller gör den optimal, kan elförbrukningen minskas.

Återvunnet papper

Produkten kan skriva ut på återvunnet papper och papper som har certifierats genom miljövårdsinitiativ som 
överensstämmer med europeisk standard EN 12281 samt på nytillverkat papper. Dessutom kan den skriva 
ut på lättare papper, 64 g/m2 till exempel. Användning att sådant lätt papper är resursbesparande.

Dubbelsidig utskrift (duplex)

Du kan skriva ut på papperets båda sidor automatiskt med en produkt som har en duplexenhet.

Använder du funktionen sparar du både naturens resurser och kostnader.

Medföljande skrivardrivrutin tillhandahåller denna funktion för dubbelsidig utskrift som grundinställning på din 
dator (inställningen kan ändras manuellt efter installationen).
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1.2 Säkerhetsföreskrifter

Det här avsnittet innehåller detaljerad information om hur du använder och underhåller maskinen. För att få 
ut så mycket så möjligt av enheten bör alla användare läsa igenom och följa instruktionerna i den här 
handboken.

Läs följande avsnitt innan du ansluter maskinen till nätuttaget. Det innehåller viktig information om hur du 
använder maskinen på ett säkert sätt och undviker problem.

Förvara handboken på ett lätt åtkomligt ställe nära maskinen.

Se till att du följer alla försiktighetsföreskrifter som anges i varje avsnitt i handboken.

Referens
- Delar av detta avsnitt stämmer kanske inte överens med den produkt som du har köpt.

Varnings- och försiktighetssymboler

Följande symboler används på varningsmärkena eller i handböckerna för att kategorisera 
säkerhetsmeddelanden.

Symbolernas innebörd

VARNING Den här varningen indikerar risk för svåra skador eller dödsolyckor.

FÖRSIKTIGT Den här varningen indikerar risk för person- eller materialskador.

En triangel indikerar en fara som du bör ta hänsyn till.

Symbolen varnar för delar som kan orsaka brännskador.

En diagonal linje indikerar att åtgärden är förbjuden.

Den här symbolen varnar för isärtagning av enheten.

En ifylld cirkel visar på en åtgärd som måste utföras.

Den här symbolen visar att du måste dra ur enhetens väggkontakt.

Isärtagning och ändring

VARNING

• Försök inte ändra produkten, eftersom det kan börja brinna, du kan få en 
elektrisk stöt eller också kan maskinen gå sönder. Om produkten använder 
laser kan laserstrålen orsaka ögonskador.

• Försök inte öppna ytterhöljet eller paneler som har monterats fast på pro-
dukten. Vissa produkter innehåller strömförande delar eller laserutrustning 
som kan orsaka stötar eller ögonskador.

Nätsladd

VARNING

• Använd endast den nätsladd som medföljde i förpackningen. Om ingen 
nätsladd finns, använd endast nätsladden och stickkontakten som anges i 
NÄTSLADDSINSTRUKTIONEN. Att använda en annan sladd kan leda till 
brand eller förorsaka elektriska stötar.

• Använd nätsladden som finns i förpackningen endast för denna maskin och 
ALDRIG för andra produkter. Om man inte följer denna föreskrift kan det 
leda till brand eller elektriska stötar.
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• Undvik att skrapa på, skava på, placera tunga saker på, värma, vrida, böja, 
dra i eller skada nätsladden. Skadad nätsladd (exponerade eller skadade 
ledare etc.) kan orsaka brand eller skada på maskinen.
Om någon av dessa skador skulle uppstå, bör du omedelbart stänga AV 
strömbrytaren, dra ut nätsladden ur eluttaget och kontakta auktoriserad ser-
vicepersonal.

Strömförsörjning

VARNING

• Använd endast angiven spänningsstyrka på maskinen. Att använda annan 
spänning kan leda till brand eller förorsaka elektriska stötar.

• Använd inte en adapter med flera uttag för att ansluta till andra apparater 
eller maskiner.
Används ett uttag för mer än det märkta spänningsvärdet kan resultera i 
brand eller elstöt.

• Använd av princip inte förlängningssladdar. Om du använder en förläng-
ningssladd kan det ge upphov till brand eller elstötar. Rådfråga auktoriserad 
servicepersonal om du behöver en förlängningssladd.

FÖRSIKTIGT

• Uttaget måste sitta nära utrustningen och vara lättåtkomligt. Annars kan du 
inte dra ut kontakten om en nödsituation uppstår.

Nätkontakt

VARNING

• Se till att du är torr om händerna när du drar ut nätsladden, annars kan du 
få en elektrisk stöt.

• Tryck in nätsladdens kontakt helt i eluttaget. Glappkontakt kan leda till 
brand eller förorsaka elektriska stötar.

FÖRSIKTIGT

• Placera inga föremål vid elkontakten. Vid olyckshändelser kan det vara svårt 
att dra ur kontakten om föremål blockerar den.

• Dra inte i nätsladden när du drar ut kontakten ur uttaget. Om du drar i själva 
sladden kan den skadas, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt.

• Dra ut nätsladden ur eluttaget minst en gång per år och rengör området mel-
lan kontaktens stift. Damm som samlas mellan stiften kan orsaka brand.

Jordning

VARNING

• Anslut nätsladden till ett jordat eluttag.

Nätsladd
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Installation

VARNING

• Placera inte någon behållare som innehåller vätska, gem eller andra små 
metallföremål på produkten. Om du spiller vatten eller tappar metallföremål 
i maskinens innandöme kan detta leda till eldsvåda, elstötar eller andra ska-
dor.
Om metallföremål, vätska eller liknande hamnar i maskinen måste du ome-
delbart stänga av strömbrytaren, dra ut kontakten ur eluttaget och ringa en 
auktoriserad servicetekniker.

• Använd inte antändliga sprejer, vätskor eller gaser inuti eller i närheten av 
maskinen. Rengör inte maskinen invändigt med antändlig gasrengöring. Det 
medför brand- eller explosionsrisker.

FÖRSIKTIGT

• Installera produkten på ett stadigt underlag. Om enheten rör sig eller faller 
kan den orsaka personskada.

• Placera inte produkten där den utsätts för mycket damm, sot eller ånga, till 
exempel i närheten av köksbord, badkar eller luftfuktare. Det kan orsaka 
brand, elektrisk stöt eller maskinskada.

• Placera inte produkten på ett instabilt eller lutande underlag, eller där den 
utsätts för starka vibrationer eller stötar. Den kan ramla ner och orsaka per-
son- eller maskinskada.

• Låt ingenting täppa till ventilationshålen i produkten. Produkten kan över-
hettas och orsaka brand eller maskinskada.

Ventilation

FÖRSIKTIGT

• Om den här produkten används länge i ett utrymme utan fullgod ventilation, 
eller om du skriver ut många kopior, kan maskinens utluft ge upphov till lukt. 
Sörj för god ventilation.

Åtgärder vid problem

VARNING

• Avbryt användningen av produkten om den blir ovanligt varm eller avger rök, 
konstig lukt eller onormalt ljud. Slå genast FRÅN strömbrytaren, dra ut stick-
kontakten ur vägguttaget och tillkalla behörig tekniker. Att fortsätta använda 
produkten kan leda till brand eller förorsaka elektriska stötar.

• Använd inte produkten om den har tappats i golvet eller höljet har skadats. 
Slå genast FRÅN strömbrytaren, dra ut stickkontakten ur vägguttaget och 
tillkalla behörig tekniker. Att fortsätta använda produkten kan leda till brand 
eller förorsaka elektriska stötar.
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Om fax inte har installerats:

FÖRSIKTIGT

• Vissa delar i maskinens innandöme kan bli mycket heta och kan leda till 
brännskador.
Om du öppnar maskinen för att åtgärda fel som pappersstopp får du inte 
vidröra delar som är märkta med "Caution HOT" (till exempel kring?fixe-
ringsenheten).

Förbrukningsartiklar

VARNING

• Kasta inte tonerkassetten eller toner i öppen låga. Het toner kan spridas och 
orsaka brännskador eller annan skada.

FÖRSIKTIGT

• Lämna inte tonerrelaterade delar (tonerenheter, PC-trumenheter, framkall-
ningsenheter eller pulverenheter) inom räckhåll för barn. Att slicka på någon 
av dessa delar eller inta toner kan skada din hälsa.

• Förvara inte tonerrelaterade delar (tonerenheter, PC-trumenheter, framkall-
ningsenheter eller pulverenheter) nära enheter som är känsliga för magne-
tism, som precisionsutrustning och datalagringsenheter. Deras funktioner 
kan skadas. Dessa produkter kan gå sönder.

Vid flytt av maskinen

FÖRSIKTIGT

• Ta bort nätsladden och alla andra kablar när du flyttar produkten. I annat fall 
kan en sladd eller kabel skadas, vilket kan leda till brand, elektrisk stöt eller 
maskinskada.

• När du flyttar produkten, lyft den alltid i de lyftpunkter som framgår av an-
vändarhandboken eller andra dokument. Om enheten flyttas och hålls på 
andra ställen är de som anges kan det orsaka allvarliga personskador.

Vid användande av maskinen

FÖRSIKTIGT

• Titta inte i onödan på skenet från lampan under en längre period medan ma-
skinen används. Det kan ge ögonskador.

Papper

FÖRSIKTIGT

• Använd inte häftat papper, konduktivt papper (som silverpapper eller kar-
bonpapper) eller behandlat värmekänsligt/bläckstrålepapper, vilket kan re-
sultera i brand.

Inför längre ledigheter

FÖRSIKTIGT

• Dra ur kontakten om maskinen inte ska användas under en längre tid.

Åtgärder vid problem
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1.3 Bestämmelser och regler

CE-märkning för användare inom Europeiska unionen (EU)

Den här produkten följer EU-direktiven:
2009/125/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC och 1999/5/EC.

Den här förklaringen gäller för länderna inom den europeiska unionen.

Enheten måste användas med en skärmad gränssnittskabel. Om du inte använder skärmade kablar uppstår 
troligen störningar i radiokommunikationerna. Det är dessutom förbjudet enligt CISPR och lokala 
bestämmelser.

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.

För användare i länder utan klass B-bestämmelser

7 VARNING

- Den här produkten tillhör klass A. Produkten kan orsaka radiostörningar, vilket användaren kan vara 
skyldig att åtgärda.

- Enheten måste användas med en skärmad gränssnittskabel. Om du inte använder skärmade kablar 
uppstår troligen störningar i radiokommunikationerna. Det är dessutom förbjudet enligt CISPR och 
lokala bestämmelser.

Lasersäkerhet

Detta är en digital maskin som arbetar med hjälp av en laser. Det finns ingen risk för fara vad gäller den 
inbyggda lasern förutsatt att maskinen används i enlighet med anvisningarna i handböckerna.

Eftersom den strålning som avges från lasern helt och hållet kvarstannar innanför skyddshöljet kan inte 
laserstrålen nå utanför maskinen under någon som helst fas i användningen.

Denna maskin är certifierad som en laserprodukt av klass 1. Detta innebär att maskinen inte producerar 
riskabel laserstrålning.
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Intern laserstrålning

Maximal genomsnittlig strålningseffekt: 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) vid lasermynningen på skrivhuvudenheten.

Våglängd: 770-800 nm

Denna produkt innehåller en laserdiod av klass 3B som utsänder en osynlig laserstråle.

Laserdioden och skanningpolygonspegeln är integrerade i skrivarhuvudenheten.

Skrivarhuvudet är INTE EN ENHET SOM KAN REPARERAS AV FÄLTTEKNIKER

Därför skall skrivarhuvudet inte öppnas under några omständigheter.

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 1-10 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to la-
ser 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.

För användare i Europa

7 FÖRSIKTIGT 

Användning av kontroller, justeringar eller metoder utöver dem som beskrivs i handboken kan 

innebära exponering för skadlig strålning.

- Detta är en halvledarlaser. Maximal effekt på laserdioden är 15 mW och våglängden är 770-800 nm.

Lasermynningen på 
skrivarhuvudenheten

Skrivarhuvud
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För danska användare

7 ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for 

stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

- Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 15 mW og bølgelængden er 770-800 nm.

För användare i Finland och Sverige

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 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 suurin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

7 VARNING

Om apparaten används på annat sätt än vad som specificeras i denna bruksanvisning 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.

För norska användare

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 er en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bølgelengde er 770-800 nm.
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Lasersäkerhetsmärkning

En märketikett om lasersäkerhet är fäst på utsidan av maskinen, som visas nedan.

Ozonutsläpp

Placera maskinen i ett välventilerat utrymme
Vid normal användning av maskinen frigörs en liten mängd ozon. Det kan ge obehaglig lukt om maskinen an-
vänds för att skriva ut stora volymer i dåligt ventilerade utrymmen. För komfort och säkerhet rekommenderar 
vi att rummet är väl ventilerat.

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.

Bullernivå (gäller endast europeiska användare)

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

Bara för användare i EU

Den här symbolen betyder att produkten inte får kasseras med hushållsavfall!

Kontakta de lokala myndigheterna eller vår återförsäljare för information om hur 
elektronikkomponenter ska kasseras. Genom att återvinna den här produkten 
bidrar du till bevarandet av naturresurser, samtidigt som du förhindrar eventuell 
negativ inverkan på miljön och människors hälsa.

Denna produkt överensstämmer med direktivet RoHS (2002/95/EC).

* Endast för USA
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Telefonkabel

Anslut en telefonkabel med en ferritkärna till telekommunikationsporten på maskinen. (Anslut moduljacket på 
den ände av telefonkabeln som är försedd med ferritkärna till telekommunikationsporten.)
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1.4 Varningsmärken

Varningsmärken finns på följande ställen på maskinen. Var försiktig, så att du inte skadar dig när du åtgärdar 
till exempel pappersstopp.

OBSERVERA
Avlägsna inte varningsmärken eller varningstexter. Ta bort eventuell smuts från varningsmärken eller 
varningstexter, så att de inte döljs. Kontakta en servicetekniker om det finns märken eller texter som är 
trasiga eller som inte går att rengöra.
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1.5 Viktigt meddelande till användaren

För Europa

Faxen är godkänd enligt rådets beslut 1999/5/EC för krav gällande alleuropeiska enkelterminalsanslutningar 
till det allmänt tillgängliga kopplade telefonnätet (PSTN). På grund av skillnader mellan individuella PSTN i 
olika länder, innebär dock inte godkännandet i sig självt att faxen, utan undantag, kommer att fungera på alla 
terminaler i PSTN-nätverket.

Om problem uppstår, bör du i första hand kontakta utrustningsåterförsäljaren.
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1.6 Utrymmeskrav

Respektera nedanstående utrymmeskrav, så underlättas daglig drift, påfyllning av förbrukningsartiklar och 
förebyggande underhåll.

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-533+MK-730
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d-Color MF362/282/222

OBSERVERA
Se noga till att det finns ett utrymme på minst 200 mm (8 tum) mellan väggen och maskinens bakre 
ventilationsöppning.

d-Color MF362/282/222 + DF-624 + PC-210 + FS-534 + SD-511
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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
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1.7 Att tänka på vid användningen

Följ föreskrifterna nedan för bästa möjliga prestanda.

Strömförsörjning

Nedanstående krav gäller för strömförsörjningen.
- Spänningsvariation: Högst ± 10% (vid 110 V/120 till 127 V/220 till 240 V växelström)
- Frekvensvariation: Högst ±3 Hz (vid 50 Hz/60 Hz)
– Använd en strömkälla med så små spännings- och frekvensvariationer som möjligt.

Driftmiljö

Följande miljökrav bör uppfyllas för att maskinen ska fungera tillfredsställande.
- Temperatur: 10°C (50°F) till 30°C (86°F) med variationer på högst 10°C (18°F) per timme
- Luftfuktighet: 15-85% med variationer om högst 10% per timme

Förvaring av kopior

Följ anvisningarna för förvaring nedan.
- Kopior som ska lagras under lång tid bör förvaras i mörk miljö för att inte blekas.
- Klister som innehåller lösningsmedel (till exempel spraylim) kan lösa upp tonern på kopiorna.
- Färgkopiorna har ett tonerskikt som är tjockare än på svartvita kopior. Om en färgkopia viks kan tonern 

därför lossna i vikningen.

Data lagrade i maskinen

Har du en maskin med hårddisk rekommenderas du att radera alla lagrade data på alla hårddiskytor med 
hjälp av funktionen Skriv över alla data. Då förhindrar du dataläckage innan du överför eller kasserar 
maskinen, eller innan du returnerar en hyrd maskin.

Mer information om funktionen Skriv över alla data finns på DVD:n med användarhandboken. Kontakta din 
servicetekniker innan du raderar data.
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1.8 Juridiska begränsningar för kopiering

Vissa typer av original får inte kopieras och sedan delas ut under förevändingen att det rör sig om original.

Följande lista är inte fullständig, men är avsedd som en vägledning för ansvarskännande kopiering.

<Finansiella instrument>
- Personliga checkar
- Resecheckar
- Utbetalningskort
- Depositionsbevis
- Obligationer eller andra skuldbevis
- Aktiebrev

<Juridiska original för handlingar>
- Matkuponger
- Frimärken (stämplade eller ostämplade)
- Checkar och utbetalningskort från statliga myndigheter
- Skatteåterbäringsbevis (stämplade eller ostämplade)
- Pass
- Invandringshandlingar
- Körkort och registreringshandlingar för motorfordon
- Lagfarter

<Allmänt>
- Identitetskort, brickor, eller utmärkelser
- Material som står under lagen om upphovsrätt får inte kopieras utan tillstånd från upphovsmannen

Dessutom är det under alla omständigheter förbjudet att kopiera svenska eller utländska sedlar, illustrationer 
och konst utan upphovsmannens tillstånd.

Om det föreligger något tvivel om vilken typ av original det rör sig om, kontakta en juridisk rådgivare.

OBSERVERA
Den här maskinen har ett förfalskningsskydd som förhindrar att finanshandlingar kopieras illegalt.

Vi hoppas att du har förståelse för att utskrivna bilder ibland kan bli brusiga och att bilddata under vissa 
omständigheter inte lagras på grund av detta skydd.



2 Om maskinen
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2 Om maskinen

2.1 Introduktion till användarhandboken

Användarhandboken för denna produkt finns på medföljande DVD-skiva.

[Snabbstartsguiden] och [Snabbhjälpsguiden] beskriver grundläggande maskinprocedurer och vanliga 
frågor.

I användarhandboken på DVD-skivan kan du lära dig mer om detaljerade funktioner eller arbetsmetoder.

[Snabbstartsguide]

Den här guiden beskriver de grundläggande maskinprocedurerna och inställningsmetoderna för att 
konfigurera de olika funktionerna. Den beskriver viktiga funktioner som gör det enklare att använda maskinen.

Den här guiden innehåller också noter och försiktighetsåtgärder som ska följas vid användning av maskinen.

Läs handboken innan du använder maskinen.

[Snabbhjälpsguide]

Den här guiden beskriver vanliga frågor och presenterar enkla felsökningsprocedurer som kan utföras vid 
användning av maskinen.

Användarhandböcker

De här handböckerna är avsedda för maskinanvändare från nybörjarnivå till administratörsnivå.

De beskriver grundläggande operationer, funktioner som gör det enklare att arbeta med maskinen, 
underhållsprocedurer, enkla felsökningsåtgärder och olika inställningsmetoder för maskinen.

Observera att användaren måste ha grundläggande tekniska kunskaper om produkten för att utföra 
underhållsarbete eller felsökningsåtgärder. Utför endast de underhålls- eller felsökningsåtgärder som 
beskrivs i handboken.

Om du får problem, kontakta din servicetekniker.

Titel på handbok Översikt

[Användarhandbok: Introduktion] Den här handboken beskriver hur du slår av och på strömmen 
och hur du laddar ett original eller ett papper. Den beskriver ock-
så varumärken och licenser.

[Användarhandbok: Felsökning] Den här handboken presenterar enkla felsökningsprocedurer 
som kan utföras vid användning av produkten.

[Användarhandbok: Underhåll] Den här handboken beskriver hur du fyller på förbruknings-
material och rengör maskinen.

[Användarhandbok: Kontrollpanel] Den här handboken beskriver hur du använder kontrollpanelen 
och visar skärmar på pekskärmen.

[Användarhandbok: Om maskinen] Den här handboken beskriver namn och specifikationer för alla 
maskinens delar och tillvalsenheter.

[Användarhandbok: Utskrift] Den här handboken beskriver olika procedurer, från installation 
av skrivardrivrutinen till utförande av grundläggande och avan-
cerade operationer.

[Användarhandbok: Skanning] Den här handboken beskriver överföringsoperationer och nöd-
vändiga förberedelser för skanning. Med den här funktionen kan 
du skanna ett pappersdokument, konvertera det till digitala data 
och skicka datan till en måldator eller server.

[Användarhandbok: Fax] Den här handboken beskriver faxoperationer och nödvändiga 
förberedelser.
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[Användarhandbok: Nätverksfax] Den här handboken beskriver faxoperationer med en nätverks-
kabel samt nödvändiga förberedelser. Den här funktionen ger 
lägre kommunikationskostnader jämfört med en fax som använ-
der telefonlinjen.

[Användarhandbok: PC-fax] Den här handboken beskriver PC-faxoperationer samt nöd-
vändiga förberedelser. Med den här funktionen kan du faxa data 
från originalet på din dator utan att behöva skriva ut det på 
papper.

[Användarhandbok: Kopiering] Den här handboken beskriver olika kopieringsoperationer.

[Användarhandbok: Användarboxar] Den här handboken beskriver hur du skannar ett pappersdoku-
ment, omvandlar det till digitala data och sparar data på maski-
nen, samt hur du skriver ut eller skickar de digitala data som du 
har sparat.

[Användarhandbok: Hjälpmedel] Den här handboken beskriver hur du justerar maskinen på ett 
enkelt sätt så att den passar dina behov, du kan t.ex. förstora 
tecknen på pekskärmen eller ändra volymen på varningsljuden.

[Användarhandbok: Web Manage-
ment Tool]

Den här handboken beskriver hur du konfigurerar handbokens 
olika startinställningar med hjälp av en webbläsare.

[Användarhandbok: Avancerade 
funktioner]

Den här handboken beskriver hur du använder maskinens övri-
ga funktioner, t.ex. webbläsaren via pekskärmen och den sök-
bara PDF-funktionen.

Titel på handbok Översikt
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2.2 Om maskinen

2.2.1 Tillvalskomponenter (d-Color MF552/452)

Du kan lägga till olika tillvalskomponenter för att uppfylla behoven på ditt kontor.
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Nr Namn Beskrivning

 1 Basenhet Skannar originalet i skannerdelen och skriver ut en skannad bild i 
skrivardelen.

 2 Faxenhet FK-511 Behövs för att kunna använda faxfunktionen.

 3 Autentiseringsenhet 
AU-102 (biometrisk typ)

Arbetsbord WT-506 behövs som ställ.

 4 Autentiseringsenhet 
AU-201 (IC-korttyp)

Arbetsbord WT-506 behövs som ställ.

 5 Arbetsbord WT-506 Bord för tillfällig placering av original eller annat material.
Används även när autentiseringsenheten installeras.

 6 Tangentbordshållare 
KH-102

Installera denna hållare för att använda ett externt tangentbord.

 7 Säkerhetssats SC-508 Hanterar funktioner som Kopieringsskydd för att förhindra obehörig 
kopiering.

 8 Monteringssats MK-730 Använd för utskrift på långt papper.

 9 Bildkontrollenhet IC-414 Inbyggd bildkontrollenhet. Om du installerar den här enheten får 
du högre kvalitet på dina utskrifter.

10 Enhet med stormagasin 
LU-301

Med denna kan du ladda upp till 3 000 pappersark med storlek 
8-1/2 e 11 (A4).

11 Enhet med stormagasin 
LU-204

Med denna kan du ladda upp till 2 500 pappersark med storleken 
SRA3 eller 11 e 17 (A3).

12 Bord DK-510 Används för att placera maskinen på golvet.

13 Papperskassettskåp 
PC-410

Kan ladda upp till 2500 pappersark med storlek 8-1/2 e 11 (A4).

14 Papperskassettskåp 
PC-210

Kan ladda upp till 500 ark i övre respektive undre facken.

15 Papperskassettskåp 
PC-110

Kan ladda upp till 500 i det övre facket. (Det undre facket används 
till förvaring.)

16 Bord DK-705 Används för att placera maskinen på golvet.

17 Sadelhäftare SD-511 Används för att lägga till funktionen bindning/vikning till efter-
behandlaren FS-534.

18 Efterbehandlare FS-534 Sorterar, grupperar eller häftar utskriftssidor enligt dina önskemål.

19 Hålslagsenhet PK-520 Används för att lägga till hålslagningsfunktionen till efterbehand-
laren FS-534.

20 Sadelhäftare SD-512 Används för att lägga till funktionen bindning/vikning till efter-
behandlaren FS-535 (endast för d-Color MF552).

21 Efterbehandlare FS-535 Sorterar, grupperar eller häftar utskrivna ark efter behov (endast för 
d-Color MF552).

22 Hålslagsenhet PK-521 Används för att lägga till funktionen hålslagning till efterbehand-
laren FS-535 (endast för d-Color MF552).

23 Z-vikningsenhet ZU-606 Används för att lägga till funktionen Z-vikning eller hålslagning till 
efterbehandlaren FS-535 (endast för d-Color MF552).

24 Efterinmatare PI-505 Infogar ett omslagsark i de kopierade eller utskrivna arken (endast 
för d-Color MF552).

25 Jobbseparerare JS-602 Matar ut utskrivna ark (endast för d-Color MF552).

26 Utmatningsfack OT-503 Samlar upp utskrivna sidor.

27 Efterbehandlare FS-533 Sorterar, grupperar eller häftar utskriftssidor enligt dina önskemål. 
Den här enheten kan installeras i maskinen.

28 Hålslagsenhet PK-519 Används för att lägga till hålslagningsfunktionen till efterbehand-
laren FS-533.

29 Jobbseparerare JS-506 Används för att separera de utskrivna arken i två fack inne i maski-
nen.
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2.2.2 Tillvalskomponenter (d-Color MF362/282/222)

Du kan lägga till olika tillvalskomponenter för att uppfylla behoven på ditt kontor.



Om maskinen2

2-8 d-Color MF552/452/362/282/222

2.2

Nr Namn Beskrivning

 1 Basenhet Skannar originalet i skannerdelen och skriver ut en skannad bild i 
skrivardelen.

 2 Originallock OC-511 Används för att hålla de laddade originalen på plats.

 3 Automatisk dokument-
matare med vändfunk-
tion DF-624

Matar in och skannar original automatiskt en sida i taget.

 4 Dubbel skanningsdoku-
mentmatare DF-701

Skannar arkets fram- och baksida samtidigt. Detta möjliggör snab-
bar skanning.

 5 Faxenhet FK-511 Behövs för att kunna använda faxfunktionen.

 6 Autentiseringsenhet 
AU-102 (biometrisk typ)

Arbetsbordet WT-506 behövs som ställ.

 7 Autentiseringsenhet 
AU-201 (IC-korttyp)

Arbetsbordet WT-506 behövs som ställ.

 8 Arbetsbord WT-506 Bord för tillfällig placering av original eller annat material. Används 
även när autentiseringsenheten installeras.

 9 Säkerhetssats SC-508 Hanterar funktioner som Kopieringsskydd för att förhindra obehörig 
kopiering.

10 Tangentbordshållare 
KH-102

Installera denna hållare för att använda ett externt tangentbord.

11 Monteringssats MK-730 Använd för utskrift på långt papper.

12 Bildkontrollenhet IC-414 Extern bildkontrollenhet. Om du installerar den här enheten får du 
högre kvalitet på dina utskrifter.

13 Bord DK-705 Används för att placera maskinen på golvet.

14 Bord DK-510 Används för att placera maskinen på golvet.

15 Papperskassettskåp 
PC-410

Kan ladda upp till 2500 pappersark med storlek 8-1/2 e 11 (A4).

16 Papperskassettskåp 
PC-210

Kan ladda upp till 500 ark i övre respektive undre facken.

17 Papperskassettskåp 
PC-110

Kan ladda upp till 500 i det övre facket. (Det undre facket används 
till förvaring.)

18 Efterbehandlare FS-534 Sorterar, grupperar eller häftar utskriftssidor enligt dina önskemål. 
Bord DK-510 eller papperskassettskåp behövs för att kunna in-
stallera den här enheten.

19 Sadelhäftare SD-511 Används för att lägga till funktionen bindning/vikning till efter-
behandlaren FS-534.

20 Hålslagsenhet PK-520 Används för att lägga till hålslagningsfunktionen till efterbehand-
laren FS-534.

21 Efterbehandlare FS-533 Sorterar, grupperar eller häftar utskriftssidor enligt dina önskemål. 
Den här enheten kan installeras i maskinen.

22 Hålslagsenhet PK-519 Används för att lägga till hålslagningsfunktionen till efterbehand-
laren FS-533.

23 Jobbseparerare JS-506 Används för att separera de utskrivna arken i två fack inne i maski-
nen.
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2.2.3 Delarnas namn (MFP) (d-Color MF552/452)

Framsida

Nr Namn Beskrivning

 1 Kontrollpanelen Använd pekskärmen eller knapparna på den här panelen för att an-
vända maskinen.

 2 Originalfack Placera originalet.

 3 Pekpenna Används för operationer på pekskärmen.

 4 Inmatningsbord Används för att ladda papper med anpassad storlek eller special-
papper.

 5 Pappersfack Används för att ladda papper med standardstorlek.

 6 Undre frontlucka Öppna den här luckan när du ska ersätta förbrukningsmaterial eller 
utföra underhåll på maskinen.

 7 Övre frontlucka Öppna den här luckan när du ska ersätta en tonerkassett.

 8 Dataindikator Blinkar blått när maskinen tar emot ett jobb. Om jobbet mellanlag-
ras lyser indikatorlampan blått.

 9 Statusindikator 
(utskriftsindikator)

Blinkar vitt vid utskrift.

10 Statusindikator 
(varnings- eller 
stoppindikator)

Blinkar orange vid varning. Lyser orange om maskinen har stannat 
på grund av ett fel.
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Baksida

Bilden visar huvudenheten med värmaren och faxenheten.

Nätsladdens utseende varierar beroende på försäljningsregion.

Värmaren levereras som tillvalsenhet beroende på försäljningsregion.

d Referens

Mer information finns i användarhandboken på DVD.

Nr Namn

1 Teleuttag 1/2 (LINE PORT 1/2)

2 Uttag för telefonanslutning (TEL PORT1/2)

3 Nätsladd

4 Strömbrytare för avfuktande värmare

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

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

7 Nätverksanslutning (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
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2.2.4 Delarnas namn (MFP) (d-Color MF362/282/222)

Framsida

Nr Namn Beskrivning

1 Kontrollpanelen Använd pekskärmen eller knapparna på den här panelen för att an-
vända maskinen.

2 Originalfack Placera originalet.

3 Pekpenna Används för operationer på pekskärmen.

4 Inmatningsbord Används för att ladda papper med anpassad storlek eller special-
papper.

5 Pappersfack Används för att ladda papper med standardstorlek.

6 Frontlucka Öppna den här luckan när du ska ersätta förbrukningsmaterial eller 
utföra underhåll på maskinen.

7 Dataindikator Blinkar blått när maskinen tar emot ett jobb. Om jobbet mellanlag-
ras lyser indikatorlampan blått.

8 Statusindikator 
(utskriftsindikator)

Blinkar vitt vid utskrift.

9 Statusindikator 
(varnings- eller 
stoppindikator)

Blinkar orange vid varning. Lyser orange om maskinen har stannat 
på grund av ett fel.
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Baksida

Bilden visar huvudenheten med värmaren och faxenheten.

Nätsladdens utseende varierar beroende på försäljningsregion.

Värmaren levereras som tillvalsenhet beroende på försäljningsregion.

d Referens

Mer information finns i användarhandboken på DVD.

Nr Namn

1 Teleuttag 1/2 (LINE PORT 1/2)

2 Uttag för telefonanslutning (TEL PORT1/2)

3 Nätsladd

4 Strömbrytare för avfuktande värmare

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

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

7 Nätverksanslutning (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
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2.2.5 Namn på del (tillvalsenhet)

Det här avsnittet visar namnen på delarna hos de olika tillvalsenheter som kan installeras på maskinen.

Efterbehandlare FS-535, sadelhäftare SD-512, hålslagsenhet PK-521 

(d-Color MF552)

Nr Namn

1 Utmatningsfack

2 Hålslagsenhet

3 Behållare för hålslagningsskräp

4 Häftpatron

5 Sadelhäftare
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Nr Namn

1 Häftpatron

2 Utmatningsfack med vikning
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Jobbseparerare JS-602 (d-Color MF552)

Nr Namn

1 Utmatningsfack
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Z-vikningsenhet ZU-606 (d-Color MF552)

Nr Namn

1 Z-vikning/transportenhet

2 Behållare för hålslagningsskräp
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Efterinmatare PI-505 (d-Color MF552)

d Referens

Information om hur du använder kontrollpanelen finns i användarhandboken på DVD.

Nr Namn

1 Undre kassett

2 Övre kassett

3 Kontrollpanelen
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2.2

Efterbehandlare FS-533, hålslagsenhet PK-519

Nr Namn

1 Häftpatron

2 Hålslagsenhet

3 Utmatningsfack

4 Kassettförlängning
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Jobbseparerare JS-506

Nr Namn

1 Utmatningsfack
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Efterbehandlare FS-534, sadelhäftare SD-511, hålslagsenhet PK-520

Nr Namn

1 Utmatningsfack

2 Häftpatron

3 Behållare för hålslagningsskräp

4 Sadelhäftare
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Nr Namn

1 Hålslagsenhet

2 Häftpatron

3 Utmatningsfack med vikning
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Enhet med stormagasin LU-301/LU-204

d Referens

Mer information finns i användarhandboken på DVD.
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2.3 Strömtillförsel

Den här maskinen har två strömbrytare: Av/på-knappen på kontrollpanelen och huvudströmbrytaren på 
maskinen. Normalt används av/på-knappen på kontrollpanelen. Huvudströmbrytaren används för att 
starta om maskinen.

2.3.1 Slå på och stänga av strömmen

Slå på och stäng av strömmen endast vid behov, t.ex. när administratörsinställningarna ska ändras eller vid 
strömavbrott.

1 Öppna den nedre frontluckan eller frontluckan och vrid 
huvudströmbrytaren till läge på.

2 Vrid huvudströmbrytaren till läge av.

OBSERVERA
För att starta om maskinen, slå av huvudströmbrytaren och slå på den igen efter minst 10 sekunder.



Strömtillförsel2

2-24 d-Color MF552/452/362/282/222

2.3

2.3.2 Använda av/på-knappen

Om maskinen inte ska användas under en längre period, t.ex. efter arbetsdagens slut, tryck på av/på-

knappen för att växla till energisparläge.

Maskinen byter läge till följande olika lägen beroende på hur av/på-knappen används. Om du trycker på 
av/på-knappen när maskinen är i drift växlar maskinen till läget Sekundär strömbrytare AV. Om du håller 
av/på-knappen intryckt växlar maskinen till läget ErP automatisk avstängning.

I båda fallen, tryck på av/på-knappen på nytt för att slå på maskinen.

Maskinstatus Beskrivning

Stäng av Sekundär 
strömbrytare 
AV

När den sekundära strömbrytaren är avslagen kan maskinen ta emot 
data eller fax, men den kan inte skanna eller skriva ut ett original. Om 
data eller fax tas emot när den sekundära strömbrytaren är avslagen 
skrivs de ut när den sekundära strömbrytaren slås på.
Knappen lyser orange.

ErP auto-
matisk av-
stängning

Maskinen försätts i standby-läge med lägre energiförbrukning än i lä-
get Sekundär strömbrytare AV.
I läget ErP automatisk avstängning kan maskinen inte ta emot data el-
ler fax och inte heller skanna eller skriva ut ett original.
Knappen blinkar orange.

Slå på Knappen lyser blått.
Maskinen slås på omedelbart om du trycker på någon av knapparna 
på kontrollpanelen även om kontrollpanelen är avslagen.
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2.3.3 Energisparfunktionen

När en angiven period (standardinställning: 15 minuter) har passerat utan att maskinen har använts släcks 
pekskärmen och försätts automatiskt i energisparläge. Av/på-knappen blinkar blått i energisparläge. 
Maskinen återgår från energisparläge till normalläge när någon av knapparna på kontrollpanelen aktiveras.

Det finns två olika energisparande lägen: energisparläge och viloläge. Viloläget sparar mer energi än energi-
sparläget. Det tar dock längre tid att återgå till normalläge än till energisparläge.

d Referens

Den tid det tar att växla mellan de olika lägena kan ändras via administratörsinställningarna. Mer information 
finns i användarhandboken på DVD.

Växla till energisparläge manuellt

För att byta till energisparläge eller viloläge manuellt innan maskinen växlar till energisparläge, ändra 
inställningarna för av/på-knappen på kontrollpanelen till [Energisparläge].

Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Systeminställning] - [Strömförsörjning/Energisparinställning] - 
[Strömknappsinst.].

Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

När du ändrat inställningen växlar maskinen till energisparläge enligt nedan beroende på hur av/på-knappen 
används.
- Tryck på av/på-knappen

– Maskinen växlar till energisparande läge (energispar- eller viloläge). Maskinen återgår från energispar-
läge till normalläge om du trycker på någon av knapparna på pekskärmen eller kontrollpanelen.

- Håll av/på-knappen nedtryckt
– Maskinen växlar till läget Sekundär strömbrytare AV. Om du trycker på av/på-knappen återgår 

maskinen till normalläge.

d Referens

Mer information finns i användarhandboken på DVD.

21
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2.4 Kontrollpanelen

Den här maskinen har en (!utdragbar!) kontrollpanel. Knapparna för grundläggande operationer sitter på 
framsidan och knapparna för inställningar eller registreringar sitter på baksidan.

2.4.1 Namn på del

Nr Namn Beskrivning

 1 Pekskärm Visar olika skärmbilder och meddelanden. Rör vid pekskärmen för 
att konfigurera de olika inställningarna.

 2 Meny Tryck på knappen för att visa huvudmenyn.

 3 Hjälp Tryck på knappen för att visa hjälpmenyn. Du kan visa beskrivningar 
av de olika funktionerna och operationerna på skärmen.

 4 Åtkomst Om användarautentisering eller kontoövervakning har aktiverats, 
ange användarnamn och lösenord för användarautentisering eller 
kontonamn och lösenord för kontoövervakning. Tryck sedan på den 
här knappen för att börja använda maskinen. När en operation har 
slutförts, tryck på knappen på nytt för att avsluta användningen av 
maskinen.

 5 Paus Tryck på den här knappen för att växla till pausläge. I pausläge lyser 
indikatorlampan blått. För att avbryta pausläget, tryck på knappen 
Paus på nytt.

 6 Förhandsgr. Tryck på den här tangenten om du vill skriva ut en testkopia som du 
kan granska innan du skriver ut fler exemplar. Den här funktionen 
kan också visa en efterbehandlingsbild med aktuella inställningar 
på pekskärmen.

 7 Återställ Tryck på den här knappen för att återställa alla inställningar, utom 
de registrerade, som du har angivit med kontrollpanelen.

 8 Stopp Tryck på den här knappen om du vill avbryta ett aktivt kopierings-
jobb, skanningsjobb eller utskriftsjobb tillfälligt.

 9 Start Tryck för att starta kopiering, skanning eller faxfunktion.
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Med panelen skjuten åt sidan

10 Registrera-knapp Tryck på knapparna för att växla pekskärmens visning till en funk-
tion som har tilldelats en Registrera-knapp.
• 1 (Skan/Fax): växlar till funktionen för skanning/fax.
• 2 (Kopia): växlar till kopieringsfunktionen.
• 10knappsats (10-knappsats): visar knappsatsen på pek-

skärmen.
Registrera-knappen kan tilldelas valfri funktion i Administratörs-
inställningar för enkel åtkomst.

11 Strömkälla Slår på och av strömmen. Knappen tänds eller blinkar blått när 
strömmen är på och orange när strömmen är av.
• I Administratörsinställningar kan du göra så att man kan växla 

manuellt till energisparläge med strömbrytaren. För mer detal-
jerad information, se s. 2-25.

12 Statusindikator 
(varnings- eller 
stoppindikator)

Blinkar orange vid varning.
Lyser orange om maskinen har stannat på grund av ett fel.

Nr Namn Beskrivning

1 Förstora display Aktiverar funktionen Förstora display.

2 Knappsats Använd knappsatsen för att ange numeriska värden som antal ko-
pior, zoomgrad och faxnummer.

3 C Tryck på knappen för att radera numeriska värden som antal kopior, 
zoomgrad och format som du har angivit med knappsatsen.

Nr Namn Beskrivning
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2.5 Pekskärm

2.5.1 Huvudmeny

Visa huvudmenyn genom att trycka på Meny-knappen på kontrollpanelen. I huvudmenyn kan du 
konfigurera olika inställningar, till exempel ange vanliga funktioner som eller kortkommandon.

Huvudmenyns layout

Nr Namn Beskrivning

1 [Hjälpmedel] Tryck på knappen om du vill justera pekskärmens tryckpositioner, 
ändra knappljud eller konfigurera kontrollpanelens användnings-
miljö.

[Räknare] Tryck på knappen för att visa det totala antalet sidor som har skri-
vits ut på maskinen utifrån funktion eller färg.

[Jobblista] Tryck på knappen för att visa aktiva eller väntande jobb. Vid behov 
kan du visa jobbloggar eller skriva ut en kommunikationsrapport.

2 Huvudmenyknappar Visa kortkommandon som har tilldelats funktioner.
Som standard visar huvudmenyn [Kopia], [Skan/Fax], [Använder-
box] och [Hjälp].

[Hjälp] Tryck på knappen om du vill konfigurera maskinens inställningar el-
ler visa dess användningsstatus.
• [Hjälp] visas alltid.

1

2
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Anpassa huvudmenyn

Huvudmeny kan utökas till två skärmar vid behov. Du kan tilldela upp till 23 knappar på två huvudmeny-
skärmar, som man kan växla mellan.

Du kan dessutom ange önskat bakgrundsmönster.

d Referens

Mer information finns i användarhandboken på DVD.

2.5.2 Använda pekskärmen

Maskinens pekskärm hanterar användarvänliga funktioner, som att dra ett finger över pekskärmen.

Peka

Vidröra skärmen lätt med fingret, utan att hålla kvar det. Kan 
användas för att välja eller markera en meny.

Dubbelpeka

Vidröra skärmen lätt med fingret, två gånger i följd. Används för att 
visa detaljinformation eller förstora en miniatyrbild.
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Snärta

Röra med fingret på skärmen och snärta till. Används för att bläddra 
i en adress- eller jobblista och vända miniatyrsida.

Dra

Dra med fingret på skärmen utan att lyfta det. Används för att flytta 
en visningsposition på en applikations- eller förhandsgransknings-
skärm.

Att tänka på när du använder pekskärmen

Den här maskinen har en kapacitansbaserad pekskärm. Observera följande när du använder pekskärmen.
- Använd fingret eller pekpennan som levereras med maskinen. Observera att pekskärmen inte 

fungerar korrekt om du använder nageln eller en vanlig pennspets istället för fingret eller pekpennan.
- Om du trycker för hårt på pekskärmen skadas pekskärmen och kan gå sönder.
- När du använder pekskärmen, tryck inte för hårt eller med ett spetsigt föremål som t.ex. en stiftpenna.
- Pekskärmen kanske inte svarar korrekt om man använder våta fingrar eller flera fingrar.
- Pekskärmen svarar inte korrekt om du har handskar på. Du bör använda den medföljande pekpennan 

eller fingret.
- Pekskärmen kanske inte svarar korrekt om du använder pekskärmen närmare en fluorescerande 

lampa än 50 cm (20 tum).
- Undvik att använda pekskärm i närheten av enheter som genererar elektriska störningar (som en 

generator eller luftkonditionerare). De elektriska störningarna kan göra att pekskärmen inte fungerar 
korrekt.
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2.5.3 Skriva tecken

Använd tangentbordet på pekskärmen när du ska skriva tecken för att t.ex. registrera en adress eller ett 
program.

Skriva i "Grupp1":

1 Om du vill använda versaler eller symboler trycker du på [Skift].

% Om du råkar skriva fel, peka på [ ] eller [ ] för att flytta markören till det tecken du vill radera, 
tryck sedan på [Radera].

% Peka på [Skift] på nytt för att återgå till den ursprungliga tangentbordsskärmen.

2 När du har skrivit klart, peka på [OK].
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2.6 Jobb

2.6.1 Jobbskärmen

Med ett jobb avses en operation som att skriva ut, skicka, ta emot eller spara.

Om du väljer [Jobblista] i huvudmenyn eller på huvudskärmen för varje funktion, visas skärmen Jobb.

På skärmen Jobb kan du visa en lista eller historik för ett jobb som körs eller skriva ut en sändnings-
mottagningsrapport.

I allmänhet körs jobb från toppen av listan med aktiva jobb och nedåt. Du kan ändra körningsordningen om 
du har bråttom att köra ett visst jobb.

2.6.2 Flerjobbsfunktion

Du kan registrera ett nytt jobb medan ett annat är aktivt. Totalt 251 jobb kan registreras.

Tabellen nedan visar högsta antalet jobb som kan registreras för varje funktion.

Referens
- Dessa värden kan variera beroende på förhållandena.
- Mer information finns i användarhandboken på DVD.

Nr Beskrivning

1 Här visas jobben.

2 Väljer en jobbtyp. I [Komm. lista] kan du också skriva ut en sändnings-mottagningsrapport.

3 Klicka på den här knappen om du vill begränsa vilka jobb som visas.

4 Klicka på den här knappen om du vill radera ett valt jobb.

5 Klicka på den här knappen om du vill köra ett valt jobb tidigare.

6 Klicka på den här knappen om du vill visa detaljer för ett valt jobb.

3

1 2

4
5

6

Funktion Lägsta antal jobb Högsta antal jobb

Kopiering 5 61

Print 10 66

Skanning 5 61

Faxminnessändning 50 106

Faxmottagning 100 156

Dela 56 -
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2.7 Påfyllning av papper

2.7.1 Fylla på papper i fack 1 till fack 4

Du kan ladda upp till 500 ark vanligt papper i varje fack. Fack 3 och fack 4 är tillval.

Tillämpliga papperstyper

Vanligt papper, papper för ensidig utskrift, tunt papper, specialpapper, tjockt papper, brevhuvud, färgat 
papper och återvunnet papper

Så här laddar du papper

1 Dra ut facket.

OBSERVERA
Rör ej filmen.

2 Skjut pappersstödet så att det passar pappersformatet.

3 Fyll på papper i facket.

% Ladda papper i facket med utskriftssidan uppåt.

4 Ange papperstyp om du laddar något annat än vanligt papper. För mer detaljerad information, se 
s. 2-36.
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2.7.2 LCT (inbyggd)

Du kan ladda upp till 2500 ark vanligt papper i LCT (inbyggd). LCT (inbyggd) är ett tillval.

Tillämpliga papperstyper

Vanligt papper, papper för ensidig utskrift, tunt papper, specialpapper, tjockt papper, brevhuvud, färgat 
papper och återvunnet papper

Så här laddar du papper

1 Dra ut facket.

OBSERVERA
Rör ej filmen.

2 Ladda papper i höger fack.

% Ladda papper i facket med utskriftssidan uppåt.

OBSERVERA
Fyll inte på andra typer av papper än de som specificerats för 
facket. Kontakta serviceteknikern om du vill byta pappers-
format.

3 Ladda papper i vänster fack.

% Ladda papper i facket med utskriftssidan uppåt.

4 Ange papperstyp om du laddar något annat än vanligt papper. För mer detaljerad information, se 
s. 2-36.
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2.7.3 Fylla på papper i enhet med stormagasin

Enhet med stormagasin LU-301 rymmer upp till 3 000 ark vanligt papper och enheten med stormagasin 

LU-204 rymmer upp till 2 500 ark vanligt papper.

Enheten med stormagasin är ett tillval.

Tillämpliga papperstyper

Vanligt papper, papper för ensidig utskrift, tunt papper, specialpapper, tjockt papper, brevhuvud, färgat 
papper, återvunnet papper

Så här laddar du papper

1 Öppna luckan.

2 Lyft pappersmatningshjulet och fyll på papper i enheten.

% Ladda papper i facket med utskriftssidan nedåt.

OBSERVERA
Rör inte vid pappersmatningshjulet med handen.

Fyll inte på andra typer av papper än de som specificerats för 
enheten med stormagasin. Kontakta serviceteknikern om du 
vill byta pappersformat.

3 Ange papperstyp om du laddar något annat än vanligt papper. För mer detaljerad information, se 
s. 2-36.
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2.7.4 Inmatningsbord

Använd inmatningsbordet när du skriver ut på en pappersstorlek som inte passar pappersfacken, eller på 
kuvert eller OH-film.

För att använda inmatningsbordet, fyll på papper och ange papperstyp.

Tillämpliga papperstyper

Vanligt papper, papper för ensidig utskrift, specialpapper, tjockt papper, vykort (4 e 6 (A6-kort)), OH-film, 
brevhuvud, färgat papper, kuvert, etikettark, registerpapper, återvunnet papper och banderollpapper

Pappersformat

Så här laddar du papper

OBSERVERA
Rör inte vid pappersmatningshjulet med händerna.

1 Öppna facket.

% För att fylla på banderollpapper, installera 
monteringssats MK-730 för banderollpapper.

% För att fylla på papper med stort format, dra ut 
fackförlängningen.

OBSERVERA
Rör inte vid pappersmatningshjulet med händerna.

2 När du har fyllt på papper, justera pappersstödet.

% Ladda papper i facket med utskriftssidan nedåt.

Typ Format

Papper med standard-
format

12 e 18 w till 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w, SRA3 w, A3 w till A6 w, B4 w till 
B6 w, A6-kort w, 8 e 13 w, 16K w/v, 8K w, banderollpapper

Papper med anpassad 
storlek

Pappersbredd: 90 mm till 320 mm (3-9/16 till 12-5/8 tum)
Papperslängd: 139,7 mm till 1200 mm (5-1/2 till 47-1/4 tum)



d-Color MF552/452/362/282/222 2-37

2.7 Påfyllning av papper 2

3 Ange papperstyp. Peka på [Papper].

4 Välj [#] och peka på [Ändra kass.inst.].

5 Välj papperstyp.

1 2
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6 Ange pappersformat.

% För autoavkänning
[Autoavkänn.] identifierar automatiskt pappersformatet när papper med standardformat fylls på i ett 
fack.

% För standardformat
[Standardform.] kan användas vid påfyllning av vykort eller papper i standardformat för en annan 
region.

1

3

2

3

2

4
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% För specialformat

% För brett papper

3

2

3

4

2
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3 Standardinställningar och operationer

3.1 Utskriftsfunktion

3.1.1 Inställningar och grundläggande operationer som krävs (för Windows OS)

Utskriftsdata som har skapats i datorn via nätverket.

Avsnittet handlar om hur standardutskriftsinställningar konfigureras med installationsprogrammet.

Förberedelser

Nedan beskrivs ett förberedelseflöde för att skriva ut data. Mer information finns på respektive sida.

Förberedelserna krävs endast första gången.

1 Kontrollera kabelanslutning (administratör)

% Kontrollera att maskinen är rätt ansluten med nätverkskabeln. För mer detaljerad information, se 
s. 3-4.

2 Kontrollera maskinens nätverksinställningar (administratör)

% Kontrollera maskinens nätverksinställningar. Mer information finns på s. 3-4.
Nätverket kan användas med standardinställningarna om inte annat efterfrågas.

3 Installera skrivardrivrutinerna

% Installera skrivardrivrutinen på datorn. Mer information finns på s. 3-5.

Operationsflöde

Nedan beskrivs ett förberedelseflöde för att skriva ut data från datorn. Mer information finns i s. 3-5.

1 Öppna originaldata

% Öppna de data som du vill skriva ut med applikationsprogrammet.

2 Konfigurera skrivardrivrutinen för utskrift

% Välj en skrivardrivrutin och ändra inställningen om så behövs före utskrift.
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Kontrollera kabelanslutning

Kontrollera att en LAN-kabel är ansluten till maskinens LAN-port 
och att den gröna lampan lyser.

Kontrollera maskinens nätverksinställningar

Peka på [Hjälp] och välj [Enhetsinformation]. Kontrollera att IP-adressen visas.

Om ingen IP-adress visas måste du konfigurera nätverket.
- Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Nätverksinställning] - [TCP/IP-inställning]. Konfigurera 

de inställningar som krävs för din miljö. Mer information finns i användarhandboken på DVD.
- Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

d Referens

Oftast är standardinställningarna tillgängliga för nätverksanslutning men vissa nätverksmiljöer kräver en 
ändring av dessa. Mer information finns i användarhandboken på DVD.

• För IPv4-miljö • För IPv6-miljö



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

3.1 Utskriftsfunktion 3

Installera skrivardrivrutinen

Använd installationsprogrammet för att installera skrivardrivrutinen.

0 Operationen kräver administratörsbehörighet för datorn.

1 Sätt in DVD:n med skrivardrivrutinen i datorns DVD-enhet.

2 Klicka på [Skrivarinstallation].

3 Fortsätt proceduren enligt anvisningarna på skärmen.

En automatisk sökning utförs efter ett passande nätverk, och de skrivare och MFP-enheter som är 
kompatibla med skrivardrivrutinen visas.

4 Markera maskinen i listan.

% Om flera identiska modeller visas kontrollerar du IP-adressen för att välja en lämplig. Information om 
hur du kontrollerar maskinens IP-adress finns på s. 3-4.

5 Markera kryssrutorna för de skrivardrivrutiner som ska installeras.

6 Klicka på [Installera].

7 Klicka på [Slutför].

Skriva ut data

1 Öppna de data som du vill skriva ut med applikationsprogrammet.

2 Gå till menyn [Fil] och klicka på [Skriv ut].

3 Välj installerad skrivardrivrutin och klicka på [Skriv ut].

Tips
- Klickar du på [Inställningar] kan du ändra skrivardrivrutinens inställningar efter behov.
- Har användarautentisering aktiverats på maskinen anger du de data som krävs, till exempel 

användarnamn och lösenord.
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Typer av skrivardrivrutiner

Välj en skrivardrivrutin som uppfyller dina utskriftsbehov.

3.1.2 Inställningar och grundläggande operationer som krävs (för Mac OS)

Utskriftsdata som har skapats i datorn via nätverket.

Det här avsnittet behandlar hur man konfigurerar en skrivardrivrutin för OS X 10.6-miljö, Bonjour-anslutning 
och hur man anger papper med metriskt format.

Förberedelser

Nedan beskrivs ett förberedelseflöde för att skriva ut data. Mer information finns på respektive sida.

Förberedelserna krävs endast första gången.

1 Kontrollera kabelanslutning (administratör)

% Kontrollera att maskinen är rätt ansluten med nätverkskabeln. För mer detaljerad information, se 
s. 3-7.

2 Kontrollera maskinens nätverksinställningar (administratör)

% Kontrollera maskinens nätverksinställningar. För mer detaljerad information, se s. 3-7.
Nätverket kan användas med standardinställningarna om inte annat efterfrågas.

3 Installera skrivardrivrutinerna

% Installera skrivardrivrutinen på datorn. För mer detaljerad information, se s. 3-9.

4 Lägga till och konfigurera en skrivardrivrutin

% Ställ in datorn så att data kan skrivas ut med den installerade skrivardrivrutinen. För mer detaljerad 
information, se s. 3-10.

Typ av drivrutin Beskrivning

PCL Detta är standarddrivrutin för utskrift av allmänna kontorsdokument. Den har den 
snabbaste utskriftshastigheten bland de tre skrivardrivrutinerna.

PS Denna drivrutin har kapacitet att exakt skriva ut data som har skapats med Post-
Script-kompatibla program från Adobe eller andra leverantörer. Drivrutinen an-
vänds ofta till applikationer för grafik och lättare utskrift, där god färgåtergivning 
är viktigt.

XPS Drivrutinen är utvecklad efter Windows Vista och stöder XML Paper Specification 
(XPS). Drivrutinen har flera fördelar, inklusive högklassig återgivning av genom-
skinlighet.



d-Color MF552/452/362/282/222 3-7

3.1 Utskriftsfunktion 3

Operationsflöde

Nedan beskrivs ett förberedelseflöde för att skriva ut data från datorn. För mer detaljerad information, se 
s. 3-10.

1 Öppna originaldata

% Öppna de data som du vill skriva ut med applikationsprogrammet.

2 Konfigurera skrivardrivrutinen för utskrift

% Välj en skrivardrivrutin och ändra inställningen om så behövs före utskrift.

Kontrollera kabelanslutning

Kontrollera att en LAN-kabel är ansluten till maskinens LAN-port 
och att den gröna lampan lyser.

Kontrollera maskinens nätverksinställningar

1 Peka på [Hjälp] och välj [Enhetsinformation]. Kontrollera att IP-adressen visas.

• För IPv4-miljö • För IPv6-miljö
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2 Ange Bonjour-namn. Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Nätverksinställning] - [Bonjour-
inställning] - [PÅ].

% Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

% Bonjour-namnet visas på skrivardrivrutinen som namnet på en ansluten enhet. För "d-Color MF362 
(5A:0C:4B)" är "d-Color MF362" produktnamnet och "(5A:0C:4B)" är MAC-adressens tre sista byte.

% Du kan ändra Bonjour-namnet genom att peka på [Startnamn] och skriva namnet med det 
tangentbord som visas.

1

2

3
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Om ingen IP-adress visas i steg 1 måste du konfigurera nätverket.
- Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Nätverksinställning] -- [TCP/IP-inställning]. Konfigurera 

de inställningar som krävs för din miljö. Mer information finns i användarhandboken på DVD.
- Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

Installera skrivardrivrutinen

Använd installationsprogrammet för att installera skrivardrivrutinen.

0 Operationen kräver administratörsbehörighet för datorn.

1 Sätt in DVD:n med skrivardrivrutinen i datorns DVD-enhet.

2 Välj målskrivardrivrutin och kopiera den till skrivbordet.

Exempel: /Driver/OS_10_6_x/Letter/GENERIC_C36C-
6_106.pkg (skrivardrivrutin för OS X 10.6)
% Om du brukar använda papper med metriskt format väljer 

du en skrivardrivrutin i katalogen "A4".
% De tre sista siffrorna i skrivardrivrutinens namn anger 

operativsystemets version.

3 Dubbelklicka på den fil som kopierats till skrivbordet.

4 Fortsätt proceduren enligt anvisningarna på skärmen tills installationsskärmen visas.

5 Klicka på [Install].

6 Ange namn och lösenord för administratörsanvändaren när du blir ombedd att göra det.

7 Klicka på [Close].



Utskriftsfunktion3

3-10 d-Color MF552/452/362/282/222

3.1

Lägga till och konfigurera en skrivardrivrutin

Ställ in datorn så att data kan skrivas ut med den installerade skrivardrivrutinen.

0 Operationen kräver administratörsbehörighet för datorn.

1 Öppna Apple-menyn och klicka på [System Preferences] - [Print & Fax].

2 Klicka på [+].

En automatisk sökning utförs efter ett passande nätverk, och de skrivare och MFP-enheter som är 
kompatibla med skrivardrivrutinen visas.

3 Välj en skrivare för Bonjour-anslutningen. Leta reda på maskinen i listan med skrivare där [Kind] är 
[Bonjour] och klicka på den.

% Kontakta administratören om du inte kan identifiera den anslutna maskinen för att samma 
produktnamn står flera gånger.

En automatisk sökning utförs efter en skrivardrivrutin som är kompatibel med den valda skrivaren.

4 Kontrollera att skrivardrivrutinen visas.

5 Ange installerade tillvalsenheter.

Skriva ut data

1 Öppna de data som du vill skriva ut med applikationsprogrammet.

2 Välj [Print] i menyn [File].

3 Välj maskinens Bonjour-namn.

Tips
- Du kan ändra skrivardrivrutinens inställningar vid behov.
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3.2 Skicka skannade data

3.2.1 Olika sändningsmetoder

De originaldata som maskinen skannar kan skickas och sparas på olika sätt.

Skicka data till datorn (SMB-sändning)

Skicka skannade data till en dator i nätverket. När inställningarna har konfigurerats är det enkelt att skicka 
data. Mer information finns i s. 3-12 och s. 3-20.

Skicka data som e-postbilaga (e-postsändning)

Skicka skannade data som e-postbilaga. Den här funktionen är praktisk när du vill vidarebefordra data till en 
extern plats. För mer detaljerad information, se s. 3-27.

Spara data till ett USB-minne (externt minne)

Spara skannade data direkt till ett USB-minne som är anslutet till maskinen. För mer detaljerad information, 
se s. 3-56.
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Olika metoder för att skicka och spara data

Förutom vad som nämns ovan kan data skickas och sparas på olika sätt. Välj den metod som bäst motsvarar 
dina behov.
- Skicka ett skanningskommando från en dator (webbtjänstfunktion)
- Spara data till en användarbox på hårddisken (spara i användarbox)
- Skicka till en FTP-server (FTP-sändning)
- Skicka till en WebDAV-server (WebDAV-sändning)

d Referens

Mer information finns i användarhandboken på DVD.

3.2.2 Skicka data till en Windows-dator (SMB-sändning)

Skicka skannade data till en dator i nätverket.

När inställningarna har konfigurerats är det enkelt att skicka data.
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Förberedelser

Nedan beskrivs ett förberedelseflöde för att skicka skannade data. Mer information finns på respektive sida.

Förberedelserna krävs endast första gången.

1 Kontrollera kabelanslutning (administratör)

% Kontrollera att maskinen är rätt ansluten med nätverkskabeln. För mer detaljerad information, se 
s. 3-13.

2 Kontrollera maskinens nätverksinställningar (administratör)

% Kontrollera maskinens nätverksinställningar. För mer detaljerad information, se s. 3-14.
Nätverket kan användas med standardinställningarna om inte annat efterfrågas.

3 Kontrollera datorinformation

% Kontrollera den information som behövs för Adressregistrering och fyll i checklistan. För mer 
detaljerad information, se s. 3-15.

4 Konfigurera datorn

% Konfigurera inställningarna för att dela en dator, eller skapa en särskild mapp för att ta emot filer. 
För mer detaljerad information, se s. 3-15.

5 Registrera destinationer

% Registrera till vilka destinationer som filer ska skickas när du bockar av checklistan. För mer 
detaljerad information, se s. 3-16.

Operationsflöde

Nedan beskrivs ett sändningsflöde. För mer detaljerad information, se s. 3-18.

1 Placera originalen

2 Välja en destination

% Välj en registrerad destination och kontrollera inställningarna, som filtyp och bildkvalitet.

3 Tryck på Start.

% Tryck på Start för att skanna originalet.

Kontrollera kabelanslutning

Kontrollera att en LAN-kabel är ansluten till maskinens LAN-port 
och att den gröna lampan lyser.
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Kontrollera maskinens nätverksinställningar

Peka på [Hjälp] och välj [Enhetsinformation]. Kontrollera sedan att IP-adressen visas.

Om ingen IP-adress visas måste du konfigurera nätverket.
- Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Nätverksinställning] -- [TCP/IP-inställning]. Konfigurera 

de inställningar som krävs för din miljö. Mer information finns i användarhandboken på DVD.
- Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

d Referens

Oftast är standardinställningarna tillgängliga för nätverksanslutning men vissa nätverksmiljöer kräver en 
ändring av dessa. Mer information finns i användarhandboken på DVD.

Checklista

Kontrollera datorinformationen och konfigurera förberedelseinställningarna när du antecknar i checklistan 
nedan. Den ifyllda checklistan används för Adressregistrering.

• För IPv4-miljö • För IPv6-miljö

Namn Inmatningskolumn Detalj

Värdadress Värdnamn eller IP-adress som skannade data skickas till s. 3-15

Sökväg Namn på den särskilda mapp som ska ta emot skannade 
data

s. 3-15

Användar-ID Användarnamn som behövs för att logga in på datorn s. 3-15

Lösenord Lösenord som behövs för att logga in på datorn
• Av säkerhetsskäl bör du inte fylla i den här kolumnen.

Kontakta system-
administratören.
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Kontrollera datorinformation

Kontrollera och skriv ner värdadress och användar-ID.

1 Välj [Dator] - [Systemegenskaper] i Start-menyn.

% I Windows XP öppnar du Start-menyn, högerklickar på [Den här datorn] och väljer [Egenskaper].

2 Kontrollera datornamnet och skriv det i kolumnen Värdadress i checklistan.

3 Öppna Start-menyn och välj [Alla program] - [Tillbehör] - [Kommandotolken].

% I Windows XP öppnar du Start-menyn och väljer [Program] - [Tillbehör] - [Kommandotolken].

4 Kontrollera användarnamnet och skriv det i kolumnen Användar-ID i checklistan.

% I exemplet nedan visas "taro.yamada" som användar-ID.

Konfigurera datorn

Skapa en ny mapp och aktivera delning.

0 Operationen kräver administratörsbehörighet för datorn.

1 Öppna Start-menyn, välj [Kontrollpanelen] - [Nätverk och Internet] - [Nätverks- och delningscenter] - 
[Avancerade delningsinställningar] och markera kryssrutan [Aktivera fil- och skrivardelning].

% Öppna Start-menyn i Windows Vista, välj [Kontrollpanelen] - [Nätverks- och delningscenter] och 
aktivera sedan [Delning av delade mappar].

% För Windows XP behövs inte kontrollpanelsinställningen.

2 Skapa en ny mapp och skriv ner mappnamnet i kolumnen Sökväg i checklistan.

3 Kontrollera mappalternativen (endast Windows XP).

% Dubbelklicka på mappen, välj [Verktyg] - [Mappalternativ...], klicka sedan på fliken [Visa].
% Avmarkera kryssrutan [Använd förenklad fildelning (rekommenderas)].

4 Konfigurera den inställning för mappdelning som du skapade i steg 2. Högerklicka på mappen och välj 
[Egenskaper].

% I Windows XP högerklickar du på mappen och väljer [Delning och säkerhet].

5 Klicka på fliken [Delning] och klicka sedan på [Avancerad delning].

% I Windows XP visas inte [Avancerad delning].

6 Markera kryssrutan [Dela ut den här mappen] och klicka på [Behörigheter].

7 Markera [Alla] i listan [Grupp- eller användarnamn:] och markera alla [Tillåt]-kryssrutor.
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Registrera destinationer

Kontrollera den skapade checklistan och registrera i vilken mapp som skannade data ska tas emot som en 
adressbok för maskinen.

1 Peka på [Hjälp] och välj [Reg. snabbval/ användarbox] - [Skapa snabbvalsdestination] - [Adressbok 
(off.)] - [PC (SMB)].

2 Peka på [Nytt].

3 Ange vilket namn som ska visas på den tilldelade knappen under [Namn].

Ange samma namn under [Sorteringstecken] som under [Namn].

% Då får det namn som du angav under [Namn] lämpligt [Index]. Du kan ändra inställningen genom att 
peka på [Index].

1

2

3
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4 Kontrollera checklistan och ange det användar-ID och lösenord som du antecknade tidigare.

5 Kontrollera checklistan och ange den värdadress och sökväg som du antecknade tidigare.

% Ange ett snedstreck "/" för sökvägen om du inte anger någon mapp. Ange endast mappnamnet 
utan snedstreck "/" om du anger en mapp.

6 Peka på [Stäng].

2

3

1

1

2

3
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Skicka originalet

1 Placera originalet.

2 Peka på [Skan/Fax].

3 Välj en destination.

1
2
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4 Kontrollera inställningen vid behov.

% Peka på [Kontrollera inställ] om du vill kontrollera inställningen.

% Du kan också kontrollera inställningen med knapparna som visas på pekskärmen.
% Du kan ändra inställningen genom att peka på önskad knapp på pekskärmen.

5 Tryck på Start.

Inställningar Beskrivning

[Simpl./dupl.] Välj om du vill skanna den ena eller båda sidorna av originalet.

[Upplösning] Ange skanningsupplösning.

[Färg] Ange om originalet ska skannas i färg eller svartvitt.

[Filtyp] Välj som vilken filtyp skannade data ska sparas.

[Skanningsformat] Ange formatet för det original som ska skannas.

[E-postinställningar] Ändra filnamnet eller e-postärendet för e-post som skickas.
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3.2.3 Skicka data till en Mac-dator (SMB-sändning)

Skicka skannade data till en dator i nätverket.

När inställningarna har konfigurerats är det enkelt att skicka data.

Förberedelser

Nedan beskrivs ett förberedelseflöde för att skicka skannade data. Mer information finns på respektive sida.

Förberedelserna krävs endast första gången.

1 Kontrollera kabelanslutning (administratör)

% Kontrollera att maskinen är rätt ansluten med nätverkskabeln. För mer detaljerad information, se 
s. 3-21.

2 Kontrollera maskinens nätverksinställningar (administratör)

% Kontrollera maskinens nätverksinställningar. För mer detaljerad information, se s. 3-21.
Nätverket kan användas med standardinställningarna om inte annat efterfrågas.

3 Kontrollera datorinformation

% Kontrollera den information som behövs för Adressregistrering och fyll i checklistan. För mer 
detaljerad information, se s. 3-22.

4 Konfigurera datorn

% Konfigurera inställningarna för att dela en dator, eller skapa en särskild mapp för att ta emot filer. 
För mer detaljerad information, se s. 3-22.

5 Registrera destinationer

% Registrera till vilka destinationer som filer ska skickas när du bockar av checklistan. För mer 
detaljerad information, se s. 3-23.

Operationsflöde

Nedan beskrivs ett sändningsflöde. För mer detaljerad information, se s. 3-25.

1 Placera originalen

2 Välja en destination

% Välj en registrerad destination och kontrollera inställningarna, som filtyp och bildkvalitet.

3 Tryck på Start.

% Tryck på Start för att skanna originalet.
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Kontrollera kabelanslutning

Kontrollera att en LAN-kabel är ansluten till maskinens LAN-port 
och att den gröna lampan lyser.

Kontrollera maskinens nätverksinställningar

Peka på [Hjälp] och välj [Enhetsinformation].

Kontrollera att IP-adressen visas.

Om ingen IP-adress visas måste du konfigurera nätverket.
- Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Nätverksinställning] - [TCP/IP-inställning]. Konfigurera 

de inställningar som krävs för din miljö. Mer information finns i användarhandboken på DVD.
- Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

d Referens

Oftast är standardinställningarna tillgängliga för nätverksanslutning men vissa nätverksmiljöer kräver en 
ändring av dessa. Mer information finns i användarhandboken på DVD.

• För IPv4-miljö • För IPv6-miljö
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Checklista

Kontrollera datorinformationen och konfigurera förberedelseinställningarna när du antecknar i checklistan 
nedan. Den ifyllda checklistan används för Adressregistrering.

Kontrollera datorinformation

Kontrollera värdadress och användar-ID.

0 Operationen kräver administratörsbehörighet för datorn.

% Kontrollera IP-adressen och användarnamnet och skriv det i kolumnerna Värdadress och Användar-ID 
i checklistan.

Konfigurera datorn

Skapa en ny mapp och aktivera delning.

0 Operationen kräver administratörsbehörighet för datorn.

1 Skapa en ny mapp och skriv ner mappnamnet i kolumnen Sökväg i checklistan.

2 Aktivera inställningarna för mappdelning. Välj [System Preferences] - [Sharing] i Apple-menyn.

3 Markera kryssrutan [File Sharing] och klicka på [Options...].

4 Markera kryssrutorna [Share files and folders using SMB (Windows)] och användarnamn och klicka på 
[Done].

5 Klicka på [+] under [Shared Folders:].

6 Välj en ny mapp.

7 Kontrollera åtkomstbehörigheten för den nya mappen genom att klicka på den.

Slutför inställningen genom att ändra åtkomstbehörigheten till [Read & Write].

Namn Inmatningskolumn Detalj

Värdadress IP-adress som skannade data skickas till s. 3-22

Sökväg Namn på den särskilda mapp som ska ta emot skannade 
data

s. 3-22

Användar-ID Användarnamn som behövs för att logga in på datorn s. 3-22

Lösenord Lösenord som behövs för att logga in på datorn
• Av säkerhetsskäl bör du inte ange lösenordet här.

Kontakta system-
administratören.
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Registrera destinationer

Kontrollera den skapade checklistan och registrera i vilken mapp som skannade data ska tas emot som en 
adressbok för maskinen.

1 Peka på [Hjälp] och välj [Reg. snabbval/ användarbox] - [Skapa snabbvalsdestination] - [Adressbok 
(off.)] - [PC (SMB)].

2 Peka på [Nytt].

3 Ange vilket namn som ska visas på den tilldelade knappen under [Namn].

% Ange samma namn under [Sorteringstecken] som under [Namn].

% Då får det namn som du angav under [Namn] lämpligt [Index]. Du kan ändra inställningen genom att 
peka på [Index].

1

2

3
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4 Kontrollera checklistan och ange det användar-ID och lösenord som du antecknade tidigare.

5 Kontrollera checklistan och ange den värdadress och sökväg som du antecknade tidigare.

% Ange ett snedstreck "/" för sökvägen om du inte anger någon mapp. Ange endast mappnamnet 
utan snedstreck "/" om du anger en mapp.

6 Peka på [Stäng].

1

3

2

1

2

3
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Skicka originalet

1 Placera originalet.

2 Peka på [Skan/Fax].

3 Välj en destination.

1

2
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4 Kontrollera inställningen vid behov.

% Peka på [Kontrollera inställ] om du vill kontrollera inställningen.

% Du kan också kontrollera inställningen med knapparna som visas på pekskärmen.
% Du kan ändra inställningen genom att peka på önskad knapp på pekskärmen.

5 Tryck på Start.

Inställningar Beskrivning

[Simpl./dupl.] Välj om du vill skanna den ena eller båda sidorna av originalet.

[Upplösning] Ange skanningsupplösning.

[Färg] Ange om originalet ska skannas i färg eller svartvitt.

[Filtyp] Välj som vilken filtyp skannade data ska sparas.

[Skanningsformat] Ange formatet för det original som ska skannas.

[E-postinställningar] Ändra filnamnet eller e-postärendet för e-post som skickas.
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3.2.4 Skicka skannade data med e-post (e-postsändning)

Skicka skannade data som e-postbilaga.

Med den här funktionen kan du ta emot data på en extern plats, vilket kan vara praktiskt när en snabb åtgärd 
krävs.

Förberedelser

Nedan beskrivs ett förberedelseflöde för att skicka skannade data. Mer information finns på respektive sida.

Förberedelserna krävs endast första gången.

1 Kontrollera kabelanslutning (administratör)

% Kontrollera att maskinen är rätt ansluten med nätverkskabeln. För mer detaljerad information, se 
s. 3-28.

2 Kontrollera maskinens nätverksinställningar (administratör)

% Kontrollera maskinens nätverksinställningar. För mer detaljerad information, se s. 3-28.

3 Konfigurera miljön för e-postsändning (administratör)

% Konfigurera en server för e-postsändning. För mer detaljerad information, se s. 3-29.

4 Konfigurera administratörsinformation (administratör)

% Registrera administratörens namn och e-postadress, som ska användas som avsändaradress i den 
e-post som skickas. För mer detaljerad information, se s. 3-30.

Operationsflöde

Nedan beskrivs ett sändningsflöde. För mer detaljerad information, se s. 3-31.

1 Placera originalen

2 Ange en destination

% Ange destinationens e-postadress och kontrollera inställningarna, som filtyp och bildkvalitet.

3 Tryck på Start.

% Tryck på Start för att skanna originalet.
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Kontrollera kabelanslutning

Kontrollera att en LAN-kabel är ansluten till maskinens LAN-port 
och att den gröna lampan lyser.

Kontrollera maskinens nätverksinställningar

Peka på [Hjälp] och välj [Enhetsinformation].

Kontrollera att IP-adressen visas.

Om ingen IP-adress visas måste du konfigurera nätverket.
- Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Nätverksinställning] -- [TCP/IP-inställning]. Konfigurera 

de inställningar som krävs för din miljö. Mer information finns i användarhandboken på DVD.
- Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

d Referens

Oftast är standardinställningarna tillgängliga för nätverksanslutning men vissa nätverksmiljöer kräver en 
ändring av dessa. Mer information finns i användarhandboken på DVD.

• För IPv4-miljö • För IPv6-miljö
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Konfigurera miljön för e-postsändning

1 Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Nätverksinställning] - [E-postinställningar].

% Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

2 Peka på [E-post ut (SMTP)].

3 Välj [PÅ] om du vill aktivera inställningarna för E-postsändning (SMTP) och funktionen E-postsändning.

3

1

2
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4 Ange SMTP-serveradress.

Konfigurera administratörsinformation

1 Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Admin./maskininställning] - [Registrera administratör].

2 Ange den information som behövs och peka på [OK].

1

2

3

1

2
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Skicka originalet

1 Placera originalet.

2 Peka på [Skan/Fax].

3 Ange en destination.

1
2
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4 Kontrollera inställningen vid behov.

% Peka på [Kontrollera inställ] om du vill kontrollera inställningen.

% Du kan också kontrollera inställningen med knapparna som visas på pekskärmen.
% Du kan ändra inställningen genom att peka på önskad knapp på pekskärmen.

5 Tryck på Start.

Inställningar Beskrivning

[Simpl./dupl.] Välj om du vill skanna den ena eller båda sidorna av originalet.

[Upplösning] Ange skanningsupplösning.

[Färg] Ange om originalet ska skannas i färg eller svartvitt.

[Filtyp] Välj som vilken filtyp skannade data ska sparas.

[Skanningsformat] Ange formatet för det original som ska skannas.

[E-postinställningar] Ändra filnamnet eller e-postärendet för e-post som skickas.



d-Color MF552/452/362/282/222 3-33

3.3 Faxfunktioner 3

3.3 Faxfunktioner

3.3.1 Nödvändiga inställningar och grundoperationer

I det här avsnittet beskrivs de inställningar som behövs för att skicka och ta emot fax via telefonnätet, liksom 
grundläggande operationer.

Förberedelser

Nedan beskrivs ett förberedelseflöde för att skicka ett fax. Mer information finns på respektive sida.

Förberedelserna krävs endast första gången.

1 Kontrollera kabelanslutning (administratör)

% Kontrollera att maskinen är rätt ansluten till telenätet. För mer detaljerad information, se s. 3-34.

2 Registrera överföringsinformation (administratör)

% Ange det namn och faxnummer som ska visas som avsändare när du skickar ett fax från maskinen. 
För mer detaljerad information, se s. 3-34.

3 Välj uppringningsmetod (administratör)

% Välj den uppringningsmetod som passar. För mer detaljerad information, se s. 3-35.

Operationsflöde

Nedan beskrivs ett flöde för att skicka ett fax. För mer detaljerad information, se s. 3-36.

1 Placera originalen

2 Ange en destination

% Ange destinationens faxnummer och kontrollera inställningar som t.ex. bildkvalitet.

3 Tryck på Start.

% Tryck på Start för att skicka originalet.
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Kontrollera kabelanslutning

Kontrollera att en modulkabel är ansluten till maskinens LINE-port.

Registrera överföringsinformation

1 Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Faxinställning] - [Sidhuvudinformation].

2 Ange avsändarinformation och peka på [OK].

2

1

3
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d Referens

Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

Välja uppringningsmetod

1 Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Faxinställning] - [Telefonlinjeinställningar].

2 Peka på [Uppringningsmetod].

• Avsändarinställningar • Inställning av avsändarens faxnummer

Ange det namn som ska visas som avsändare. Ange det faxnummer som ska visas som 
avsändare.
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3 Välj [PB] för tryckknappstyp och [10 sps] för pulstyp.

Om du inte känner till uppringningsmetoden:
- Om du inte känner till uppringningsmetoden, använd knapparna på din telefon. Om du hör "pip pip pip" 

ska du ange [PB] som [Uppringningsmetod].
- Välj [10 sps] om du inte hör "pip pip pip" när du har tryckt på knapparna.

Skicka originalet

1 Placera originalet.

2 Peka på [Skan/Fax].

1

2
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3 Ange en destination.

4 Kontrollera inställningen vid behov.

% Peka på [Kontrollera inställ] om du vill kontrollera inställningen.

% Du kan också kontrollera inställningen med knapparna som visas på pekskärmen.
% Du kan ändra inställningen genom att peka på önskad knapp på pekskärmen.
[Färg], [Filtyp] och [E-postinställningar] kan inte användas när du skickar till ett faxnummer.

Inställningar Beskrivning

[Simpl./dupl.] Välj om du vill skanna den ena eller båda sidorna av originalet.

[Upplösning] Ange skanningsupplösning.

[Skanningsformat] Ange formatet för det original som ska skannas.

1
2

4

3
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5 Tryck på Start.

3.3.2 Skicka ett fax direkt från en dator

Du kan skicka ett fax till en annan faxapparat på samma sätt som när du skriver ut data som du har skapat 
på din dator.

Fördelarna med att skicka ett fax direkt från datorn
- Minska pappersanvändningen
- Utför faxoperationer utan att behöva lämna skrivbordet
- Bilder med hög kvalitet eftersom de skickats direkt från datorn

OBSERVERA
Den här funktionen medges ej i operativsystemet Mac.

Förberedelser

Nedan beskrivs förberedelserna du behöver göra för att skicka ett fax från en dator. Mer information finns på 
respektive sida.

Förberedelserna krävs endast första gången.

1 Kontrollera kabelanslutning (administratör)

% Kontrollera att maskinen är rätt ansluten till telenätet och nätverkskabeln. För mer detaljerad 
information, se s. 3-39.

2 Kontrollera maskinens nätverksinställningar (administratör)

% Kontrollera maskinens nätverksinställningar. För mer detaljerad information, se s. 3-40.
Nätverket kan användas med standardinställningarna om inte annat efterfrågas.

3 Installera faxdrivrutinen på din dator

% Installera skrivardrivrutinen på din dator. För mer detaljerad information, se s. 3-41.
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Operationsflöde

Nedan beskrivs ett flöde för att skicka ett fax. För mer detaljerad information, se s. 3-42.

1 Skapa data

% Skapa data som ska skickas med ett applikationsprogram.

2 Konfigurera faxdrivrutinen

% Välj en faxdrivrutin och ändra inställningen vid behov.

3 Ange en destination dit du vill skicka data

% Ange en destination dit du vill skicka data.

Kontrollera kabelanslutning

1 Kontrollera att en modulkabel är ansluten till maskinens LINE-
port.

2 Kontrollera att en LAN-kabel är ansluten till maskinens LAN-
port och att den gröna lampan lyser.
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Kontrollera maskinens nätverksinställningar

Peka på [Hjälp] och välj [Enhetsinformation]. Kontrollera att IP-adressen visas.

Om ingen IP-adress visas måste du konfigurera nätverket.
- Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Nätverksinställning] -- [TCP/IP-inställning]. Konfigurera 

de inställningar som krävs för din miljö. Mer information finns i användarhandboken på DVD.
- Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

d Referens

Oftast är standardinställningarna tillgängliga för nätverksanslutning men vissa nätverksmiljöer kräver en 
ändring av dessa. Mer information finns i användarhandboken på DVD.

• För IPv4-miljö • För IPv6-miljö
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Installera faxdrivrutinen

Använd installationsprogrammet för att installera faxdrivrutinen.

Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar standardinställningarna för utskrift.

0 Operationen kräver administratörsbehörighet för datorn.

1 Sätt in DVD:n med skrivardrivrutinen i datorns DVD-enhet.

2 Klicka på [Skrivarinstallation].

3 Fortsätt proceduren enligt anvisningarna på skärmen.

Maskinen söker automatiskt efter skrivare och MFP som är anslutna till nätverket.

4 Markera maskinen i listan.

5 Välj en faxdrivrutin.

6 Klicka på [Installera].

7 Klicka på [Slutför].
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Skicka data

1 Skapa data som ska skickas med ett applikationsprogram.

2 Välj [Skriv ut] i menyn [Arkiv].

3 Välj den här maskinens faxdrivrutin och klicka på [Skriv ut].

% Klickar du på [Inställningar] kan du ändra skrivardrivrutinens inställningar efter behov.
% Har användarautentisering aktiverats på maskinen anger du de data som krävs, till exempel 

användarnamn och lösenord.

4 Ange destinationens [Namn] och [Faxnummer].

% Upprepa detta steg för att skicka data till fler än en destination.
% Om du klickar på [Lägg till från adressboken] kan du hämta destinationer som har registrerats på 

maskinen.

5 Klicka på [OK].
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3.4 Kopieringsfunktionen

Standardaktiviteter

Nedan beskrivs grundläggande kopiering.

1 Om användarautentisering har aktiverats visas inloggningsskärmen. Peka på tangentbordsikonen, 
ange begärda uppgifter och peka sedan på [Inloggning] eller tryck på Åtkomst.

% Om IC-kort eller biometrisk autentisering har aktiverats, se sida s. 3-45.

2 Placera originalet.

3 Peka på [Kopia].

1

2
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4 Kontrollera grundinställningarna.

% Kontrollera utmatningsbilden som konfigureras enligt angivelserna medan utmatnings-
illustrationerna visas på pekskärmen.

% Om du pekar på [Kontrollera inställ] kan du kontrollera detaljerade inställningar.

% Du kan ändra inställningen genom att peka på önskad knapp på pekskärmen.

5 Ange antal kopior med hjälp av knappsatsen och tryck på 
Start.

Inställningar Beskrivning

[Typ av orig.] Ange typ av original.

[Färg] Ange den färg som ska användas för att skriva ut en bild.

[Densitet] Justera kopiedensiteten.

[Papper] Ange utskriftspapper.

[Zoom] Ange zoomgrad.

[Duplex/komb.] Ange dubbelsidig kopiering eller kombinerad kopiering.

[Efterbehandl.] Konfigurera offset-, hålslagnings- eller häftningsinställningar för 
utskriftspappret.
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Användarautentisering

På den här maskinen kan autentisering utföras efter användare eller grupp.

Med tillvalsenheter kan du använda IC-kort eller biometrisk autentisering.

Om IC-kortautentisering har aktiverats, dra eller placera 
IC-kortet över eller på kortläsaren på autentiserings-
enheten.

Om biometrisk autentisering har aktiverats, placera fingret 
på fingerskannern på autentiseringsenheten.
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3.5 Registrera en destination

3.5.1 Registrera en adressbok

Funktionerna för att faxa och skanna och skicka kan registrera destinationer som används ofta som 
adressböcker. I det här avsnittet ger vi exempel på hur du kan registrera en adressbok dit fax skickas.

Använd kontrollpanelen för att registrera en adressbok

Välj en destinationstyp och registrera destinationsuppgifter.

1 Peka på [Hjälp] och välj [Reg. snabbval/ användarbox] - [Skapa snabbvalsdestination] - [Adressbok 
(off.)].

2 Välj vilken typ av destination som du vill registrera.

3 Peka på [Nytt].



d-Color MF552/452/362/282/222 3-47

3.5 Registrera en destination 3

4 Ange vilket destinationsnamn som du vill registrera.

% Peka på [Namn] och ange destinationsnamn med det tangentbord som visas.
% Ange samma namn under [Sorteringstecken] som under [Namn].

% Då får det namn som du angav under [Namn] lämpligt [Index]. Du kan ändra inställningen genom att 
peka på [Index].

% Registreringsuppgifter och antal inställningsskärmar varierar beroende på destinationstyp. Använd 
[ ] eller [ ] för att växla mellan inställningsskärmar när du anger nödvändiga uppgifter. 
Information om registreringsuppgifter finns på sida s. 3-49.

5 Ange faxnummer.

% Använd knappsatsen på kontrollpanelen för att ange ett faxnummer.

6 Peka på [Stäng].

1

2

3

1

2



Registrera en destination3

3-48 d-Color MF552/452/362/282/222

3.5

Vad är ett index?
- Detta används som index för en registrerad destination. Peka på indextangenten för att begränsa en 

måldestination.
- Om du väljer [Favorit] som index kommer destinationen att visas på grundskärmen för överförings-

skärmen efter att den har registrerats i adressboken, vilket gör det enkelt för användaren att välja en 
destination.

Använd en dator för att registrera en snabbvalsdestination

Förutom att registreras via kontrollpanelen kan adressböcker registreras via en dator med programvaran 
Web Connection.

OBSERVERA
När du använder Internet Explorer i IPv6-miljön måste du korrigera värdfilen på förhand. Mer information finns 
i användarhandboken på DVD.

1 Kontrollera maskinens IP-adress.

% Peka på [Hjälp] och välj [Enhetsinformation]. Kontrollera att IP-adressen visas.

% Om ingen IP-adress visas måste du konfigurera nätverket. Mer information finns i 
användarhandboken på DVD.

2 Starta en webbläsare, ange den här maskinens IP-adress i adressfältet och tryck på [Retur].

% För "http://192.168.1.20/" är IP-adressen "192.168.1.20".
% Om du använder en annan webbläsare än Internet Explorer 6 i IPv6-miljön, inkludera IPv6-adressen 

i [ ]. Exempel: Om IPv6-adressen för den här maskinen är "fe80::220:6bff:fe10:2f16" skriver du in 
"http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/".

% Om inloggningsskärmen visas, ange begärda uppgifter och klicka på [Login].

• För IPv4-miljö • För IPv6-miljö
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3 Markera [Store Address] och klicka på [New Registration].

4 Välj vilken typ av destination som du vill registrera.

5 Ange begärda uppgifter som t.ex. namn, faxnummer och index.

3.5.2 Uppgifter som krävs för att registrera en destination

Vilka uppgifter som måste anges på de olika skärmarna för att registrera en destination varierar beroende på 
överföringstyp. I det här avsnittet beskrivs vilka uppgifter som krävs för att registrera en destination.

Tips
- Inställningar där standarduppgifter kan användas visas inte i tabellen.

Alternativ Beskrivning

[E-post] [Namn] Ange namnet på den destination som ska regist-
reras som adressbok.

[E-postadress] Ange den e-postadress som ska användas som 
destination.

[Användarbox] [Namn] Ange namnet på den destination som ska regist-
reras som adressbok.

[Användarbox] Välj en användarbox som ska användas som-
destination.

[Fax] [Namn] Ange namnet på den destination som ska regist-
reras som adressbok.

[Faxnummer] Ange destinationens faxnummer.

[PC (SMB)] [Namn] Ange namnet på den destination som ska regist-
reras som adressbok.

[Användar-ID] Ange inloggningsnamnet för destinationsdatorn.

[Lösenord] Ange det lösenord som krävs för att logga in på 
datorn.

[Värdadress] Ange datorns namn eller IP-adress.
• Du kan endast använda versaler för dator-

namnet.

[Sökväg] Ange namnet på den mapp som ska användas 
som destination.

[FTP] [Namn] Ange namnet på den destination som ska regist-
reras som adressbok.

[Värdadress] Ange FTP-serverns adress.

[Sökväg] Ange vilken katalog som ska användas som 
destination.

[Användar-ID] Ange det användar-ID som behövs för att logga in 
med FTP.

[Lösenord] Ange det lösenord som behövs för att logga in 
med FTP.

[WebDAV] [Namn] Ange namnet på den destination som ska regist-
reras som adressbok.

[Användar-ID] Ange det användar-ID som behövs för att logga in 
med WebDAV.

[Lösenord] Ange det lösenord som behövs för att logga in 
med WebDAV.

[Värdadress] Ange WebDAV-serverns adress.

[Sökväg] Ange vilken katalog som ska användas som 
destination.
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3.5.3 Registrera en grupp

Du kan registrera flera adressböcker som en grupp.

Det är praktiskt om du har jobb som innefattar att regelbundet skicka data till angivna medlemmar.

Registrera en ny grupp

1 Peka på [Hjälp] och välj [Reg. snabbval/ användarbox] - [Skapa snabbvalsdestination] - [Grupp].

2 Peka på [Nytt].

3 Ange vilket destinationsnamn som du vill registrera.

% Peka på [Namn] och ange destinationsnamn med det tangentbord som visas.
% Ange samma namn under [Sorteringstecken] som under [Namn].

% Då får det namn som du angav under [Namn] lämpligt [Index]. Du kan ändra inställningen genom att 
peka på [Index].

1

2

3
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4 Välj vilka destinationer som ska grupperas.

Visa och markera måladressboken på skärman för val av mål. Du kan söka efter en destination på något 
av följande två sätt.

% Sök på index: söker efter måldestinationens namn med ett index.

% Sök på registreringsnummer: söker efter måldestinationen med ett registreringsnummer.

5 Upprepa steg 4 tills du har markerat alla adressböcker som ska grupperas.
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3.5.4 Hämta en förregistrerad destination

Hämta en adressbok eller grupp och ange den som destination att skicka data till.

Hämta en destination

1 Peka på [Skan/Fax].

Destinationerna, som kategoriseras i [Favorit] vid registrering av index, visas på grundskärmen.

2 Begränsa destinationerna med index och adresstyp.

2

1
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Ange en destination

Förutom att hämta en registrerad destination kan en destination anges på flera sätt.

d Referens

Mer information finns i användarhandboken på DVD.

3

4

Direktinmatning Ange en destination direkt med tangentbordsskärmen eller knapp-
satsen.

Jobbhistorik Ange en måldestination i jobbhistoriken (de senaste fem destinationer-
na) på skärmen för skanning/fax.

Sökning Hämtar destinationskandidater med prefixsökningsfunktionen utifrån 
namnet (registrerat destinationsnamn) eller adress (faxnummer, e-post-
adress eller datornamn). Den här funktionen är praktiskt när det finns 
väldigt många registrerade destinationer.
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3.6 Använda ett USB-minne

3.6.1 Skriva ut data från ett USB-minne

Du kan skriva ut data som har sparats på ett USB-minne. Den här funktionen är praktisk om man vill skriva 
ut data som har skapats på en dator som inte är ansluten till nätverket.

Tillgängligt USB-minne
- Kompatibelt med USB version 2.0/1.1
- FAT32-formaterat
- Utan säkerhetsfunktion, eller med en säkerhetsfunktion som kan avaktiveras vid behov
– Rekommenderad minnesstorlek är 2 GB.

Tillgängliga filtyper för utskrift
- PDF, kompakt PDF, JPEG, TIFF, XPS, kompakt XPS, OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx) och PPML (.zip)
– Andra filtyper hanteras inte på den här maskinen.

Skriva ut data

1 Anslut ett USB-minne till maskinen.

OBSERVERA
Sätt inte USB-minnet i USB-porten bredvid maskinens bakre panel.

Använd inte andra USB-enheter än flash-minnesenheter.
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2 Markera de data som ska skrivas ut och peka på [Utskrift].

3 Kontrollera utskriftsinställningarna.

1

2

3

4
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4 Tryck på Start.

OBSERVERA
Ta inte bort USB-minnet medan utskriften pågår.

3.6.2 Spara skannade data till ett USB-minne (externt minne)

Data som skannas på maskinen kan sparas på ett USB-minne, vilket är praktiskt om man vill skriva ut data 
som har skapats på en dator som inte är ansluten till nätverket.

Tillgängligt USB-minne
- Kompatibelt med USB version 2.0/1.1
- FAT32-formaterat
- Utan säkerhetsfunktion, eller med en säkerhetsfunktion som kan avaktiveras vid behov
– Rekommenderad minnesstorlek är 2 GB.

Ange funktioner som ska tillåtas för externt minne

Ändra inställningarna för att spara dokument på USB-minnet.

1 Peka på [Hjälp] och välj [Administratörsinst.] - [Systeminställning] - [Användarboxinställning].
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2 Peka på [Externt minne funktionsinställningar].

3 Välj [Spara dokument] och [PÅ]. Peka på [OK].

d Referens

Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

1
2

3
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Spara data på ett USB-minne

1 Placera originalet.

2 Anslut ett USB-minne till maskinen.

OBSERVERA
Sätt inte USB-minnet i USB-porten bredvid maskinens bakre panel.

Använd inte andra USB-enheter än flash-minnesenheter.
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3 Kontrollera filnamnet.

4 Kontrollera inställningen för att spara data vid behov.

% Peka på [Kontrollera inställ] om du vill kontrollera inställningen.
% Peka på tangentbordsikonen om du vill ändra ett filnamn.

% Du kan också kontrollera inställningen med knapparna som visas på pekskärmen.
% Du kan ändra inställningen genom att peka på önskad knapp på pekskärmen.

5 Tryck på Start.

OBSERVERA
Ta inte bort USB-minnet medan data sparas.

Inställningar Beskrivning

[Simpl./dupl.] Välj om du vill skanna den ena eller båda sidorna av originalet.

[Upplösning] Ange skanningsupplösning.

[Färg] Ange om originalet ska skannas i färg eller svartvitt.

[Filtyp] Välj som vilken filtyp skannade data ska sparas.

[Skanningsformat] Ange formatet för det original som ska skannas.
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3.7 Använda hjälpfunktionen

3.7.1 Hjälpskärm

Maskinen har en hjälpfunktion som visar en beskrivning av en funktion på skärmen med rörliga bilder.

Prova att använda hjälpfunktionen om du undrar något under användning.

Visa hjälp om den skärm som visas:

Välj [Funktion] i hjälpmenyn för att visa instruktionsskärmen.

1 Tryck på Hjälp.

2 Välj en meny.



d-Color MF552/452/362/282/222 3-61

3.7 Använda hjälpfunktionen 3

3 Sök dig fram till önskad information.
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Visa hjälp om önskad funktion eller procedur:

Öppna hjälpmenyn och välj en meny beroende på vad du vill visa på instruktionsskärmen.

1 Tryck på Hjälp.

2 Välj en meny.

Namn Beskrivning

[Avsluta] Återgår till huvudmenyn.

[Till meny] Återgår till hjälpmenyn.

[Stäng] Återgår till föregående skärm.
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3 Sök dig fram till önskad information.
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4 Om du pekar på [Gå till funktion] öppnas målfunktionens inställningsskärm, där du kan konfigurera 
inställningarna direkt.

Hjälpmenylista

I hjälpmenyn visas följande information:

Namn Beskrivning

[Funktion] Om du pekar på den här knappen visas hjälpmenyn sorterad efter de 
funktionsnamn som visas på skärmen.

[Sök via operation] Om du pekar på den här knappen visas operationsexempel och förkla-
ringar för maskinen sorterat efter funktion.

[Andra funktioner] Om du pekar på den här knappen visas hjälpmenyn för funktioner och 
inställningar som gör det lättare att använda maskinen.

[Delarnas namn och funktion] Peka på knappen om du vill kontrollera namnet eller funktionen för en 
viss del av maskinen.

[Service/ administratörsinfo] Peka på knappen för att visa service- eller administratörsinformation, 
administratörens namn, anknytningsnummer och e-postadress.

[Byt förbrukn.art./ 
Bearbetn.metod]

Peka på knappen för att med rörliga bilder visa hur man byter förbruk-
ningsmaterial eller tömmer behållaren för hålslagsrester.



4 Avancerade funktioner





d-Color MF552/452/362/282/222 4-3

4.1 Använda avancerade funktioner 4

4 Avancerade funktioner

4.1 Använda avancerade funktioner

4.1.1 Vad innebär avancerade funktioner?

De olika funktioner som utökar användningsområdena för MFP kallas i den här handboken för avancerade 
funktioner.

Den här maskinen har följande avancerade funktioner.

Tips
- För att använda en avancerad funktion måste du registrera i-Option eller ansluta till applikationen  My 

Panel Manager.

Dessutom stöder den här maskinen avancerade funktioner som streckkodsteckensnitt, Unicode-teckensnitt 
och OCR-teckensnitt. Mer information finns i användarhandboken på DVD.

4.1.2 Ansluta till applikation

För att kunna använda funktionerna Min panel och Min adress måste du köpa  My Panel Manager och 
aktivera önskad funktion på applikationssidan.

Information om hur du aktiverar en sådan funktion finns i användarhandboken för  My Panel Manager.

Tips
- För att kunna använda  My Panel Manager måste du ha uppgraderingssats UK-204.

Namn Beskrivning

PDF-bearbetning Du kan konfigurera nödvändiga inställningar för konvertering av skannade 
data till en PDF-fil.
• För att kunna göra detta måste du registrera i-Option LK-102 v3.

Sökbar PDF Du kan konvertera skannade data till en sökbar PDF-fil.
• För att göra detta måste du registrera i-Option LK-105 v3.

Webbläsare Du kan använda webbläsaren på maskinens pekskärm. Du har åtkomst till 
innehåll på internet och intranät.
• För att kunna göra detta måste du registrera i-Option LK-101 v3.

Min panel Du kan anpassa displayen på kontrollpanelen för varje individuell använda-
re.
• För att kunna göra detta måste du vara ansluten till  My Panel Mana-

ger.

Min adress Du kan använda adressboken för personligt bruk (Min adressbok).
• För att kunna göra detta måste du vara ansluten till  My Panel Mana-

ger.
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4.1.3 Registrera i-Option-licens

För att lägga till en tillvalsfunktion för maskinen måste du köpa och registrera licens för i-Option.

Tips
- Uppgraderingssats UK-204 krävs för att använda i-Option.

Information om hur du köper och installerar en tillvalsenhet får du från din servicetekniker.

Förberedelser

Nedan beskrivs de förberedelser du måste göra för att använda avancerade funktioner. Mer information finns 
på respektive sida.

Förberedelserna krävs endast första gången.

1 Registrera i-Option-licensen (administratör)

% Registrera tillvalslicensen på en särskild webbplats. För mer detaljerad information, se s. 4-4.

2 Aktivera i-Option-funktionen (administratör)

% Ange licenskoden för att aktivera funktionen. För mer detaljerad information, se s. 4-5.

3 Konfigurera de olika funktionerna (administratör)

Konfigurera de inställningar som behövs för varje avancerad funktion. För mer detaljerad information, 
se s. 4-5.

d Referens

Mer information finns i användarhandboken på DVD.

Registrera i-Option-licensen

Registrera koden för förfrågan och innehållet i kodcertifikatet på licenshanteringsserverns (LMS) webbplats.

1 Välj [Hjälp] och [Administratörsinst.] - [Vidarebef.] - [Licensinställningar] - [Hämta kod för förfrågan].

% Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

2 Peka på [Ja], följt av [OK].

3 Om du trycker på [Skriv ut] skrivs serienumret och koden för förfrågan ut.

% Ha det utskrivna serienumret, koden för förfrågan och kodcertifikatet från i-Option till hands.

4 Öppna webbplatsen för License Management Server (LMS). Ange [MFP Serial Number] och klicka på 
[Next].

% URL hittar du i kodcertifikatet.

5 Ange [Token Number], markera det tillval som du vill registrera i listan [Product Description] och klicka 
på [Add].

6 Klicka på [Next].

7 Ange [MFP Serial Number] och [Request Code] och klicka på [Generate License Code].

8 Licenskoden och funktionskoden visas.

Tips
- Du behöver licenskoden och funktionskoden för att aktivera i-Option. Notera dessa i t.ex. ett 

anteckningsblock.
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Aktivera i-Option-funktionen

Registrera licensen och funktionskoderna i maskinen.

1 Välj [Hjälp] och [Administratörsinst.] - [Vidarebef.] - [Licensinställningar] - [Install. licens].

% Information om standardadministratörslösenordet finns i [Snabbhjälpsguiden].

2 Ange licens- och funktionskoderna som du noterat.

3 Välj [Ja] och peka på [OK].

Maskinen startas om automatiskt.

Konfigurera de olika funktionerna

Konfigurera de inställningar som behövs för varje avancerad funktion.

d Referens

Mer information om nödvändiga inställningar för de olika avancerade funktionerna finns i användarhand-
boken på DVD.
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DIREKTIV 2002/96/EC AVSEENDE HANTERING, UPPSAMLING, ÅTERVINNING
OCH BORTSKAFFNING AV ELEKTRO- OCH ELEKTRONIKUTRUSTNINGAR SAMT
DERAS KOMPONENTER

INFORMATION

1. AVSEENDE LÄNDERNA I DEN EUROPEISKA UNIONEN (EU)

Det är förbjudet att skaffa bort all slags elektro- och elektronikutrustning som fast stadsavfall: en separat uppsamling måste
obligatoriskt göras.

Avlämning av sådan utrustning på ej specifikt förberedda platser kan farligt påverka både miljön och hälsan.
De som överträder dessa förordningar kommer att undergå de straff och påföljder som förutsetts i lagstiftningen.

FÖR EN KORREKT BORTSKAFFNING AV VÅR UTRUSTNING KAN DU BETE DIG PÅ FÖLJANDE SÄTT:

a) Vänd dig till de lokala myndigheterna där du kan få praktisk anvisning och information om hur du ska gå tillväga för att kunna
hantera avfallen på korrekt sätt, t ex: plats och öppettider i avlämningsstationer, osv.

b) När du köper en ny utrustning från oss kan du lämna tillbaka en begagnad utrustning liknande den nyköpta till återförsälja-
ren.

Symbolen med den korsade behållaren som visas på utrustningen anger att:

  - när utrustningens livslängd gått ut, måste denna föras till organiserade uppsamlingscentraler och behandlas
separat från stadsavfallen;

  - Tillverkaren garanterar aktivering av procedurer avseende hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning
i överensstämmelse med Direktivet 2002/96/CE (och efterföljande ändringar).

2. AVSEENDE ÖVRIGA LÄNDER (EJ INOM EU)

Hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning av elektro- och elektronikutrustningar ska utföras i överensstämmelse
med lagstiftelsen i landet i frågan.
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