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Kære kunde
Startpatron

Apparatet udskriver med moderne laserteknologi. Leveres
med startpatron. Du skal ikke bruge noget Plug’n’Print-
kort for denne startpatron.
Telefonbog

I apparatets telefonbog kan du gemme op til 200 poster.
Apparatet kan gemme 10 forskellige grupper med op til
199 poster.
Rundsending

Med transmissionstasten (= Broadcasting) tilføjes yderlige-
re numre under det automatiske opkald, og en meddelelse
sendes nemt og hurtigt til flere modtagere.
Du kan sende fax-meddelelser i forskellige opløsninger til
en eller flere modtagere, f.eks. en gruppe. Du kan også af-
hente fax-meddelelser og klargøre dokumenter til afhent-
ning.
Faxskabeloner

I apparatet er der gemt fem faxskabeloner, som du kan ud-
skrive. Med disse skabeloner kan du udarbejde f.eks. en
kort faxmeddelelse eller sende en indbydelse.
Tidsstempel

Apparatet udskriver modtagelsesdatoen og det nøjagtige
klokkeslæt på hver indkommende fax (afhængigt af mo-
del). På denne måde kan du dokumentere, hvornår du har
modtaget en fax-meddelelse. En buffer-hukommelse i ap-
paratet sikrer, at den korrekte dato og det korrekte klokke-
slæt også udskrives efter strømsvigt.
Vælg mellem opløsning til tekst eller foto, når du vil kopie-
re dokumenter på dit apparat. Du kan også lave flere kopi-
er.
Send SMS-beskeder fra apparatet, hvis du har abonnement
på denne tjeneste (funktionen understøttes ikke i alle lande
og netværk). Indkomne SMS-beskeder kan du administre-
re med de omfattende funktioner i SMS-menuen.
Text2Fax

Du kan indtaste en tekst på apparatet og sende den som
fax-overførsel til en anden enhed (i lande og netværk uden
SMS-funktion).
Apparatet kan udskrive sudoku-tal-kryds-og-tværs i fire
forskellige sværhedsgrader – og med løsning, hvis du øn-
sker det.
PC-tilslutning

Du kan slutte apparatet til computeren (PC med Micro-
soft Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista) og bruge ap-
paratet som laserprinter (afhængigt af model). Med enhe-
den scannes dokumenter med Scan-to-PDF og disse lag-
res direkte som PDF-filer. Med TWAIN-scannerdriver
kan man bruge enheden til alle applikationer, som under-
støtter denne standard, og scanne dokumenter.
Telefonbog

Enhedens telefonbogsindførsler bearbejdes på compute-
ren. Du kan også kopiere poster tilbage mellem apparatet
og adressebøgerne i Windows eller Microsoft Outlook.
God fornøjelse med apparatet og alle dets funktioner!

Om denne brugsvejledning
Med installationshjælpen, som du finder på de følgende si-
der, kan du hurtigt og enkelt tage apparatet i brug. Du fin-
der detaljerede beskrivelser i de følgende kapitler i denne
brugsvejledning.
Læs brugsvejledningen omhyggeligt. Følg først og frem-
mest sikkerhedsanvisningerne for at sikre, at dit apparat
fungere fejlfrit. Producenten påtager sig ikke erstatnings-
ansvaret, hvis du ikke følger anvisningerne.
I denne brugsvejledning beskrives flere modeller i apparat-
serien. Vær opmærksom på, at nogle funktioner kun findes
på bestemte modeller.

Anvendte symboler
Advarsel

henvisningserklæring

Advarer mod farer for personer, skader på apparatet
eller andre genstande samt mod eventuelle tab af da-
ta. Personskader eller materielle skader kan opstå
som følge af uhensigtmæssig håndtering.

Med dette symbol mærkes tips, ved hjælp af hvilke,
du kan anvende dit apparat mere effektivt og enkelt.
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Installationshjælp
Emballagens indhold
1 Apparatet

‚ Apparat
2 Telefonrør (afhængigt af model)

ƒ Telefonrør (afhængigt af model)
3 Spiralledning til telefonrør (afhængigt af model)

„ Spiralledning til telefonrør (afhængigt af model)
4 Dokumentbakke

… Dokumentbakke
5 Papirkassette

† Papirkassette
6 Dokumentbakkeholder

‡ Dokumentbakkeholder
7 El-ledning

ˆ El-ledning med stik (landespecifik)
8 Telefonledning

‰ Telefonledning med stik (landespecifik)
9 Startpatron

Š Startpatron
Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning med installationshjælp (ikke vist)
Installations-cd (afhængigt af model) (ikke vist)
Verpackungsinhalt

Manglende indhold i emballagen

Montering af dokumentholderen
Montering af dokumentholderen

Sæt dokumentholderen ind i de to åbninger på afdæknin-
gen. Holderen skal gå helt i indgreb.
Dokumentenhalter anbringen

Ilægning af papir
Forudsætninger

Du skal lægge papir i, før du kan modtage eller kopiere do-
kumenter. Anvend kun egnet papir i standardformat A4 ·
210¦×¦297 millimeter · fortrinsvis 80¦g/m2. Følg anvis-
ningerne i de tekniske specifikationer.
Paper

Klargøring af papir

1 Tag afdækningen af papirkassetten.
2 Læg kun så meget papir i, som kan gå ind under de ud-

stikkende begrænsningsmarkeringer på papirkassettens
øverste kant (se også tegningerne på afdækningen til pa-
pirkassetten). Du kan lægge op til 250 ark i.

3 Tryk papiret nedad, indtil armen (A) på bagsiden af pa-
pirkassetten går i indgreb.

Hvis en af delene skulle mangle eller være beskadiget,
skal du henvende dig til forhandleren eller til vores
kundeservice.

Bladr papirbunken igennem, og ret arkene ind mod
en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der træk-
kes flere ark ind på en gang.

Hvis du vil udskrive på en original (f.eks. formu-
larer eller brevpapir), skal du lægge originalen
med den side, der skal udskrives på, nedad og
med sidehovedet bagud ind i papirkassetten.

Fortrykte papirer, som er udskrevet af en laser-
printer, egner sig ikke til yderligere udskrivning.
Dette kan medføre papirstop.
Installationshjælp 3
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4 Læg afdækningen på papirkassetten. Skub kassetten ind
i apparatet indtil anslag.

Udtrækning af udskrifts- og faxud-
skrivningsbakke
Udtrækning af udskrifts- og faxudskrivningsbakke

Træk udskrifts- og faxudskrivningsbakkeholderen ud af
papirkassettens dæksel.
Druckausgabe rausziehen

Montering af dokumentbakkehol-
der
Montering af dokumentbakkeholder

Sæt dokumentbakkenholder ind i de to åbninger under be-
tjeningspanelet.
Dokumentenausgabe anbringen

Tilslutning af telefonrør
(afhængigt af model)(afhængigt af model)
Tilslutning af håndsæt

Sæt den ene ende af spiralkablet ind i stikket på telefonrø-
ret. Sæt den anden ende ind i det stik, der er mærket med
symbolet ).
Telefonhörer anschließen

Ilægning af Startpatron
Plug’n’Print-kortet

Før du kan modtage, kopiere eller udskrive dokumenter,
skal der sættes en tonerpatron i apparatet. Derfor medføl-
ger der en startpatron. Niveauhukommelsen for denne
startpatron er indstillet fra fabrikken. Startpatronen skal
ikke oplades med et Plug’n’Print-kort. For hver ny efterføl-
gende tonerpatron du lægger i apparatet, skal du oplade ni-
veauhukommelsen med det medfølgende Plug’n’Print-
kort.
1 Åbn afdækningen ved at tage fat i begge dokument-

styr, og klap afdækningen bagud.

2 Tag den nye tonerpatron ud af pakningen.
3 Fjern den sorte beskyttelsesfolie og anden emballage,

men endnu ikke beskyttelsesstrimmelen i pa-
tronen.

4 Ryst den nye tonerpatron flere gange frem og tilbage for
at fordele toneren jævnt og dermed forbedre udskrifts-
kvaliteten.

Træk ikke papirkassetten ud, mens maskinen ud-
skriver. Dette kan medføre papirstop.

Åbn aldrig tonerpatronen. Hvis der kommer to-
nerstøv ud, skal du undgå at få det på huden og i
øjnene. Indånd ikke løst tonerstøv. Fjern støvet
fra tøj og genstande med koldt vand; varmt vand
vil fiksere toneren.
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5 Træk først derefter beskyttelsesstrimmelen på ven-
stre side af patronen helt ud.

6 Sæt tonerpatronen ind i apparatet. Patronen skal gå helt
i indgreb.

7 Luk afdækningen. Sørg for, at afdækningen går i ind-
greb i begge sider.

Tilslutning af telefonledning
Tilslutning af telefonledning

Tilslut telefonledningen til apparatet ved at sætte lednin-
gen i det stik, der er markeret med LINE (Rj-11-tilslut-
ning). Sæt telefonstikket ind i telefontilslutningsdåsen på
væggen.
Telefonkabel anschließen

Omstillingsanlæg

Tilslutning af el-ledning
Netspænding Opstillingssted

Tilslutning af el-ledning

Sæt el-ledningen ind i tilslutningen på apparatets bagside.
Slut el-ledningen til en stikkontakt.
Netzkabel anschließen

Første installation
Første installation

Når du har tilsluttet apparatet til netspændingen, starte
første installation-processen.

Valg af land
Indstil det rigtige land

1 Tryk på OK.
2 Vælg med [ det land, hvor apparatet bruges.
3 Bekræft to gange med OK.

Indtastning af nummer
Sidehoved

Dit nummer og dit navn sendes med øverst på hver fax-
meddelelse (= Sidehoved) sammen med dato, klokkeslæt
og sidenummer.
Indtastning af nummer

1 Indtast dit nummer. Med # eller * kan du indtaste
et plustegn.

2 Bekræft med OK.

Indtastning af navn
1 Indtast navnet med tasterne (A – Z).

2 Bekræft med OK.

Indtastning af dato og klokkeslæt
1 Indtast datoen (to cifre) for eksempel
31¦05¦25 for den 31.5.2025.

2 Indtast klokkeslættet, f.eks. 14¦00 for kl. 14.
3 Bekræft med OK.

Undgå at ryste tonerpatronen, efter at du har fjer-
net beskyttelsesstrimmelen. Hvis du gør det, kan
der komme tonerstøv ud.

Hvis du slutter apparatet til et telefonanlæg, skal du
indstille det til brug sammen med omstillingsanlæg
(se også kapitlet Telefontilslutninger og ekstra appa-
rater, side 29).

Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt),
stemmer overens med netspændingen på opstillings-
stedet.

Indstil altid det land, som du bruger apparatet i. El-
lers er dit apparat ikke tilpasset til telefonnettet. Hvis
dit land ikke står på listen, skal du vælge en anden
indstilling og anvende det rigtige telefonkabel fra
landet. Spørg forhandleren.

Du indtaster store bogstaver, når ú-tasten er
trykket ned. Mellemrum indtaster du med ½.
Tryk på �ü, for at indsætte specialtegn og sym-
boler. Tryk på ûü, for at indsætte sprogafhængi-
ge specialtegn. Vælg med [. Bekræft med OK.
Du flytter markøren med [. Du kan slette en-
kelttegn med C.
Installationshjælp 5
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Oversigt
Oversigt over menufunktionerne
Følgende funktioner findes på dit apparat. Du kan åbne
funktioner på to måder.
Menunavigation

Navigering i menuen: Tryk på OK eller en af de to pi-
letaster [ for at åbne funktionsmenuen. Du kan bladre
gennem menuen med [. Med OK vælger du en menu-
funktion. Du går tilbage til det forrige menutrin med C.
Med j afslutter du menuen og vender tilbage til udgangs-
tilstanden.
Direkte opkald

Direkte åbning af funktioner: Du kan åbne en menu-
funktion direkte med funktionsnummeret. Tryk på OK,
og indtast det pågældende funktionsnummer med taltasta-
turet. Bekræft med OK. Du finder funktionsnumrene på
nedenstående liste.

1 Installation
11 Valg af land

11 Valg af land ............................................... Side 26
12 Vælg sprog

12 Vælg sprog................................................. Side 26
13 Indtastning af klokkeslæt og dato

13 Indtastning af klokkeslæt og dato............... Side 26
14 Indtastning af nummer og navn

14 Indtastning af nummer og navn................. Side 26
15 Tilslutningstype

15 Indstilling af telefontilslutninger og -tjenester
....................................................................... Side 29

16 Udførelse af forskellige indstillinger

16 Udførelse af forskellige indstillinger ........... Side 27
17 Indstilling af antal ringesignaler

17 Indstilling af antal ringesignaler ................. Side 27
18 Indstilling af ringesignalets lydstyrke

18 Indstilling af ringesignalets lydstyrke.......... Side 27
19 Indstilling af fax-modtagetilstand

19 Indstilling af fax-modtagetilstand............... Side 28

2 Fax
21 Overførselshastighed

21 Reduktion af overførselshastighed.............. Side 27
22 Polling-modtagelse

22 Polling-modtagelse .................................... Side 15
23 Polling-afsendelse

23 Polling-afsendelse ...................................... Side 15
24 Sende fax senere

24 Sende fax senere......................................... Side 14
25 Senderapport

25 Indstillinger for senderapporten................. Side 27
26 Tidsstempel (afhængigt af model)

26 Aktivering/deaktivering af tidsstempel 
(afhængigt af model)....................................... Side 27

27 Indstilling af beskyttet fax-modtagelse

27 Spærring af automatisk fax-udskrivning ..... Side 15
28 Indstillinger for fax-modtagelse

28 Indstillinger for fax-modtagelse.................. Side 27
29 Anvendelse fa faxskabeloner

29 Anvendelse fa faxskabeloner....................... Side 14

3 SMS
Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk(Funktionen understøttes ikke i alle lande og
netværk)
31 Afsendelse af SMS

31 Afsendelse af SMS-beskeder....................... Side 18
32 Læsning af SMS

32 Læsning af SMS-beskeder .......................... Side 18
33 Sletning af SMS

33 Sletning af SMS-besked ............................. Side 19
34 Udskrivning af SMS-beskeder

34 Udskrivning af SMS-beskeder.................... Side 18
35 Indstillinger

35 Indstillinger for SMS-afsendelse og 
SMS-modtagelse............................................. Side 19

36 SMS-adgang

36 Ændring af sende- og modtagenumre ........ Side 19

4 Lister og rapporter
41 Funktionsliste

41 Liste over funktioner til rådighed ...............Side 28
42 Udskrivning af faxjournal

42 Udskrivning af faxjournal...........................Side 28
43 Udskrivning af telefonbog

43 Udskrivning af telefonbog..........................Side 28
44 Udskrivning af indstillinger

44 Udskrivning af indstillinger........................Side 28
45 Udskrivning af opgaveliste

45 Udskrivning af opgaveliste .........................Side 16

5 Opgaver
51 Udfør opgave straks

51 Udfør opgave straks ...................................Side 16
52 Redigering af opgave

52 Redigering af opgave ..................................Side 16
53 Sletning af opgave

53 Sletning af opgave ......................................Side 16
54 Udskrivning af opgave

54 Udskrivning af opgave ...............................Side 16
55 Udskrivning af opgaveliste

55 Udskrivning af opgaveliste .........................Side 16

6 Diverse
61 Spærring af apparat

61 Spærring af apparat ....................................Side 26
62 Forbrugsmaterialer

62 Indstilling af ny tonerpatron ......................Side 31
64 Sudoku

68 Sudoku ......................................................Side 20

Udskrivning af hjælpesider
Udskrivning af funktionsliste
Udskrivning af funktionsliste

Du kan også udskrive funktionslisten ved at trykke på ¨,
1 og OK.

Udskrivning af telefonbog
Udskrivning af telefonbog

Du kan også udskrive telefonbog ved at trykke på ̈ , 4 og
OK.

Udskrivning af fax-skabeloner
Udskrivning af fax-skabeloner

Du kan også udskrive fax-skabeloner ved at trykke på ¨,
8 og OK.

Udskrivning af faxjournal
Udskrivning af faxjournal

Du kan også udskrive fax-journalen ved at trykke på ¨, 3
og OK.

Udskrivning af jobliste
Udskrivning af jobliste

Du kan også udskrive en liste over opgaverne ved at trykke
på ¨, 6 og OK.

Sudoku: Udskrivning af spil
Sudoku: Udskrivning af spil

Du kan også udskrive en ny Sudoku ved at trykke på ̈ ,
7 og OK.

Udskrivning af indstillingsliste
Udskrivning af indstillingsliste

Du kan også udskrive indstillingslisten ved at trykke på ¨,
5 og OK.
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Apparatoversigt
1 Afskærmning

‚ Afskærmning
2 Dokumentbakke

ƒ Dokumentbakke
3 Dokumentføder

„ Dokumentføder
4 Dokumentstyr

… Dokumentstyr
5 Panel med display

† Panel med display
6 Dokumentbakke

‡ Dokumentbakke
7 Udskrivnings- og faxbakke

ˆ Udskrivnings- og faxbakke (kan trækkes ud)
8 Papirkassette

‰ Papirkassette
9 Holder til Plug’n’Print-kortet

Š Holder til Plug’n’Print-kortet
10 Telefonrør med spiralledning (afhængigt af model)

‹ Telefonrør med spiralledning (afhængigt af model)
Außenansicht nummeriert

1 Tonerpatron

‚ Tonerpatron
Außenansicht Tonerkartusche

1 Håndsætstik (afhængigt af model)

‚ )-stik – Tilslutningsstik til håndsættet (afhængigt af
model)
2 Eksterne enheder

ƒ EXT-stik – Tilslutningsstik til ekstra apparater
3 Telefonledning

„ LINE-stik – Tilslutningsstik til telefonledning
4 USB-tilslutning (afhængigt af model)

… �-stik – USB-tilslutning til pc’en (afhængigt af mo-
del)
5 Tilslutning til el-ledning

† Tilslutning til el-ledning
Außenansicht Rückseite
Oversigt 7
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Panel med display
Bogstavtastatur

Tasterne (A – Z) – Telefonbogsregister: Polling af telefon-
bogsindførsler / Indtastning af bogstaver Indtastning af
store bogstaver, når ú-tasten er trykket ned. Indsætning af
mellemrum med ½. Indsæt punkt med .. Indsætning af
afsnit med Rø.
Specialtegn 1

�ü – Indsæt specialtegn (skilletegn og symboler). Valg af
indtastninger med [. Bekræft med OK.
Specialtegn 2

ûü – Indsæt sprogafhængige specialtegn (specielle bogsta-
ver). Valg af indtastninger med [. Bekræft med OK.
Toggle-tast

ú – Toggle-tast: Indtastnng af store bogstaver / i forbin-
delse med andre taster: polling af ekstra funktioner
Telefonbog

am – Åbn telefonbogsfunktioner
Rød lampe

Rød lampe Æ – Hvis lampen blinker, skal du læse anvis-
ningerne på displayet
Grøn lampe

Grøn lampe â/_ – Blinker, hvis der er kommet en
meddelelses-SMS eller der ligger en overførsel i fax-hu-
kommelsen
Stop

j – Afbrydelse af funktion / Tilbage til udgangstilstanden
/ Udskubning af dokumenter
C

C – Tilbage til det foregående menuniveau / Sletning af
enkelttegn
Piletaster

[ – Åbning af menufunktioner / Navigation i menuen /
Valg af muligheder / Bevæge markøren
OK

OK – Åbning af menufunktioner / Bekræftelse af indtast-
ninger
Start

o – Start fax-overførsel, fax-modtagelse
Kopi

COPY – Tryk to gange: Lav kopier automatisk. Tryk én
gang: Tilpasning af kopier

Hjælp 

¨ – Udskriv funktions-, opgave-, indstillingsliste / Udskriv
fax-journal eller telefonbog / Sudoku: Udskrivning af spil
/ Udskrivning af fax-skabeloner
SMS

_ – Åbning af SMS-menu (funktionen understøttes
ikke i alle lande og netværk) / i lande og netværk uden
SMS-funktion: Polling af Text2Fax-afsendelse
Rundsending

À – Rundsending (= Broadcast): Sende en faxmeddelelse
eller en SMS-beskeder til flere modtagere
Opløsning

fx – Indstilling af højere opløsning for fax og kopiering
(NORMAL, h – FIN, f – SFIN, x – FOTO)
Taltaster

Taltaster – Indtastning af tal
Genkald

@ù – Liste med de sidste ti indtastede numre (=gen-
kaldsliste
Liste over indkomne opkald

ú og @ù – Liste over de ti sidste opkaldere (= opkal-
derliste)
Højttaleren (afhængigt af model)

μ – Medhør ved etablering af forbindelse / Opkald med
pålagt håndsæt (afhængigt af model)
R

Rø – Indsæt en kort afbrydelse af forbindelsen (hook-
flash) som nummer til fri linje i omstillingsanlæg (PABX)
eller til åbning af specialfunktioner i det offentlige telefon-
net (PSTN)
P

ú und Rø – Indsætning af opkaldspause

Symboler på displayet
SFin

f – Opløsning indstillet på SFIN
Foto

x – Opløsning indstillet på FOTO
Fin

h – Opløsning indstillet på FIN
CLIP

ž – Indkomne opkald under fravær (funktionen under-
støttes ikke i alle lande og netværk)
SMS

_ – Indkomne SMS-beskeder (funktionen understøttes
ikke i alle lande og netværk)
L3 Paneel
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Generelle sikkerhedsanvisninger
Fax-maskinen er testet i henhold til standarderne
EN 60950-1 og IEC 60950-1 og må kun anvendes i for-
bindelse med telefon- og el-net, som overholder disse stan-
darder. Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i det
land, hvor det sælges.
Udfør ikke indstillinger og ændringer, som ikke er beskre-
vet i denne betjeningsvejledning.

Opstilling af apparatet
Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade.

Apparatet skal stå sikkert og stabilt på en jævn overflade.
Hvis apparatet falder ned, kan det blive beskadiget eller
skade personer – især småbørn. Læg alle ledninger sådan,
at ingen kan falde over dem og komme til skade, eller så ap-
parat ikke bliver beskadiget.
Afstanden til andre enheder eller genstande skal være på mindst 15 centimeter.

Afstanden til andre apparater eller genstande skal være
mindst 15 centimeter, det gælder også for anvendelsen af
ekstra trådløse telefoner. Anbring ikke apparatet i nærhe-
den af radioer eller fjernsyn. 
Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb

Lad apparatets dæksel gå helt i indgreb, når du åbner appa-
ratet. Du kan komme til skade, hvis dækslet falder i, mens
du arbejder med apparatet.
Beskyt apparatet mod direkte sollys

Beskyt apparatet mod direkte sollys, varme, store tempera-
turudsving og fugt. Anbring ikke apparatet i nærheden af
varmeapparater eller klimaanlæg. Overhold angivelserne
om temperatur og luftfugtighed i de tekniske specifikatio-
ner.
Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt

Apparatet skal ventileres tilstrækkeligt og må ikke tildæk-
kes. Stil ikke apparatet i lukkede skabe eller kasser. Stil det
ikke på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og
tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maski-
nen blive overophedet og gå i brand.
Rummet, hvor apparatet anvendes, skal have god og tilstrækkelig ventilation

Rummet, hvor apparatet anvendes, skal have god og til-
strækkelig ventilation - især hvis den anvendes ofte. Stil ap-
paratet, så ventilationsluften ikke er rettet mod en arbejds-
plads.
Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af apparatet

Hvis apparatet bliver for varmt, eller der kommer røg ud af
apparatet, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.
Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Dette ap-
parat må ikke komme i nærheden af åben ild, således at der
ikke opstår brand.
Tilslut ikke apparatet i vådrum.

Tilslut ikke apparatet i vådrum. Rør aldrig ved stikket,
stikkontakten eller telefonstikket med våde fingre.
Der må ikke komme væske ind i apparatet!

Der må ikke komme væske ind i apparatet! Afbryd strøm-
men til apparatet, hvis der kommer væske eller fremmedle-
gemer ind i apparatet, og lad et teknisk værksted undersøge
apparatet.
Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn.

Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må
ikke kunne få fat i emballagefolien.
Håndsæt magnetisk

Apparatets håndsæt er magnetisk. Vær opmærksom på små
metalliske genstande (hæfteklammer), der kan sætte sig fast
på håndsættet.

Strømforsyning
Kontrollér, om apparatets netspænding 

Kontrollér, om apparatets netspænding (typeskilt), stem-
mer overens med netspændingen på opstillingsstedet. 
Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler.

Anvend kun de medfølgende net- og telefonkabler.

Apparatet har ingen tænd-/slukknap.

Opstil apparatet således, at der er let adgang til stikkontak-
ten. Apparatet har ingen tænd-/slukknap. I nødstilfælde
skal du afbryde strømmen til apparatet ved at trække stik-
ket ud.
Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er beskadiget.

Rør aldrig ved net- eller telefonkabel, hvis isoleringen er
beskadiget.
Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnettet under uvejr.

Afbryd forbindelsen mellem apparatet og el- og telefonnet-
tet under uvejr. Hvis dette ikke er muligt, skal du undlade
at bruge apparatet under uvejr.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet, før overfladen rengøres.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen og telefonnettet,
før overfladen rengøres. Der må aldrig anvendes flydende,
gasformige eller letantændelige rengøringsmidler (spray,
skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.).
Rengør displayet med en tør, fnugfri klud.

Rengør displayet med en tør, fnugfri klud. Hvis displayet
går i stykker, kan der forekomme udsivning af en lettere
ætsende væske. Undgå kontakt med hud og øjne.
Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke;

Ved strømsvigt fungerer apparatet ikke: gemte data bibe-
holdes.

Reparationer
Hvis der opstår fejl, skal du følge anvisningerne på display-
et og i fejlrapporten.
Udfør ikke reparationer på apparatet. Uforsvarlig vedlige-
holdelse kan medføre personskade eller skade på apparatet.
Lad kun et autoriseret servicested reparere apparatet.
Fjern ikke typeskiltet fra apparatet, ellers bortfalder garan-
tien.

Forbrugsmaterialer
Anvend udelukkende originale forbrugsmaterialer. Disse
får du hos forhandleren eller gennem vores bestillingsser-
vice. Andre forbrugsmaterialer kan beskadige apparatet el-
ler nedsætte dets levetid.
Bortskaf gamle forbrugsmaterialer i henhold til affaldsbe-
stemmelserne i dit land.
Åbn aldrig tonerpatronen. Hvis der kommer tonerstøv ud,
skal du undgå at få det på huden og i øjnene. Opbevar nye
og brugte patroner uden for børns rækkevidde.
Brug ikke vold, når du trækker papir ud af maskinen ved
papirstop, og smid det forsigtigt væk: Toneren på udskrif-
ten er muligvis ikke helt fikseret endnu, og der kan blive
frigjort tonerstøv. Indånd ikke løst tonerstøv. Fjern støvet
fra tøj og genstande med koldt vand; varmt vand vil fiksere
toneren.

Lasersikkerhed
Apparatet arbejder med laserstråler. Kun kvalificerede ser-
viceteknikere må åbne maskinen og udføre servicearbejde,
ellers er der fare for øjenskader på grund af synlige og usyn-
lige laserstråler.
Klasse 1 laserprodukt

Ã Klasse 1 laserprodukt
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1 Telefonfunktioner
(afhængigt af model)(afhængigt af model)
Tilslutning af ekstra telefoner

Oplysninger om, hvordan du tilslutter ekstra telefoner og
hvilke funktioner du har til rådighed, finder du i kapitlet
om telefontilslutninger og ekstra apparater, side 29.

Telefonering på apparatet
Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere for-
skellige måder. Løft derefter røret af.
Direkte opkald

Manuelt opkald: Indtast det ønskede nummer på talta-
staturet.
Telefonbog

Telefonbogsregister: Med tasterne (A – Z) indsættes
de lagrede telefonbogsindførsler. Indtast postens startbog-
staver eller dens ønskede navn. Maskinen viser posterne i
telefonbogen med de pågældende bogstaver. Vælg en ind-
tastning med [.
Brug af telefonbog

Genopkaldsliste

Genopkaldsliste: Tryk på @ù. Vælg med [ en
indtastning på listen over opkaldte numre.
Liste over indkomne opkald

Liste over indkomne opkald: Tryk på ú og @ù.
Vælg med [ en post på listen over indgåede opkald.
CLIP forudsætning

Åbning af bylinje
Omstillingsanlæg

Det er meget almindeligt med omstillingsanlæg (PABX) i
mange virksomheder og private husholdninger. Du skal ta-
ste en kode for at kunne få et forbindelse til det offentlige
telefonnet (PSTN) fra et lokalnummer.
Indtast det nummer til fri linje, som du bruger til at oprette
forbindelse til det offentlige telefonnet, før du indtaster det
ønskede nummer eller vælger et gemt nummer. Det Num-
mer til fri linje er for det meste 0.
Fejl nummer til fri linje

Indstilling af lokalnummer

Sammenkædning af numre
Du kan kombinere og redigere manuelt indtastede tal og
gemte indtastninger, før opkaldsproceduren begynder.
Hvis du f.eks. har gemt forvalgsnummeret på en billig te-
lefonudbyder (Call-by-Call) som telefonbogsindtastning,
vælger du denne indtastning og indtaster det efterfølgende
telefonnummer manuelt eller vælger endnu en indtastning
fra telefonbogen.

Indsætning af opkaldspause
Indsætning af opkaldspause

Det kan være nødvendigt at indsætte en opkaldspause i te-
lefonnummeret, for eksempel til nummeret til en fri linje,
til et direkte nummer eller en underadresse, eller i et ikke-
lokalt-nummer. Tryk på ú og Rø. Den anden del af
nummeret vælges først, når der er etableret forbindelse til
hovednummeret.

Opkald med pålagt håndsæt
Opkald med pålagt håndsæt

Tryk på μ for at ringe op, mens røret er lagt på. Du hører
klartonen i højttaleren; opkaldet starter straks.

Telefonbog
Hjælp 4 · Telefonbog

Telefonbog

Du åbner telefonbogsfunktionerne med am. Du kan
gemme nye poster, søge efter poster samt oprette og redi-
gere grupper. Du kan gemme op til 200 poster i apparatets
telefonbog.
Markørnavigation 1

Lagring af indtastning
1 Tryk på am.
2 Vælg TILFØJ NAVN med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast navnet med tasterne (A – Z).

5 Bekræft med OK.
6 Indtast nummeret ved hjælp af taltastaturet.
7 Bekræft med OK.
8 Vælg hastigheden for fax-overførslen til denne modta-

ger. Normalt kan du vælge den højeste hastighed. Ind-
stil en lavere overførselshastighed, hvis du sender fax-
meddelelser i met med en dårlig ledningskvalitet.

9 Bekræft med OK. Indtastningen lagres.

Du kan også løfte røret først og derefter indtaste et
nummer. Opkaldet påbegyndes straks.

Du kan også åbne telefonbogsindførsler ved at trykke
på am og vælge SOEG med [.
Funktionen soeg fungerer også, mens du telefonerer.
Når du henter poster fra telefonbogen, kan du redi-
gere numrene, efter at du har hentet dem. Du kan
f.eks. tilføje eller slette forvalgsnumre eller numre til
direkte opkald.

For at denne funktion skal fungere, skal nummervis-
ningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din tele-
fonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab).
Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende
person skjuler sit nummer.

I sjældne tilfælde kan nummeret til en fri linje være
et andet tal eller tocifret. På ældre telefonsystemer
kan nummeret til en fri linje være R (= Flash). Tryk
på Rø for at indtaste dette nummer til en fri linje.
Hvis du ikke kan få forbindelse til det offentlige tele-
fonnet, skal du henvende dig til udbyderen af dit te-
lefonsystem.

Hvis du permanent bruger dit apparat sammen med
et omstillingsanlæg, skal du gemme det nummer til
fri linje med funktionen 15 (se side 29).

Tryk på ¨, 4 og OK, for at udskrive en liste med
alle gemte indtastninger og grupper i telefonbogen.

Du flytter markøren med [. Du kan slette enkelt-
tegn med C. Med j afslutter du menuen og vender
tilbage til udgangstilstanden.

Du indtaster store bogstaver, når ú-tasten er
trykket ned. Mellemrum indtaster du med ½.
Tryk på �ü, for at indsætte specialtegn og sym-
boler. Tryk på ûü, for at indsætte sprogafhængi-
ge specialtegn. Vælg med [. Bekræft med OK.
Telefonfunktioner 11
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Redigering efter indtastning
1 Tryk på am.
2 Vælg ÆNDRE med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast de første bogstaver, eller vælg den post, som du

vil redigere, med [.
5 Bekræft med OK.
6 Rediger det gemte navn, nummeret og overførselsha-

stigheden.
7 Bekræft ændringerne med OK.

Sletning af indtastning
1 Tryk på am.
2 Vælg ANNULLER med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast de første bogstaver, eller vælg den post, som du

vil slette, med [.
5 Bekræft med OK.
6 Bekræft sletningen med OK.

Grupper
Grupper

Du kan samle flere indtastninger i telefonbogen til grup-
per. En besked sendes til et medlem ad gangen i denne
gruppe. Apparatet kan gemme 10 forskellige grupper med
op til 199 poster.

Oprettelse af gruppe
1 Tryk på am.
2 Vælg TILFØJ LISTE med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast et navn på gruppen.
5 Bekræft med OK.
6 Tryk på am, og tilføj posterne fra telefonbogen.

Indtast de første bogstaver, eller vælg med [.
7 Bekræft med OK.
8 Tryk på am, og føj flere poster til gruppen.
9 Afslut indtastningen med OK.
10 Indtast et gruppenummer fra 1 til 9.
11 Bekræft med OK. Gruppen gemmes.

Redigering af gruppe
1 Tryk på am.
2 Vælg ÆNDRE med [.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg den gruppe, som du ønsker at redigere, med [.
5 Bekræft med OK.
6 Indtast eventuelt et nyt navn på gruppen.
7 Bekræft med OK.
8 Du kan slette og tilføje indtastninger. Du sletter enkelt-

poster med C. Tryk på am for at tilføje flere poster
fra telefonbogen.

9 Bekræft med OK.

10 Indtast eventuelt et nyt nummer på gruppen.
11 Bekræft med OK.

Sletning af gruppe
1 Tryk på am.
2 Vælg ANNULLER med [.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg den gruppe, som du vil slette.
5 Bekræft med OK.
6 Bekræft sletningen med OK.

Nummervisning (CLIP)
Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk(Funktionen understøttes ikke i alle lande og
netværk)
CLIP-definition

På displayet vises nummeret på det indgående opkald. For
at denne funktion skal fungere, skal nummervisningsfunk-
tionen (CLIP - Calling Line Identification Presentation)
være aktiveret for din telefonforbindelse. Få flere oplysnin-
ger hos telefonselskabet. Nummervisning er muligvis be-
lagt med gebyr.
Indstilling af land

Udgående opkald
Udgående opkald

Hvis du har fået en opringning uden at være til stede, vises
symbolet ž. På displayet vises den opkaldende persons
nummer. Apparatet gemmer numrene på de sidste 10 op-
kald.
1 Tryk på ú og @ù. 
2 Vælg med [ en post på listen over indgåede opkald.

De nye poster er markeret med *.
3 Løft røret for at ringe tilbage.

Hvis nummervisningen ikke fungerer, selv om funk-
tionen er aktiveret for din telefonforbindelse, skal du
kontrollere, om du har indstillet det rigtige land (se
også kapitlet Indstillinger, side 26)

Hvis du har indstillet antallet af ringesignaler til 0
med funktion 17, vises telefonnumrene på opkal-
dende personer ikke på de ekstra tilsluttede tele-
foner.
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2 Fax
Hjælp 3 · Faxjournal

Ilægning af dokumenter

Afsendelse af fax-meddelelser

Afsendelse af fax
Dokument formater

Anvend dokumenter i størrelserne A4 · 210¦×¦297 milli-
meter med 60¦–¦90¦g/m2. Brug ikke originaler, som er
mindre end A4. Du kan lægge op til 20 originaler i på én
gang.

1 Læg dokumenterne med teksten nedad i dokumentfø-
deren. Det nederste dokument trækkes først ind. Du
kan lægge op til 20 originaler i på én gang.

2 Skub dokumentstyret indad, så det flugter med origina-
lerne.

3 Indstil den ønskede opløsning. Du kan vælge mellem
følgende: NORMAL (til dokumenter uden særlige
kendetegn), h/FIN (til dokumenter med småtskrevne
bogstaver eller tegninger), f/SFIN (til dokumenter
med mange detaljer) og x/FOTO (til fotos). Tryk på
fx. På displayet vises symbolet for den valgte opløs-
ning.

4 Tast det ønskede nummer. Det kan du gøre på flere for-
skellige måder.

5 Tryk på o.

Manuelt opkald: Indtast det ønskede nummer på talta-
staturet.
Telefonbog

Telefonbogsregister: Med tasterne (A – Z) indsættes
de lagrede telefonbogsindførsler. Indtast postens startbog-
staver eller dens ønskede navn. Maskinen viser posterne i
telefonbogen med de pågældende bogstaver. Vælg en ind-
tastning med [.
Brug af telefonbog

Genopkaldsliste

Genopkaldsliste: Tryk på @ù. Vælg med [ en
indtastning på listen over opkaldte numre.
Liste over indkomne opkald

Liste over indkomne opkald: Tryk på ú og @ù.
Vælg med [ en post på listen over indgåede opkald.
CLIP forudsætning

Manuel afsendelse af fax
1 Læg dokumentet i.
2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.
3 Tryk på μ.
4 Tryk på o.

Tryk på  ¨, 3 og OK, for at udskrive aktivitetsrap-
porten 30 med de sidste overførsler.

Læg ikke dokumenter i maskinen, som...
… er våde, redigeret med rettelak, snavsede eller har
overfladebehandlede sider.
… der er skrevet på med blød blyant, maling, kridt
eller kulstifter.
...du har klippet ud af aviser eller blade (tryksværte).
… bliver holdt sammen med clips eller hæfteklam-
mer, tape eller lim.
… har på klæbet notessedler.
… er krøllet eller revet i stykker.

Brug så vidt muligt fax-originaler med mørk skrift
(sort eller mørkeblå). Gul, orange eller grøn er ikke
velegnet.

Kontrastindstillingen tilpasses automatisk til ori-
ginalen. Hvis du ønsker selv at indstille kontra-
sten for en fax-overførsel, skal du bruge funktion
24 Fax später senden (side 14).

Tryk på j for at skubbe dokumenterne ud uden
at sende dem.

Med funktion 16 kan du vælge indstillingen for
opløsningen (se også kapitlet Indstilling af opløs-
ning, side 26).

Hvis personen er optaget, ringer apparatet til tele-
fonnummeret igen efter et stykke tid. Tryk på j
for at afbryde afsendelsen. Efter overførslen ud-
skriver apparatet afhængigt af indstilling en sen-
derapport.

Du kan også åbne telefonbogsindførsler ved at trykke
på am og vælge SOEG med [.
Funktionen soeg fungerer også, mens du telefonerer.
Når du henter poster fra telefonbogen, kan du redi-
gere numrene, efter at du har hentet dem. Du kan
f.eks. tilføje eller slette forvalgsnumre eller numre til
direkte opkald.

For at denne funktion skal fungere, skal nummervis-
ningsfunktionen (CLIP) være aktiveret for din tele-
fonforbindelse (afhængigt af land og telefonselskab).
Nummer og navn vises ikke, hvis den opkaldende
person skjuler sit nummer.
Fax 13
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Valg af direkte opkald eller under-
adresse
Direkte opkald eller underadresse

Du kan sende en faxmeddelelse som et direkte opkald eller
til en underadresse eller polle med et direkte opkald eller
via en underadresse – f.eks. for at anvende en bestemt tje-
neste hos en faxdatabase-udbyder. Du gør det ved at ind-
sætte nummeret til det direkte opkald eller underadressen
efter faxnummeret og en kort opkaldspause.
1 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.
2 Tryk på ú og Rø.
3 Indtast så nummeret til det direkte opkald eller under-

adressen.
4 Tryk på o. Nummeret til det direkte opkald eller un-

deradressen ringes først op efter en kort pause.

Medhør ved etablering af forbin-
delse
Medhør ved etablering af forbindelse

Du kan bruge medhør under etablering af en forbindelse,
f.eks. hvis en faxafsendelse hele tiden mislykkes.
Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller vælg
en gemt indtastning. Tryk på μ.
Ingen håndfri betjening

Rundsending (= Broadcasting)
Rundsending

Du kan sende en faxmeddelelse til flere modtagere, en ad
gangen.

Indtastning af modtagere enkeltvis
1 Læg dokumentet i.
2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.
3 Tryk på À.
4 Indtast flere numre. Tryk på À mellem de enkelte

modtagere. Du kan indtaste op til 10 modtagere.
5 Tryk på o. Apparatet sender faxmeddelelsen til alle

modtagerne, en ad gangen.

Afsendelse af fax til gruppe
1 Læg dokumentet i.
2 Indtast de første bogstaver, eller vælg en gruppe med
[.

3 Du kan tilføje flere grupper eller enkeltnumre. Tryk på
À.

4 Indtast flere numre. Tryk på À mellem de enkelte
modtagere. Du kan indtaste op til 10 modtagere.

5 Tryk på o. Apparatet sender faxmeddelelsen til alle
modtagerne, en ad gangen.

Sende fax senere
Sende fax senere

Hvis du vil benytte dig af billigere telefontakster, eller hvis
faxmodtageren kun er til stede på bestemte tidspunkter,
kan du få faxmeddelelsen sendt på et senere tidspunkt - in-
den for 24 timer.
1 Læg dokumentet i.
2 Tryk på OK, 24 og OK.
3 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.

4 Bekræft med OK.
5 Indtast det klokkeslæt, hvorpå dokumentet skal sendes,

f.eks. 14 00 for kl. 14.
6 Bekræft med OK.
7 Vælg den ønskede kontrast med [.
8 Bekræft med OK. Efter en kort opvarmningsperiode

indlæser maskinen originalen i hukommelsen og sender
faxen på det angivne klokkeslæt.

Opgaver

Anvendelse fa faxskabeloner
Hjælp 8 · Faxskabeloner

Faxskabeloner

I apparatet er der gemt fem faxskabeloner, som du kan ud-
skrive. Med disse skabeloner kan du udarbejde f.eks. en
kort faxmeddelelse eller sende en indbydelse.
1 Tryk på OK, 29 og OK.
2 Vælg med [, hvilken skabelon du vil udskrive.
3 Bekræft med OK. Apparatet udskriver skabelonen.
4 Udfyld skabelonen, og send den som fax-meddelelse til

den ønskede modtager.

Faxmodtagelse
Faxomskifter

Hukommelse

Hvis du ikke har ændret standardindstillingerne, udskrives
modtagne fax-meddelelser straks. Hvis der ikke er papir i
papirkassetten, eller du ikke har lagt en tonerpatron i, gem-
mer maskinen de indkommende fax-meddelelser. Den
grønne lampe â/_ på betjeningspanelet blinker, når der
er gemt en fax i hukommelsen. Når du har lagt papir eller
en ny tonerpatron i, skal du trykke på o for at udskrive de
gemte fax-meddelelser.

Med denne funktion er håndfri betjening ikke mulig.
Du kan ikke svare, når modtageren løfter røret.

Du kan altid afbryde processen ved at trykke på
j.

Du kan også åbne grupper ved at trykke på
am og vælge SOEG med [.

Du kan altid afbryde processen ved at trykke på
j.

Hvis dit apparat ikke kan få fat i en modtager,
sendes faxmeddelelsen til de øvrige modtagere.
Når apparatet har ringet til alle modtagere, ringer
det en gang til til de numre, som det ikke fik for-
bindelse til første gang.

Du kan indtaste flere modtagere. Tryk på À
mellem de enkelte modtagere.

Slet dokumentet fra opgavelisten for at afbryde
standby-tilstanden (se også kapitlet Opgaver, side
16).

Du kan også udskrive fax-skabeloner ved at trykke på
¨, 8 og OK.

Apparatets indbyggede fax-omskifter skelner mellem
fax-meddelelser og telefonopkald. Det kan du gøre
på flere forskellige måder (se også kapitlet Indstilling
af fax-modtagetilstand, side 28).
14  
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Hukommelse (afhængigt af model)

Fax-maskinens hukommelse kan rumme op til 100 sider
eller 400 sider (afhængigt af model). Følg anvisningerne i
de tekniske specifikationer.
Hukommelse

Manuel faxmodtagelse
Manuel faxmodtagelse

Vælg manuel faxmodtagelse under fax-modtagetilstand (se
kapitlet Indstilling af fax-modtagetilstand, side 28). Fax-
meddelelser modtages ikke automatisk af apparatet. Denne
indstilling er velegnet, når du vil modtage fax-meddelelser
via et modem i computeren. Du kan starte faxmodtagelsen
manuelt ved at trykke på o.

Tidsstempel
(afhængigt af model)(afhængigt af model)
Tidsstempel

Apparatet udskriver modtagelsesdatoen og det nøjagtige
klokkeslæt på hver indkommende fax På denne måde kan
du dokumentere, hvornår du har modtaget en fax-medde-
lelse. En buffer-hukommelse i apparatet sikrer, at den kor-
rekte dato og det korrekte klokkeslæt også udskrives efter
strømsvigt.
Aktivering/deaktivering af tidsstempel

Hvis tidsstempelfunktionen er aktiveret, indlæses indkom-
mende fax-meddelelser i hukommelsen. Når den sidste
side er ankommet, gemmes klokkeslættet, og maskinen ud-
skriver alle siderne. Du kan deaktivere denne funktion (se
også kapitlet Aktivering/deaktivering af tidsstempel, side
27).

Spærring af automatisk fax-ud-
skrivning
Spærring af automatisk fax-udskrivning

Du kan beskytte fax-modtagelsen med en kode. Indkom-
mende fax-meddelelser udskrives ikke, men gemmes i fax-
meddelelsens hukommelse. Du kan først udskrive fax-
meddelelserne efter at have indtastet en pinkode.

Indtastning af pinkode

1 Tryk på OK, 27 og OK.
2 Vælg SVARKODE med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast en firecifret pinkode.

5 Bekræft med OK.

Til- og frakobling
1 Tryk på OK, 27 og OK.
2 Vælg AKTIVERING med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast den firecifrede pinkode.
5 Bekræft med OK.

6 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funk-
tionen.

7 Bekræft med OK.

Udskrivning af fax-meddelelser
1 Tryk på OK, 27 og OK.
2 Vælg UDSKRIV med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast den firecifrede pinkode.
5 Bekræft med OK. De gemte fax-meddelelser udskrives

og slettes fra hukommelsen.

Hentning af faxmeddelelser
Polling-modtagelse

Med polling-modtagelse modtager du faxmeddelelser, som
ligger klar i det valgte apparat. Du kan også lægge doku-
menter klar apparatet, som kan polles af andre maskiner.

Direkte hentning af faxmeddelelser
1 Tryk på OK, 22 og OK.
2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.
3 Tryk på o.

Polling senere
1 Tryk på OK, 22 og OK.
2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast det klokkeslæt, hvorpå dokumentet skal polles

af andre maskiner, f.eks. 14 00 for kl. 14.
5 Bekræft med OK.
6 Maskinen står nu standby. Du kan fortsat føre telefon-

samtaler eller sende andre fax-meddelelser.
Opgaver

Polling-afsendelse af faxmeddelelser
1 Læg dokumentet i.
2 Tryk på OK, 23 og OK.
3 Vælg ENKEL eller FLERE med [. Dokumentet kan

polles én gang med indstillingen ENKEL. Hvis du væl-
ger FLERE, kan dokumentet polles et vilkårligt antal
gange.

4 Bekræft med OK.
5 Vælg den ønskede kontrast med [.
6 Bekræft med OK. Efter en kort opvarmningsperiode

indlæser maskinen originalen i hukommelsen.
Opgaver

Hvis beskedhukommelsen er fyldt, kan der ikke
modtages yderligere beskeder.

Hvis du allerede har gemt en kode, spørger maski-
nen efter den gamle kode, før du kan indtaste en
ny kode.

Pinkoden noteres på et sikkert sted. Hvis man
glemmer koden, skal enheden tilbagestilles til fa-
briksindstillingen, for atter at få tilgang. Alle per-
sonlige indstillinger slettes.

Slet dokumentet fra opgavelisten for at afbryde
standby-tilstanden (se også kapitlet Opgaver, side
16).

Slet dokumentet fra opgavelisten for at afbryde
standby-tilstanden (se også kapitlet Opgaver, side
16).
Fax 15
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Opgaver
Hjælp 6 · Opgaver

Indledning

På opgavelisten registreres alle fax-meddelelser, som netop
sendes, der er forberedt til polling, eller som skal sendes på
et senere tidspunkt.
Display

Opgaverne vises enkeltvis på displayet. Efter nummeret på
opgaven og status kan du her se det fax-nummer, som fax-
en skal sendes til, eller det nummer hvorfra faxen skal pol-
les. Dokumenter på opgavelisten kan have følgende status:
Opgaver 1

OVF. – Send senere
Opgaver 2

DOK – Polling-afsendelse
Opgaver 3

KALD – Polling senere
Opgaver 4

OVERF. – Opgaven udføres
Opgaver 5

SMS – SMS-overførsel (funktionen understøttes ikke i alle
lande og netværk)
Stop

Udfør opgave straks
1 Tryk på OK, 51 og OK.
2 Vælg med [ den opgave, som du ønsker at udføre

strak.
3 Bekræft med OK. Overførslen eller pollingen begynder

straks.

Redigering af opgave
1 Tryk på OK, 52 og OK.
2 Vælg med [ den opgave, som du ønsker at redigere.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast de ønskede ændringer, og tryk derefter på OK.

Sletning af opgave
1 Tryk på OK, 53 og OK.
2 Vælg med [ den opgave, som du ønsker at slette.
3 Bekræft med OK.
4 Bekræft sletningen med OK.

Udskrivning af opgave
1 Tryk på OK, 54 og OK.
2 Vælg med [ den opgave, som du ønsker at udskrive.
3 Bekræft med OK.

Udskrivning af jobliste
Udskrivning af jobliste

Tryk på OK, 55 og OK. Maskinen udskriver en liste
over alle ventende opgaver.

Du kan også udskrive en liste over opgaverne ved at
trykke på ¨, 6 og OK.

Med j afslutter du menuen og vender tilbage til ud-
gangstilstanden.
16  
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3 Kopimaskine
Ilægning af dokumenter
Dokument formater

Anvend dokumenter i størrelserne A4 · 210¦×¦297 milli-
meter med 60¦–¦90¦g/m2. Brug ikke originaler, som er
mindre end A4. Du kan lægge op til 20 originaler i på én
gang.
1 Læg dokumenterne med teksten nedad i dokumentfø-

deren. Det nederste dokument trækkes først ind. Du
kan lægge op til 20 originaler i på én gang.

2 Skub dokumentstyret indad, så det flugter med origina-
lerne.

3 Indstil den ønskede opløsning. Du kan vælge mellem
følgende: NORMAL (til dokumenter uden særlige
kendetegn), h/FIN (til dokumenter med småtskrevne
bogstaver eller tegninger), f/SFIN (til dokumenter
med mange detaljer) og x/FOTO (til fotos). Tryk på
fx. På displayet vises symbolet for den valgte opløs-
ning.

Tage en kopi
Tryk to gange på COPY. Kopien laves.

Tilpasning af kopier
1 Tryk på COPY.
2 Indtast, hvor mange gange du vil kopiere dokumentet

(maks. 99 kopier).
3 Bekræft med OK.

4 Vælg den ønskede opløsning med [. Du har mulig-
hed for en højere opløsning ved kopiering end ved fax-
overførsler.

OPLØS.:HURTIG – Til dokumenter uden tegninger el-
ler små detaljer
OPLØS.: KVAL. – Til dokumenter med småtskrevne
bogstaver eller tegninger
OPLØS.:FOTO – Til maksimal opløsning
5 Bekræft med OK.
6 Du kan kopiere originalen i forstørret eller formindsket

udgave. Du kan formindske op til 25 procent og for-
større op til 400 procent. Indtast den ønskede værdi på
taltastaturet.

7 Bekræft med OK.
8 Vælg den ønskede kontrast med [.
9 Bekræft med OK. Kopien laves.

Tryk på j for at skubbe dokumenterne ud uden
at kopiere dem.

Med funktion 16 kan du vælge indstillingen for
opløsningen (se også kapitlet Indstilling af opløs-
ning, side 26).
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4 SMS
Funktionen understøttes ikke i alle lande og netværk(Funktionen understøttes ikke i alle lande og
netværk)

SMS-forudsætninger
CLIP for SMS

Apparatet er allerede indstillet, så det kan anvende SMS-
tjenester. For at SMS kan fungere, skal du have abonne-
ment på nummervisning (CLIP). Du kan muligvis ikke
sende og modtage SMS-beskeder fra et omstillingsanlæg
(afhængigt af land og netværk).
SMS med hemmeligt nummer

SMS-forudsætninger

Afsendelse af SMS
1 Tryk på _.
2 Vælg SEND SMS med [.
3 Bekræft med OK.

4 Indtast den tekst med tasterne (A – Z). Du kan indta-
ste 160 tegn.

5 Tryk på _.
6 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.
7 Tryk på _. Beskeden sendes.

Rundsending (= Broadcasting)
1 Tryk på _.
2 Vælg SEND SMS med [.
3 Bekræft med OK.

4 Indtast teksten som beskrevet under Afsendelse af
SMS-beskeder.

5 Tryk på _.
6 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.

7 Tryk på À.
8 Indtast flere numre. Tryk på À mellem de enkelte

modtagere. Du kan indtaste op til 10 modtagere.
9 Tryk på _. Beskeden sendes.

Valg af direkte opkald eller underadresse
1 Tryk på _.
2 Vælg SEND SMS med [.
3 Bekræft med OK.

4 Indtast teksten som beskrevet under Afsendelse af
SMS-beskeder.

5 Tryk på _.
6 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.
7 Indtast så nummeret til det direkte opkald eller under-

adressen.
8 Tryk på _. Beskeden sendes.

Modtagelse af SMS
Modtagelse af SMS

Når man har modtaget en SMS, lyser den grønne lampe
â/_ på apparatet, og _-symbolet vises på displayet.
Modtagne SMS-beskeder udskrives automatisk. Hvis du
har deaktiveret automatisk udskrivning, gemmes SMS-be-
skederne. Apparatet kan gemme op til 30 indkomne SMS-
beskeder.

Læsning af SMS-beskeder
1 Tryk på _.
2 Vælg LÆS SMS med [.
3 Bekræft med OK.

4 Vælg med [ den SMS-besked, som du vil læse. Ulæ-
ste SMS-beskeder er markeret med en *.

5 Bekræft med OK.

Udskrivning af SMS´er
1 Tryk på _.
2 Vælg UDSKRIV SMS med [.
3 Bekræft med OK.

4 Vælg med [, hvilke SMS´er du vil udskrive.
VALGT – Vælg med [ den besked, som du vil udskrive.
NY – Udskriver alle ulæste SMS´-beskeder
ALLE – Udskriver alle modtagne SMS-beskeder
5 Bekræft med OK.

Hvis der forekommer problemer med SMS-overførs-
len, kan det skyldes, at du bruger et hemmeligt num-
mer, eller at apparatet er tilsluttet til et ældre ISDN-
system.

Spørg dit telefonselskab …
...om du skal tilmelde dig til SMS-tjenesterne.
… hvilke mobiltelefonudbydere, du kan sende SMS-
beskeder til.
… hvilke omkostninger der beregnes.
...hvilke funktioner, der er til rådighed.

Du kan også åbne funktionen ved at trykke på
OK, 31 og OK.

Du indtaster store bogstaver, når ú-tasten er
trykket ned. Mellemrum indtaster du med ½.
Tryk på �ü, for at indsætte specialtegn og sym-
boler. Tryk på ûü, for at indsætte sprogafhængi-
ge specialtegn. Vælg med [. Bekræft med OK.
Du flytter markøren med [. Du kan slette en-
kelttegn med C. Tryk på COPY for at udskrive
SMS-beskeden, før du sender den.

Du kan også åbne funktionen ved at trykke på
OK, 31 og OK.

Du kan også åbne funktionen ved at trykke på
OK, 31 og OK.

Du kan også åbne funktionen ved at trykke på
OK, 32 og OK.

Du kan også åbne funktionen ved at trykke på
OK, 34 og OK.
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Sletning af SMS-besked
Sletning af SMS-beskeder, indledning

Apparatet kan gemme op til 30 indkomne SMS-beskeder.
Hvis beskedhukommelsen er fuld, kan apparatet ikke
modtage flere beskeder. Slet SMS-beskeder, så der bliver
ledig plads i hukommelsen.
1 Tryk på OK, 33 og OK.
2 Vælg med [, hvilke SMS-beskeder du vil slette.
VALGT – Vælg med [ den SMS-besked, som du vil slet-
te.
ER LÆST – Sletter alle læste SMS-beskeder
ALLE – Alle SMS-beskeder slettes
3 Bekræft med OK.

Ændring af indstillinger
Markørnavigation 6

Ændring af sende- og modtagenumre
Numre på SMS-centralen

I apparatet er gemt alle de numre, som du skal bruge for at
sende og modtage SMS-beskeder. Hvis du skifter til et an-
det telefonselskab, skal du ændre numrene. Man kan også
modtage SMS-beskeder via en anden udbyder.
1 Tryk på OK, 36 og OK.
2 Vælg SMS-CENTER 1 med [.

3 Bekræft med OK.
4 Vælg SEND nr. med [.
5 Bekræft med OK.
6 Indtast nummeret til afsendelse af SMS-beskeder.
7 Bekræft med OK.
8 Vælg MODTAG nr. med [.
9 Bekræft med OK.
10 Indtast nummeret til modtagelse af SMS-beskeder.
11 Bekræft med OK.

Sende afsendernavn
Sende afsendernavn

Man kan indstille, om man vil sende sit navn som afsender
med hver SMS-besked. Dit navn gemme du me funktion
14 (se også kapitlet Indtastning af nummer og navn, side
26).
1 Tryk på OK, 35 og OK.
2 Vælg AFSENDERNAVN med [.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funk-

tionen.
5 Bekræft med OK.

Aktivering/deaktivering af lydsignal
Aktivering/deaktivering af lydsignal

Du hører en signaltone, når der er kommet en SMS-be-
sked. Du kan deaktivere denne funktion.
1 Tryk på OK, 35 og OK.
2 Vælg BIP VED SMS med [.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funk-

tionen.
5 Bekræft med OK.

Aktivering/deaktivering af automatisk ud-
skrivning
Automatisk udskrivning

Du kan deaktivere den automatisk udskrivning af SMS-be-
skeder.
1 Tryk på OK, 35 og OK.
2 Vælg AUTO. UDSKR. med [.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funk-

tionen.
5 Bekræft med OK.

Afsendelse af Text2Fax
(i lande og netværk uden SMS-funktion)(i lande og netværk uden SMS-funktion)
Text2Fax

Du kan indtaste en tekst på apparatet og sende den som
fax-overførsel til en anden enhed.
1 Tryk på _.
2 Indtast det ønskede nummer med taltastaturet, eller

vælg en gemt indtastning.
3 Indtast teksten med bogstavtastaturet. Du kan højst

indtaste 70 linjer med hver 80 tegn – ialt 5.600 tegn.

4 Tryk på _. Beskeden sendes.

Du flytter markøren med [. Tryk på C for at gå til-
bage til forrige menutrin. Med j afslutter du menu-
en og vender tilbage til udgangstilstanden.

Man kan også modtage SMS-beskeder via en an-
den udbyder. Vælg SMS-CENTER 2. Rediger
nummeret til modtagelse som beskrevet under
punkt 10.

Du indtaster store bogstaver, når ú-tasten er
trykket ned. Mellemrum indtaster du med ½.
Du indsætter et linjeskift med Rø.
Tryk på �ü, for at indsætte specialtegn og sym-
boler. Tryk på ûü, for at indsætte sprogafhængi-
ge specialtegn. Vælg med [. Bekræft med OK.
Du flytter markøren med [. Du kan slette en-
kelttegn med C. Tryk på COPY for at udskrive
SMS-beskeden, før du sender den.
SMS 19
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5 Spil og spøg
Sudoku
Hjælp 7 · Sudoku

Sudoku

Sudoku er et japansk talpuslespil. Spillefeltet består af 3 ×
3 kvadrater, der er opdelt i 3 × 3 felter. Afhængig af svær-
hedsgraden der ved starten af spillet angivet flere eller færre
tal på forhånd. Målet med spillet er at fordele tallene fra 1
til 9 således på spillefeltet, at hvert tal findes præcist en
gang i hver række, hver kolonne og i hver af de ni blokke.
Der findes kun en løsning.
Kun sidste løsning

Udskrivning af spil
1 Tryk på OK, 68 og OK.
2 Vælg NY med [.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg sværhedsgrad med [.
5 Bekræft med OK.
6 Indtast, hvor mange gange du vil udskrive sudokuen

(maks. 9 kopier).
7 Bekræft med OK.
8 Vælg med [, om løsningen skal udskrives.
9 Bekræft med OK.

Udskrive sidste spil igen
1 Tryk på OK, 68 og OK.
2 Vælg SIDSTE med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast, hvor mange gange du vil udskrive sudokuen

(maks. 9 kopier).
5 Bekræft med OK.
6 Vælg med [, om løsningen skal udskrives.
7 Bekræft med OK.

Udskrive løsning
1 Tryk på OK, 68 og OK.
2 Vælg LØSNING med [.
3 Bekræft med OK.

Sudoku til hver dag
Du kan hver dag automatisk få udskrevet en ny sudoku.
1 Tryk på OK, 68 og OK.
2 Vælg AUTOM. med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast klokkeslættet, f.eks. 14 00 for kl.
5 Bekræft med OK.
6 Vælg sværhedsgrad med [.
7 Bekræft med OK.

8 Indtast, hvor mange gange du vil udskrive sudokuen
(maks. 9 kopier).

9 Bekræft med OK.
10 Vælg med [, om løsningen skal udskrives.
11 Bekræft med OK.
12 Vælg med [, om du vil slå udskrivningen til eller fra.
13 Bekræft med OK.
Sudoku til hver dag

Du kan også udskrive en ny Sudoku ved at trykke på
¨, 7 og OK.

Løsningen på det senest udskrevne spil gemmes. Løs-
ningerne på tidligere spil er ikke længere til rådighed.

Den daglige Sudoku-udskrivning kan afbrydes ved
polling af ovennævnte funktion og frakobling af den
automatiske udskrivning under punkt 12.
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6 PC-tilslutning
(afhængigt af model)(afhængigt af model)

Forudsætninger
PC

Computeren skal opfylde følgende mindstekrav:

Processor
ProcessorPentium II processor med:
800 MHz for Windows 2000 (SP¦3) · ME
1 GHz for Windows XP · Vista 32bit

Arbejdshukommelse
Arbejdshukommelse128 MB for Windows 2000 (SP¦3) · ME
192 MB for Windows XP
512 MB for Windows Vista Home
1.024 MB for Windows Vista Premium · Business · Ulti-
mate

Operativsystem
OperativsystemWindows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista

Ledig harddiskplads
Ledig harddiskplads260 MB ledig harddiskplads

Tilslutninger
TilslutningerUSB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Kundeninformationer

Installation af software
Installation

Installations-cd

På den medfølgende installations-cd finder du Compan-
ion Suite LL og Scan-to-PDF. Med Companion Suite
LL kan du få adgang til apparatets adressekartotek fra com-
puteren og tilføje eller redigere poster. Du kan også ændre
indstillinger og få vist niveauet i tonerpatronen. Med enhe-
den scannes dokumenter med Scan-to-PDF og disse lag-
res direkte som PDF-filer.
1 Luk alle igangværende programmer og applikationer,

før du starter installationen. Læg installations-cd’en i
computerens cd-rom-drev. Programmet starter auto-
matisk.

2 På skærmen vises masken Companion Suite LL. Du
kan installere eller afinstallere Companion Suite LL.
Klik på Installer produkter.

3 Når du vælger Companion Suite LL, installerer du
Companion Suite LL, Scan-to-PDF samt printer- og
scannerdriverne. Når du vælger Adobe Acrobat
Reader, installerer du Acrobat Reader. Klik på
Companion Suite LL.

4 Computeren forbereder installationen. Derefter vises et
skærmbillede, hvor du starter installationen. Klik på
Næste.

5 Derefter opfordres du til at acceptere licensbetingelser-
ne. Klik på Ja.

Du kan kun slutte apparatet til en pc (operativsystem
Microsoft Windows). Maskinen er ikke kompatibel
med Linux og Apple Macintosh.

Hvis der skulle opstå problemer med pc-forbindel-
sen, hav følgende oplysninger parate, når du sæter dig
i forbindelse med teknisk kundetjeneste: Compute-
rens hardwarekonfigurering, installerede operativsy-
stem og anvendte sikkerhedsprogrammer (antivirus-
programmer, firewall). Du får derved hurtigere hjælp

Installer først softwaren. Enheden må ikke sluttes til
pc’en først. Efter software-installationen skal pc’en
genstartes. Slut først derefter apparatet til pc’en
med et USB-kabel.

Hvis programmet ikke starter, skal du vælge cd-
rom-drevet i Windows Stifinder og starte pro-
grammet Setup.exe med et dobbeltklik.

Klik på Gennemse indhold for at få vist, hvilke
filer der ligger på installations-cd’en.
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6 Nu kan programmet begynde installationen. Klik på
Installer.

7 Du skal genstarte computeren for at afslutte installatio-
nen. Vælg, om computeren skal genstarte automatisk,
eller om du selv vil genstarte computeren på et senere
tidspunkt. Klik på Udfør.

8 Slut først apparatet til pc’en med et almindeligt USB-
kabel efter genstart. Enhedens USB-stik sidder på
bagsiden.

9 Maskinen genkendes og registreres som en ny ydre en-
hed.

10 Hvis dit operativsystem kører med Windows XP (Ser-
vice Pack 2), vises et ekstravindue ved slutinstallatio-
nen. Vælg Nej, ikke denne gang, og klik på Næste.

11 Ved Windows XP skal du ved slutinstallationen vælge
Installere softwaren automatisk og klikke på
Næste.

Brug af Companion Suite
Start

Start Companion Suite LL ved enten at klikke på ikonet
Companion Director på skrivebordet eller klikke på
Start > Alle programmer > Companion Suite LL >
Companion Suite LL > Companion Director.

Start

Companion Suite

Klik på Adresse bog for at redigere apparatets telefonbog.
Klik på Indstillinger for at redigere apparatets grundind-
stillinger. Under Status kan man vælge indstillingerne til
visning af tonerbeholdning og anvendelse Scan-to-PDF.
Hvis man ønsker at ændre PDF-dokumenter af scannede
dokumenter, skal man klikke på det store symbol Doc
Manager midt på startmenuen.

Redigering af telefonbog
Indledning

Med Companion Suite LL kan du redigere posterne i ap-
paratet, adressekartoteket i Windows samt i Microsoft
Outlook.
1 Klik på Adresse bog.

2 Vælg apparatet for at redigere telefonbogens poster. Du
kan tilføje nye poster eller grupper, redigere eller slette
dem samt udskrive en liste over alle poster.

Du kan ændre startmenuens udseende ved at højre-
klikke.

Du kan udveksle eksisterende poster mellem
adressekartotekerne i Windows, Microsoft Out-
look og apparatet. Markér den post, som du øn-
sker at kopiere til et andet adressekartotek, i højre
menuvindue. Træk denne post, mens du holder
musetasten nede, over til det adressekartotek,
hvortil du ønsker at kopiere posten.
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Tilføjelse af post
1 Vælg Ny for at tilføje en post. Du kan vælge, om du vil

tilføje en enkelt post eller en gruppe.

2 Indtast navn og nummer, og vælg overførselshastighed
for fax-meddelelser til denne modtager (se også kapitlet
Telefonbog side 11). Bekræft med OK.

Redigering efter indtastning
Redigering efter indtastning

1 Markér den post, som du vil redigere, og klik på
Parametre.

2 Rediger navnet eller nummeret.
3 Bekræft med OK.

Tilføjelse af gruppe
1 Indtast navnet på gruppen.
2 Klik på Vælg medlemmer for at tilføje nye poster til

gruppen.

3 Tilføj nye medlemmer til gruppen med piletasterne.

4 Bekræft med OK.

Redigering af gruppe
Redigering af gruppe

1 Markér den gruppe, som du vil redigere.
2 Vælg Vælg medlemmer for at tilføje nye poster til

gruppen eller fjerne poster fra gruppen . Klik på Slet
for at slette hele gruppen.

3 Bekræft med OK.

Arkivering af telefonbog
Indledning

Du kan ved hjælp af adressekartoteket i Companion
Suite LL gemme telefonbogsposter fra din enhed på pc’en
eller indlæse poster (i filformatet *.csv).
Eksporter

Klik på Fil > Eksporter for at gemme telefonbogsposter-
ne. Du kan vælge den mappe, hvor du ønsker at gemme fi-
len.
Importer

Klik på Fil > Importer for at tilføje poster i adressekarto-
teket. Vælg den fil, som du ønsker at importere; derefter
føjes posterne til de eksisterende poster.
Arkivering af telefonbog

Ændring af indstillinger
Indstillinger på apparatet
1 Klik på knappen Indstillinger for at redigere appara-

tets grundindstillinger. Du kan bl.a. indtaste dit navn
og nummer, indstille dato og klokkeslæt, vælge forbin-
delsestype samt indstille parametrene for fax-overførs-
len. Du kan også indstille spærringerne for fax-hukom-
melsen og tastaturet.

2 Bekræft med OK.

Dataene i filen skal være adskilt med et semikolon (;).
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Indstillinger for Scan-til-PDF
1 Klik på Status.
2 Vælg registeret ScanTo.

3 Foretag de ønskede indstillinger for Scan-til-PDF.
Tilstand – Scanne i sort-hvid-tilstand (også linjetilstand)
eller med gråtoner
Opløsning – Vælg scanopløsning
Output-format – Vælg outputformat
Gem som … – Vælg filsti
4 Bekræft med OK.

Visning af tonerniveau
Visning af tonerniveau

Klik på Status. Patronens tonerniveau vises som et pro-
centtal mellem 100 procent (fuld) og 0 procent (tom).

Udskrivning fra computeren
Indledning

Hvis du installerer Companion Suite LL på din compu-
ter, registreres apparatet som printer under Windows. Du
kan se maskinen som Laser Printer Scanner under
Start > Kontrolpanel > Printere og faxenheder.
Udskrivning fra computeren

Du har adgang til apparatet som til enhver anden printer
fra alle programmer og kan lave sort-hvide udskrifter. Vælg
blot Laser Printer Scanner som printer.
Laser Printer Scanner

Parametre

Klik på Parametre i printermenuen for at redigere ud-
skriftsindstillinger. Du kan indstille, om du vil udskrive
Stående eller Liggende, og hvor mange sider du vil udskri-
ve på et ark. Du kan skifte udskriftsrækkefølge for at ud-
skrive sidste side i dokumentet først. På denne måde ud-
skrives et langt dokument sorteret; den første side ligger
øverst.

Scanning
Scan-til-PDF
Scan-til-PDF

Med enheden scannes dokumenter med Scan-to-PDF og
disse lagres direkte som PDF-filer. De nødvendige indstil-
linger foretages i menuen Status (se også indstillingskapit-
let om Scan-til-PDF, side 24).
Dokument formater

Anvend dokumenter i størrelserne A4 · 210¦×¦297 milli-
meter med 60¦–¦90¦g/m2. Brug ikke originaler, som er
mindre end A4. Du kan lægge op til 20 originaler i på én
gang.
1 Læg dokumenterne med teksten nedad i dokumentfø-

deren. Det nederste dokument trækkes først ind. Du
kan lægge op til 20 originaler i på én gang.

2 Skub dokumentstyret indad, så det flugter med origina-
lerne.

3 Du starter programmet Scan-to-PDF ved at klikke på
ikonet Doc Manager i startmenuen.

4 Efter en kort opvarmningsperiode indlæses dokumen-
tet, og PDF-filen gemmes på den angivne sti.

Scanne med TWAIN-driver
TWAIN

TWAIN-driveren installeres sammen med Companion
Suite LL. Med TWAIN-scannerdriver kan man bruge en-
heden til alle applikationer, som understøtter denne stan-
dard, og scanne dokumenter.

Laser Printer Scanner registreres som standard-
printer for alle programmer på computeren.

Du kan altid afbryde processen ved at trykke på
j.
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1 Læg dokumenterne med teksten nedad i dokumentfø-
deren. Det nederste dokument trækkes først ind. Du
kan lægge op til 20 originaler i på én gang.

2 Åbn den billedbehandlings- eller grafikapplikation,
som TWAIN-driveren understøtter. Vælg TWAIN-
scannerdriveren som scanner. Følgende vindue åbnes.

Hvis du klikker øverst til højre på regulatorerne, åbnes et
vindue, hvor du kan vælge retning og filterindstillinger for
scanningen.
Med knapperne nedenunder vælger du, om du vil scanne i
sort-hvid-tilstand (også linjetilstand) eller med gråtoner.
Indstil den ønskede opløsning for scanningen under
Opløsning.
3 Klik på den nederste knap Starter scanningen for at

starte scanningen. Efter scanningen vises dokumentet i
billedbehandlings- eller grafikapplikationens hovedvin-
due.

Profil
Indledning

Under menupunktet Profil kan du oprette forskellige pro-
filer. I en profil kan du gemme indstillinger, som du ofte
bruger, f.eks. til at scanne en ofte anvendt dokumenttype.

1 Foretag først alle indstillinger.
2 Klik på Ny.
3 Indtast navnet på profilen.
4 Klik på Gem.
Profil

Vælg denne profil fra menuen for at scanne dokumenter
med de gemte indstillinger.

Afinstallation af software
1 Luk alle igangværende programmer og applikationer,

før du starter afinstallationen. Åbn afinstallationspro-
grammet ved at klikke på Start > Alle
programmer > Companion Suite LL > Compan-
ion Suite LL > Afinstallation. Computeren forbere-
der afinstallationen.

2 Du kan reparere eller fjerne programmet. Vælg Fjern.
Klik på Næste.

3 Du bliver opfordret til at bekræfte afinstallationen. Når
du har klikket på OK, fjernes Companion Suite LL
fra computeren.

4 Du skal genstarte computeren for at afslutte afinstalla-
tionen. Vælg, om computeren skal genstarte automa-
tisk, eller om du selv vil genstarte computeren på et se-
nere tidspunkt. Klik på Udfør.

5 Når computeren er genstartet, er afinstallationen af
Companion Suite LL afsluttet.
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7 Indstillinger
Hjælp 5 · Indstillinger

Markørnavigation 6

Strømsparetilstand
Strømsparetilstand

Maskinen skifter som standard til strømsparetilstand. Du
behøver ikke selv at indstille denne tilstand. Hvis du mod-
tager en fax-meddelelse eller gerne vil lave en udskrift eller
en kopi, skifter maskinen automatisk fra strømsparetil-
stand til driftstilstand.

Valg af land
Indstil det rigtige land

1 Tryk på OK, 11 og OK.
2 Vælg med [ det land, hvor apparatet bruges.
3 Bekræft med OK.

Vælg sprog
1 Tryk på OK, 12 og OK.
2 Vælg det ønskede displaysprog med [.
3 Bekræft med OK.

Indtastning af dato og klokkeslæt
1 Tryk på OK, 13 og OK.
2 Indtast datoen (to cifre) for eksempel
31¦05¦25 for den 31.5.2025.

3 Indtast klokkeslættet, f.eks. 14¦00 for kl. 14.
4 Bekræft med OK.

Indtastning af nummer og navn
Sidehoved

Dit nummer og dit navn sendes med øverst på hver fax-
meddelelse (= Sidehoved) sammen med dato, klokkeslæt
og sidenummer.
1 Tryk på OK, 14 og OK.
2 Indtast dit nummer. Med # eller * kan du indtaste

et plustegn.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast navnet med tasterne (A – Z).

5 Bekræft med OK.

Spærring af apparat
Spærring af apparat

Med spærringen forhindrer du, at personer uden tilladelse
kan bruge apparatet. Du kan enten spærre hele apparatets
tastatur eller nøjes med taltastaturet. Først efter indtast-
ning af koden kan du åbne funktioner og indtaste tal.
Spærringen slås til, efter at fax-maskinen har været brugt.

Indtastning af pinkode

1 Tryk på OK, 61 og OK.
2 Vælg LåSEKODE med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast en firecifret pinkode.

5 Bekræft med OK.
6 Indtast koden endnu en gang.
7 Bekræft med OK.

Spærring af tastatur
1 Tryk på OK, 61 og OK.
2 Vælg LåS TASTATUR med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast den firecifrede pinkode.
5 Bekræft med OK.
6 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funk-

tionen.
7 Bekræft med OK.

Spærring af taltastatur
1 Tryk på OK, 61 og OK.
2 Vælg LåS NUMMER med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast den firecifrede pinkode.
5 Bekræft med OK.
6 Vælg KUN DIREKTE med [.
7 Bekræft med OK.

Indstilling af opløsning
Specialindstilling/Grundindstilling

1 Tryk på OK, 16 og OK.
2 Vælg OPLØSNING med [.
3 Bekræft med OK.

Tryk på ̈ , 5 og OK for at udskrive en liste over alle
indstillinger på apparatet.

Du flytter markøren med [. Tryk på C for at gå til-
bage til forrige menutrin. Med j afslutter du menu-
en og vender tilbage til udgangstilstanden.

Indstil altid det land, som du bruger apparatet i. El-
lers er dit apparat ikke tilpasset til telefonnettet. Hvis
dit land ikke står på listen, skal du vælge en anden
indstilling og anvende det rigtige telefonkabel fra
landet. Spørg forhandleren.

Du indtaster store bogstaver, når ú-tasten er
trykket ned. Mellemrum indtaster du med ½.
Tryk på �ü, for at indsætte specialtegn og sym-
boler. Tryk på ûü, for at indsætte sprogafhængi-
ge specialtegn. Vælg med [. Bekræft med OK.

Hvis du allerede har gemt en kode, spørger maski-
nen efter den gamle kode, før du kan indtaste en
ny kode.

Pinkoden noteres på et sikkert sted. Hvis man
glemmer koden, skal enheden tilbagestilles til fa-
briksindstillingen, for atter at få tilgang. Alle per-
sonlige indstillinger slettes.

De ændrede indstillinger gemmes som ny grundind-
stilling. Vælg en specialfunktion til en proces, der
skal udføres en enkelt gang. Sørg for derefter at gen-
danne en standardindstilling eller fabriksindstillin-
gen.
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4 Vælg den ønskede opløsning med [.
NORMAL – Til dokumenter uden særlige kendetegn.
FIN – Til dokumenter med småtskrevne bogstaver eller
tegninger
SFIN – Til sort/hvid-dokumenter med mange detaljer
FOTO – Til fotos.
5 Bekræft med OK.

Reduktion af overførselshastighed
Reduktion af overførselshastigheden

Apparatet tilpasser overførselshastighedne til ledningskva-
liteten. Det kan især ved oversøiske forbindelser varer et
stykke tid. Indstil en lavere overførselshastighed, hvis du
sender faxmeddelelser i met med en dårlig ledningskvalitet.
1 Tryk på OK, 21 og OK.
2 Vælg den ønskede hastighed med [.
3 Bekræft med OK.

Aktivering/deaktivering af sideho-
ved
Sidehoved

Dit navn og nummer vises på hver fax i sidehovedet. Du
kan annullere denne funktion, hvis du ikke ønsker at sende
dine oplysninger med.
1 Tryk på OK, 16 og OK.
2 Vælg OVF.SIDEHOVED med [.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funk-

tionen.
5 Bekræft med OK.

Aktivering/deaktivering af tids-
stempel
(afhængigt af model)(afhængigt af model)
Tidsstempel

Apparatet udskriver modtagelsesdatoen og det nøjagtige
klokkeslæt på hver indkommende fax (se også kapitlet
Tidsstempel, side ). Du kan deaktivere denne funktion.
1 Tryk på OK, 26 og OK.
2 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funk-

tionen.
3 Bekræft med OK.

Aktivering/deaktivering af sen-
derapport
Senderapport

Efter hver overførsel udskriver apparatet en senderapport.
Du kan vælge mellem fire indstillinger.
1 Tryk på OK, 25 og OK.
2 Vælg med [ blandt følgende indstillinger:
MED – Efter hver fejlfri overførsel udskrives der en sen-
derapport. Hvis en overførsel mislykkes, fordi modtage-
rens forbindelse er optaget, udskrives der også en senderap-
port.

UDEN – Der udskrives ikke nogen rapport. Udskriv aktivi-
tetsrapporten for at få en oversigt over de sendte faxmed-
delelser.
ALTID – Senderapporten udskrives efter hver vellykket el-
ler mislykket overførsel.
VED FEJL – Senderapporten udskrives kun, hvis over-
førslen mislykkedes eller blev afbrudt.
3 Bekræft med OK.

Andre faxmodtagelsesmuligheder
Sorteret udskrivning
Sorteret udskrivning

Hvis maskinen modtager fax-meddelelser med flere sider,
udskriver den siderne i sorteret rækkefølge. Den sidst mod-
tagne side udskrives først. Du kan deaktivere denne funk-
tion.
1 Tryk på OK, 28 og OK.
2 Vælg SORT. UDSKR. med [.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg med [, om du vil aktivere eller deaktivere funk-

tionen.
5 Bekræft med OK.

Flere udskrifter
Flere udskrifter

Du kan indstille, at fax-meddelelser udskrives flere gange
ved modtagelsen.
1 Tryk på OK, 28 og OK.
2 Vælg ANTAL KOPIER med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast et tal mellem 1 og 99.
5 Bekræft med OK.

Indstilling af ringetoner
Indstilling af lydstyrke
1 Tryk på OK, 18 og OK.
2 Vælg den ønskede lydstyrke med [. Vælg FRA for at

slå ringetonen helt fra.
3 Bekræft med OK.

Lydløs faxmodtagelse
Lydløs faxmodtagelse

Vælg FRA for at slå ringetonen helt fra. Maskinen modta-
ger indkomne fax-meddelelser automatisk uden at ringe.
Hvis apparatet er indstillet på manuel modtagetilstand,
kan du ikke høre eller modtage indkommende fax-opkald
(se også kapitlet Indstilling af fax-modtagetilstand, side
28).

Indstilling af ringetoneantal
Indstilling af ringetoneantal

Du indstiller antallet af ringetoner for fax-modtagetilstan-
den med funktion 17.
1 Tryk på OK, 17 og OK.
2 Vælg med [ på listen med mulige ringesignaler.
3 Bekræft med OK.
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Indstilling af fax-modtagetilstand
Faxomskifter

Apparatets indbyggede fax-omskifter skelner mellem fax-
meddelelser og telefonopkald. Faxmeddelelser modtages
automatisk, telefonsamtaler kan modtages – også på tilslut-
tede ekstraapparater. Mens apparatet kontrollerer opkal-
det, fortsætter ringningen.
Indstilling af fax-modtagetilstand

Du har følgende muligheder (afhængigt af model). På dis-
playet vises den valgte fax-modtagetilstand.
1 Tryk på OK, 19 og OK.
2 Vælg den ønskede funktion med [.

3 Bekræft med OK.

Tilstanden Manuel
Tilstanden Manuel

Faxmeddelelser modtages ikke automatisk af apparatet.
Du kan starte faxmodtagelsen manuelt ved at trykke på o.
Denne indstilling er velegnet, når du vil modtage fax-med-
delelser via et modem i computeren.

Fax-tilstand
Fax-tilstand

I indstillingen Fax-tilstand ringer maskinen så ofte, som du
har indstillet med funktion 17 (se også kapitlet Indstilling
af ringetoneantal, side 27). Derefter slås fax-modtagelse til.
Denne indstilling skal du vælge, hvis du først og fremmest
bruger maskinen til at modtage fax-meddelelser.

EXT/Telefonsvarer-tilstand
EXT/Telefonsvarer-tilstand

Du bør indstille denne tilstand, hvis du har sluttet ekstra
enheder, især en ekstern telefonsvarer, til EXT-stikket på
apparatet. Hvis en ekstra tilsluttet telefonsvarer modtager
samtalen, kontrollerer apparatet, om det indkommende
opkald er en fax-meddelelse. Hvis maskinen registrerer et
fax-signal, modtager den automatisk fax-meddelelsen.
Telefonsvarer

Hvis du ikke har tilsluttet en telefonsvarer, eller hvis tele-
fonsvareren ikke besvarer opkaldet, overtager apparatet op-
kaldet efter et forindstillet antal ringesignaler og modtager
en eventuel fax-meddelelse automatisk.
Faxomskifter 1

Tilstanden Automatisk
(afhængigt af model)(afhængigt af model)
Tilstanden Automatisk

Hvis tilstanden automatisk er aktiveret, kontrollerer appa-
ratet, om det indkommende opkald er et fax- eller et tele-
fonopkald. Fax-meddelelser modtager apparatet automa-
tisk. Mens apparatet kontrollerer opkaldet, fortsætter ring-
ningen. Du kan altid besvare telefonopkald. Efter et
forindstillet antal ringesignaler overtager apparatet opkal-
det og modtager en eventuel tavs fax-meddelelse automa-
tisk.

Udskrivning af lister og hjælpesi-
der
Udskrivning af funktionsliste
Udskrivning af funktionsliste

Tryk på OK, 41 og OK for at udskrive en liste over alle
funktioner på apparatet.
Hjælp 1 · Funktionsliste

Udskrivning af telefonbog
Udskrivning af telefonbog

Tryk på OK, 43 og OK, for at udskrive en liste med
alle gemte indtastninger og grupper i telefonbogen.
Hjælp 4 · Telefonbog

Udskrivning af faxjournal
Faxjournal

Journalen indeholder en liste over de sidste 30 beskedover-
førsler Journalen udskrives enten automatisk efter 30 over-
førsler, eller også udskriver du den efter behov:
Udskrivning af faxjournal

Tryk på OK, 42 og OK. Fax-journalen udskrives.
Hjælp 3 · Faxjournal

Udskrivning af indstillingsliste
Udskrivning af indstillingsliste

Tryk på OK, 44 og OK for at udskrive en liste over alle
indstillinger på apparatet.
Hjælp 5 · Indstillinger

Vælg EXT/telefonsvarer-, fax- eller manuel-til-
stand, hvis du slutter flere enheder til EXT-stik-
ket på apparatet.

Hvis du tager røret på et ekstra apparat og hører, at
du er ved at modtage en faxmeddelelse (hyletone eller
ingenting), kan du starte faxmodtagelsen ved at tryk-
ke på *5 den ekstra telefon eller trykke på o-ta-
sten på apparatet. Ekstra telefoner skal være indstillet
til toneopkald (DTMF-toner) (se betjeningsvejled-
ningen til den ekstra telefon).

Du kan også udskrive funktionslisten ved at trykke
på ¨, 1 og OK.

Du kan også udskrive telefonbog ved at trykke på ¨,
4 og OK.

Du kan også udskrive fax-journalen ved at trykke på
¨, 3 og OK.

Du kan også udskrive indstillingslisten ved at trykke
på ¨, 5 og OK.
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8 Telefontilslutninger og ekstra apparater
Indstilling af telefontilslutninger 
og -tjenester
Omstillingsanlæg / PABX
Omstillingsanlæg

Det er meget almindeligt med omstillingsanlæg (PABX) i
mange virksomheder og private husholdninger. Du skal ta-
ste en kode for at kunne få et forbindelse til det offentlige
telefonnet (PSTN) fra et lokalnummer.
1 Tryk på OK, 15 og OK.
2 Vælg med [ NETVRKSTYPE.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg TELEFONNET eller PABC med [.
5 Bekræft med OK.

Indstilling af lokalnummer
Indstilling af lokalnummer

Hvis du anvender maskinen sammen med et omstillings-
anlæg, indstiller du med funktion 15, hvor lange lokal-
numrene er, og hvilket nummer der skal indtastes for at få
forbindelse til det offentlige telefonnet (= Nummer til fri
linje).
1 Tryk på OK, 15 og OK.
2 Vælg FORVALG med [.
3 Bekræft med OK.
4 Indtast længden på lokalnummeret. Du kan slette en-

kelttegn med C. Gå ud fra det længste interne nummer,
og tilføj en plads. Hvis dine numre for direkte valg
f.eks. består af fire cifre, skal du indtaste 5.

5 Bekræft med OK.
6 Indtast det nummer til en fri linje, som giver forbindel-

se til det offentlige telefonnet. Dette er for det meste
0.

7 Bekræft med OK.
Nummer til fri linje

DSL-forbindelse
I det tilfælde, hvor du anvender et DSL-modem: Tilslut
apparatet eftermodemmet! Yderligere oplysninger finder
du i betjeningsvejledningen til DSL-systemet.

ISDN-forbindelse
ISDN-forbindelse

Maskinen er en analog fax-maskine (gruppe 3). Den er
ikke en ISDN-fax-maskine (gruppe 4) og kan derfor an-
vendes direkte sammen med en ISDN-forbindelse. Du
skal derfor i dette tilfælde bruge enten en (analog-)adapter

eller en tilslutning til analoge terminaler. Detaljer om
ISDN-tilslutningen finder du i den vejledning, som er ved-
lagt terminaladapteren eller opkaldsrouteren.

Tilslutning af ekstra apparater
Ekstra enheder

Du kan tilslutte flere apparater som f.eks. trådløse telefo-
ner, telefonsvarer, modemer eller taksttællere til din tele-
fonforbindelse.
Ekstra telefon og SMS

Tilslutning til maskinen
Tilslutning til apparatet

Du kan tilslutte ekstra enheder direkte til apparatet. Sæt
det ekstra apparats telefonledning ind i EXT-stikket (RJ-
11-tilslutning) på apparatet.
Externe Geräte anschließen

Seriel tilslutning

Tilslutning til telefonforbindelsen
Rækkefølge for tilslutning

For at faxomskifteren kan fungere, skal apparatet være det
første i rækken, hvis du tilslutter flere apparater til det sam-
me telefonstik. Overhold den rigtige rækkefølge.
Flere telefonstik

Anvendelse af ekstra telefoner 
(Easylink)
Easylink

Med Easylink-funktionen kan du kontrollere apparatet
med ekstra telefoner. Ekstra telefoner skal være indstillet til
toneopkald (DTMF-toner) (se betjeningsvejledningen til
den ekstra telefon).

Start af faxmodtagelse
Hvis du tager røret på et ekstra apparat og hører, at du er
ved at modtage en faxmeddelelse (hyletone eller ingen-
ting), kan du starte faxmodtagelsen ved at trykke på *5
den ekstra telefon eller trykke på o-tasten på apparatet.

Overførsel af forbindelse
Hvis du tager røret på en ekstra telefon, og apparatet fort-
sætter med at ringe, eller forsøger at modtage faxmeddelel-
ser, kan du afbryde forbindelsen til apparatet. Tryk på
** på den ekstra telefon.

I sjældne tilfælde kan nummeret til en fri linje
være et andet tal eller tocifret. På ældre telefonsy-
stemer kan nummeret til en fri linje være R (=
Flash). Tryk på Rø for at indtaste dette nummer
til en fri linje. Hvis du ikke kan få forbindelse til
det offentlige telefonnet, skal du henvende dig til
udbyderen af dit telefonsystem.

Med disse indstillinger skal du ikke først indtaste et
nummer til en fri linje, når du indtaster et eksternt
nummer. Enheden stiller automatisk lokale område-
numre foran numre, der er lige lange eller længere
end de indtastede opkaldsnumre.

Hvis du på samme stik anvender en trådløs telefon
med SMS-funktion, afhænger det af producenten,
hvor SMS-beskeder kan modtages. Kun et af appara-
terne modtager SMS-beskeden. Forsøg at deaktivere
SMS-modtagelsen på den trådløse telefon.

Vi anbefaler direkte tilslutning til apparatet, da fa-
xomskifteren på denne måde fungerer optimalt og
kan kontrollere de ekstra apparater.

Har du flere telefonstik til den samme forbindelse,
skal apparatet være tilsluttet til det første telefonstik.
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9 Service
Skifte af Tonerpatron
Originale forbrugsmaterialer

Anvisninger på emballage

Plug’n’Print-kortet

Før du kan modtage, kopiere eller udskrive dokumenter,
skal der sættes en tonerpatron i apparatet. Derfor medføl-
ger der en startpatron. Niveauhukommelsen for denne
startpatron er indstillet fra fabrikken. Startpatronen skal
ikke oplades med et Plug’n’Print-kort. For hver ny efterføl-
gende tonerpatron du lægger i apparatet, skal du oplade ni-
veauhukommelsen med det medfølgende Plug’n’Print-
kort.
1 Åbn afdækningen ved at tage fat i begge dokument-

styr, og klap afdækningen bagud.

2 Fjern den gamle tonerpatron ved at tage fat i udsparin-
gen i midten og trække opad.

3 Tag den nye tonerpatron ud af pakningen.
4 Fjern den sorte beskyttelsesfolie og anden emballage,

men endnu ikke beskyttelsesstrimmelen i pa-
tronen.

5 Ryst den nye tonerpatron flere gange frem og tilbage for
at fordele toneren jævnt og dermed forbedre udskrifts-
kvaliteten.

6 Træk først derefter beskyttelsesstrimmelen på ven-
stre side af patronen helt ud.

7 Sæt tonerpatronen ind i apparatet. Patronen skal gå helt
i indgreb.

8 Luk afdækningen. Sørg for, at afdækningen går i ind-
greb i begge sider.

9 På displayet vises:NY PATRON? Bekræft med OK.

Anvend udelukkende originale forbrugsmaterialer.
Disse får du hos forhandleren eller gennem vores be-
stillingsservice. Andre forbrugsmaterialer kan beska-
dige maskinen.

Følg anvisningerne på forbrugsmaterialernes embal-
lage.

Tag tonerpatronen forsigtigt ud af maskinen, så
du undgår, at der falder tonerstøv ud. Pas på, hvor
du lægger patronen; hvis der kommer tonerstøv
ud, kan underlaget blive tilsmudset.
Opbevar udpakkede og brugte tonerpatroner i
originalemballagen eller i en plastpose, så der ikke
falder tonerstøv ud. Aflever gamle patroner til for-
handleren eller på en genbrugsplads. Brænd aldrig
tonerpatroner. Tonerpatroner skal holdes uden
for børns rækkevidde.

Åbn aldrig tonerpatronen. Hvis der kommer to-
nerstøv ud, skal du undgå at få det på huden og i
øjnene. Indånd ikke løst tonerstøv. Fjern støvet
fra tøj og genstande med koldt vand; varmt vand
vil fiksere toneren.

Undgå at ryste tonerpatronen, efter at du har fjer-
net beskyttelsesstrimmelen. Hvis du gør det, kan
der komme tonerstøv ud.
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10 Vent, indtil INDSÆT KORT vises på displayet. Skub
Plug’n’Print-kortet til den nye tonerpatron med kon-
takterne til venstre ind i åbningen til venstre for papir-
kassetten.

11 Opladningen af patronen kan vare et øjeblik. Når pro-
cessen er afsluttet, vises følgende på displayet HAN-

DLING FÆRDIG / FJERN KORT.
12 Træk Plug’n’Print-kortet ud af maskinen.

Start opladningen på ny
1 Tryk på OK, 62 og OK.
2 Vælg NY SORT med [.
3 Bekræft med OK.
4 Vælg JA med [. Efter kort tid opfordrer maskinen

dig til at sætte Plug’n’Print-kortet i.
Niveuahukommelse 3

Visning af tonerniveau
Niveuahukommelse 2

1 Tryk på OK, 62 og OK.
2 Vælg PATRONINDHOLD med [.
3 Bekræft med OK. Patronens tonerniveau vises som et

procenttal mellem 100 procent (fuld) og 0 procent
(tom).

Afhjælpning af papirstop
Indledning

Apparatet er udstyret med følere, som hurtigt registrerer
papir- og originalstop. Hvis der opstår en fejl, standses ind-
føringen af printerpapiret eller originalen straks.
1 Åbn afdækningen ved at tage fat i begge dokumentstyr,

og klap afdækningen bagud.

2 Du skal muligvis fjerne tonerpatronen for at kunne
komme ind til papiret.

Hvis fejlmeddelelsen ULÆSELIGT KORT vises
på displayet, har du muligvis sat Plug’n’Print-kor-
tet forkert i. Kontakterne skal vende mod venstre,
når du skubber kortet ind i maskinen.

Hvis du vil afbryde opladningen, skal du trykke
på j. Niveau-hukommelsen skal dog altid opla-
des for hver ny tonerpatron.

Hvis tonerniveauet i patronen er lavt, vises følgende
spørgsmål, hver gang du åbner og lukker afdæknin-
gen SORT=NY?. Hvis du ikke har sat en ny patron
i, skal du trykke på j. Hvis du har sat en ny patron
i, skal du trykke på OK og følge ovenstående beskri-
velse.

Når du sætter en ny tonerpatron i, skal du oplade ni-
veauhukommelsen i apparatet med det medfølgende
Plug’n’Print-kort. Apparatet registrerer tonerforbru-
get for hver udskrift og udregner ud fra dette patro-
nens tonerniveau. Det angivne tonerniveau er kun
korrekt, hvis du oplader hver ny tonerpatron med det
medfølgende Plug’n’Print-kort.

Tag tonerpatronen forsigtigt ud af maskinen, så
du undgår, at der falder tonerstøv ud. Pas på, hvor
du lægger patronen; hvis der kommer tonerstøv
ud, kan underlaget blive tilsmudset.
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3 Træk forsigtigt papiret ud.

4 Sæt tonerpatronen i igen, og luk afdækningen. Sørg for,
at afdækningen går helt i indgreb i begge sider.

Afhjælpning af dokumentstop
Afhjælpning af dokumentstop

Hvis der opstår originalstop i det forreste område: Klap pa-
nelet op, indtil det går i indgreb. Træk forsigtigt papiret el-
ler originalen fremad og ud.
Vorlagenstau vorn

Rengøring
Rengøring

Faxrenseark

1 Klap panelet op, indtil det går i indgreb.
2 Tør glaspladen i scanneren bag rullerne til papirstyrin-

gen med en blød, tør og fnugfri klud.

3 Luk panelet.

Hurtighjælp
Hurtighjælp

Hvis der opstår et problem, som ikke kan løses vha. beskri-
velserne i denne betjeningsvejledning (se også efterfølgen-
de hjælp), skal du gøre følgende:
1 Træk stikket ud.
2 Vent mindst ti sekunder, og sæt igen stikket i stikkon-

takten.
3 Optræder fejlen flere gange, bedes du henvende dig til

vores tekniske kundeservice eller til forhandleren. Vær
opmærksom på anvisningerne på displayet.

Brug ikke vold, når du trækker papir ud af maski-
nen ved papirstop, og smid det forsigtigt væk. To-
neren på udskriften er muligvis ikke helt fikseret
endnu, og der kan blive frigjort tonerstøv. Indånd
ikke løst tonerstøv. Fjern støvet fra tøj og genstan-
de med koldt vand; varmt vand vil fiksere tone-
ren.

Hvis tonerniveauet i patronen er lavt, vises føl-
gende spørgsmål, hver gang du åbner og lukker
afdækningen SORT=NY?. Hvis du ikke har sat
en ny patron i, skal du trykke på j. Hvis du har
sat en ny patron i, skal du trykke på OK og opla-
der apparatets niveau-hukommelse (se også kapit-
let Skifte af Tonerpatron, side 30).

Afbryd apparatet fra el-nettet, før du rengør det.
Brug en blød og fnugfri klud. Der må aldrig anven-
des flydende eller letantændelige rengøringsmidler
(spray, skuremiddel, pudsemiddel, alkohol osv.). Der
må under ingen omstændigheder trænge fugt ind i
maskinen.

Der kan fås specielle faxrenseark som tilbehør hos vo-
res Call Center. Læg et ark i dokumentføderen. Tryk
på j; arket skubbes ud. Gentag processen et par
gange.
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Problemer ved faxning  

Ingen afsendelse af fax
Ingen opkaldstone når røret løftes

Kontrollér installationen af apparatet. Se efter, om enheden
er tilsluttet netspændingen.
Sæt telefonledningen i det stik, der er mærket med LINE.
Sæt telefonstikket ind i telefontilslutningsdåsen på væggen.
Anvend om muligt en anden telefonledning til afprøvning
af enheden, før du sæter dig i forbindelse med teknisk kun-
detjeneste.
Vær opmærksom på anvisningerne på displayet.

Faxsendinger afbrydes hele tiden. Forsøg at sende faxen manuelt:
Tryk på μ, og ring til nummeret. Hvis modtageren bru-
ger en telefonsvarer, skal du afvente hyletonen. Tryk på o.
Eventuelt er modtagerens apparat ikke klar til modtagelse.

Faxoverførsel til et faxnummer er ikke muligt. Ring nummeret og kontrollér om nummeret er et faxnum-
mer og om den tilsluttede faxenhed er aktiveret (hyletone
eller stille). Du kan have medhør ved etablering af forbin-
delsen (side 14).

Afsendte dokumenter kommer frem med tab af kvalitet. Skift opløsning.
Test apparatet ved at tage en kopi af dokumentet. Hvis ap-
paratet er i orden, har modtagerens faxapparat eventuelt en
defekt.
Test scanneren ved at udskrive funktionslisten (tryk påe ¨,
1 og OK). Hvis funktionslisten udskrives perfekt, er scan-
neren muligvis snavset eller defekt. Rengør scanneren.

Ingen faxmodtagelse Kontrollér om den manuelle faxemodtagelsesfunktion er
indstillet. Faxmeddelelser modtages ikke automatisk af ap-
paratet (side 28).

Du hører en hyletone eller ingenting i røret. Opkaldet er en faxmeddelelse. Tryk på o på apparatet.
Tryk på *5 på den ekstra telefon. Læg på.

Problemer ved udskrivning  

Ingen udskrivning
Udskrivningen afbrydes.

Papir- eller dokumentstop, papir eller tonerpatron brugt.
Vær opmærksom på anvisningerne på displayet.

Kopi er hvid eller faxmodtager har et tomt blad Læg dokumentet med tekstsiden nedad i dokumentføde-
ren.

Enheden laver hvide striber ved udskrivning. Rens Tonerbeholderens tromle med en blød klud.
Rengør scanneren (se også kapitlet Rengøring, side 32).

Enheden laver sorte striber ved udskrivning. Tonerbeholderen er beskadiget og skal udskiftes. Anvend
udelukkende originale forbrugsmaterialer. 

Enheden er støjende, når der udskrives Tonerbeholderen er næsten tom og skal udskiftes. Anvend
udelukkende originale forbrugsmaterialer.

Modtagne faxer eller kopier er for lyse. Afsenders enhed er ikke optimalt indstillet.
Hvis kopierne også er for lyse, er tonerbeholderen næsten
tom og skal udskiftes. Anvend udelukkende originale for-
brugsmaterialer.
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Preoblemer med pc’en  

Melding på pc’en: Ingen forbindelse til printer Kontrollér installationen af apparatet. Se efter, om USB-
Kablet er tilsluttet, og om softwaren Companion Suite
LL er installeret på pc’en.
Se efter, om enheden er installeret som Laser Printer
Scanner i pc’ens udskrivningsmenu.
En installeret firewall eller et antivirusprogram forstyrrer
muligvis forbindelsen til enheden.

Melding på pc’en: Efterprøvning på printer Tonerbeholderen er næsten tom og skal udskiftes.
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10 Ordliste
Afsenderregistrering (= Sidehoved)
I fax-meddelelsens sidehoved vises telefonnummer, afsen-
derens navn samt dato og klokkeslæt for fax-overførslen.

Broadcast
se Rundsending

Call-by-Call
 Valg af telefonselskab for hvert opkald. Du kan føre tele-
fonsamtaler via forskellige private telefonselskaber. Med
forvalgsnumre foran det egentlige telefonnummer kan
man vælge et nyt telefonselskab for hver telefonsamtale
uden at oprette et fast abonnement.

Calling Line Identification Presentation (CLIP)
se Vis nummer

CCITT
Comite Consultatif International Telephonique et Tele-
graphique (forløber for ITU)

CE
Conformité Européenne

Chain Dialling
se Sammenkædning af numre

CLIP
Calling Line Identification Presentation (se Nummervis-
ning)

CLIR
Calling Line Identification Restriction (se Nummervis-
ning)

CNG
Calling Signal (se Fax-signal)

DTMF
Dual Tone Multiple Frequency (se Toneopkald)

Easylink
Med Easylink-funktionen har du yderligere muligheder for
at styre eksterne apparater, som er sluttet til samme tele-
fonforbindelse som apparatet (start af faxmodtagelse, over-
førsel af forbindelse, se Ekstra enheder). Ekstra telefoner
skal være indstillet til toneopkald (DTMF-toner).

ECM
Error Correction Mode (se Fejlretning ved overførsel)

Ekstra enheder
Du kan slutte ekstra enheder parallelt eller serielt til fax-
maskinen, f.eks. telefonsvarer, telefoner, taksttæller eller
computermodemer. Parallel tilslutning vil sige, at enheder-
ne er sluttet til samme forbindelse i et andet telefonstik.
Hvis du slutter enhederne til ekstern-stikket på fax-maski-
nen, er de tilsluttet serielt. Maskinens fax-omskifter kan
kun kontrollere og styre serielt tilsluttede enheder.

Fax-grupper
Fax-maskiner inddeles i internationalt standardiserede fax-
grupper afhængigt af overførselstype og -hastighed. Det er
muligt at etablere forbindelse mellem to maskiner fra for-
skellige grupper; den mindste fælles overførselshastighed
vælges. Bestemmelse af hastigheden sker under handshake
(se Handshake). Fax-gruppe 1 til 3 er analoge fax-maski-
ner. Gruppe 1 og 2 findes næsten ikke længere; det norma-
le er fax-maskiner fra gruppe 3, som har en overførselsha-
stighed fra 9.600 til 33.600¦bps. Gruppe 4 er digitale fax-
maskiner, som kun fungerer på ISDN-anlæg. De har en
maksimal overførselshastighed på 64.00¦bps.

Faxomskifter
Fax-omskifteren kontrollerer indkommende opkald og
styrer fax-maskinens ringetoneadfærd. Afhængigt af den
valgte tilstand modtages fax-meddelelser automatisk eller
manuelt.

Fax-signal, også CNG-tone (Calling Signal)
Den tone, som fax-maskinen udsender for at advisere en
fax-overførsel. Maskinens fax-omskifter identificerer et
indkommende fax-opkald ud fra CNG-tonen og starter
fax-modtagelsen.

Fejlretning ved overførsel ECM (Error Correc-
tion Mode)
ECM (Error Correction Mode) ECM-metoden reducerer
overførselsfejl, som f.eks. opstår på grund af dårlige forbin-
delse og dermed afkorter overførselsvarigheden. Begge til-
sluttede fax-maskiner skal understøtte ECM.

Forvarmningsperiode
Som standard er maskinen indstillet til strømsparetilstand
(se Strømsparetilstand). I forvarmningsperioden opvarmer
maskinen udskrivningsenheden, indtil den nødvendige
driftstemperatur er nået, og kopien eller faxen kan udskri-
ves.

Handshake
Handshake er en fax-overførsels indlednings- og afskedsfa-
se. Efter etablering af forbindelsen kontrollerer fax-maski-
nerne gruppetilhørsforhold og funktionsindstillinger så-
som reduktion eller gråtoner. Efter fax-overførslen bekræf-
ter modtagermaskinen modtagelsen, før forbindelsen
afbrydes (se Fax-grupper).

Hard-modem
Et hard-modem er et fastmonteret modem. I modsætning
til et soft-modem er egenskaber og funktioner fastlagt og
kan ikke ændres (se Soft-modem, se Modem).

Hukommelse
Hvis der ikke er papir eller toner i fax-maskinen, gemmer
den indkommende fax-meddelelser. SMS-beskeder gem-
mes i SMS-lagringen.
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Indtastningspause
Fjernvalgsnumre eller kaldenumre med underadresser/di-
rekte valg kræver eventuelt, at der indføjes en indtastnings-
pause for at forhindre, at forbindelsen afbrydes. Den anden
del af nummeret vælges først, når der er etableret forbin-
delse til hovednummeret (se Polling-modtagelse).

ISDN
Integrated Services Digital Network

ITU
International Telecommunications Union (organisation
inden for FN)

Journal
Journal: Journalen indeholder oplysninger om de seneste
telefonopringninger samt sendte og modtagne fax- eller
SMS-beskeder. Journalen kan udskrives på bestemte tids-
punkter eller manuelt.

Kodning
Dataene i fax-meddelelsen kodes og komprimeres til over-
førslen. Minimumsstandard er MH (Modified Huff-
mann). Bedre kodningsmetoder er MR (Modified Read)
eller MMR (Modified Modified Read).

LCD
Liquid Crystal Display

LED
Light Emitting Diode (lysdiode)

Liste over indkomne opkald
På listen over indkomne opkald gemmes numrene på de
seneste ti opkald. Denne funktion fungerer kun, hvis du
har abonnement på Vis nummer, og den opkaldende per-
son ikke har deaktiveret overførsel af sit telefonnummer (se
Vis nummer).

MH
Modified Huffmann (kodningsmetode for fax-meddelel-
ser, se Kodning)

MHC
Modified Huffmann Code (kodningsmetode for fax-med-
delelser, se Kodning)

MMR
Modified Modified Read (kodningsmetode for fax-medde-
lelser, se Kodning)

Modem
Et modem omdanner de digitale computersignaler til aku-
stiske signaler og omvendt. Analoge telefonforbindelser
overfører kun akustiske og ikke digitale signaler (se Hard-
modem, se Soft-modem).

MR
Modified Read (kodningsmetode for fax-meddelelser, se
Kodning)

MRC
Modified Read Code (kodningsmetode for fax-meddelel-
ser, se Kodning)

Niveuahukommelse
Du oplader apparatets niveau-hukommelse med
Plug’n’Print-kortet, som følger med hver ny tonerpatron.
Apparatet registrerer tonerforbruget for hver udskrift og
udregner ud fra dette tonerpatronens tonerniveau. Det an-
givne tonerniveau er kun korrekt, hvis du oplader hver ny
tonerpatron med det medfølgende Plug’n’Print-kort.

Nummer til direkte opkald
Nummer til direkte opkald til en bestemt forbindelse i et
omstillingsanlæg.

Nummer til fri linje
Nummer til fri linje er det tal eller bogstav, som man skal
indtaste på en telefon, der er tilsluttet et omstillingsanlæg,
før det egentlige telefonnummer for at få forbindelse til det
offentlige telefonnet (se også Omstillingsanlæg).

Nummervisning (Calling Line Identification 
Presentation, CLIP)
Der findes to former for Vis nummer. Hvis nogen ringer
til dig, viser din maskine den opkaldende persons nummer
på displayet. Hvis der modtages et opkald under en tele-
fonsamtale, hører man en signaltone. Dit telefonselskab
skal tilbyde begge tjenester, og du skal have abonnement
på tjenesterne. Overførslen af telefonnummeret kan deak-
tiveres for et vist tidsrum eller hele tiden (Calling Line
Identification Restriction, CLIR).

Omstillingsanlæg
Omstillingsanlæg anvendes ofte i større firmaer. Også pri-
vate ISDN-anlæg kan være omstillingsanlæg. For at opret-
te forbindelse fra et omstillingsanlæg til det offentlige tele-
fonnet skal man indtaste et tal eller trykke på en tast før det
egentlige nummer; i de fleste tilfælde er dette „nul“ (se også
Nummer til fri linje).

Opløsning
Antal punkter per Inch (dpi). Opløsningen på fax-over-
førsler kan indstilles til Normal, Fin, SFin og Foto. Opløs-
ningen på kopier kan indstilles til Hurtig, Kvalitet og Foto.
Jo højere opløsningen er, desto længere varer overførslen.

Overførselshastighed
Overførselshastighed: CCITT/ITU har udgivet internati-
onale standarder for dataoverførsel via telefonforbindelser.
Forkortelserne begynder alle med V, derfor kaldes standar-
den også V-standard. De vigtigste overførselshastigheder
for fax-overførsler er: V.17 – 7.200 til 14.400 bps, V.21 –
maks. 300 bps, V.22 – maks. 1.200 bps, V.22 bis – maks.
2.400 bps, V.27 ter – maks. 4.800 bps, V.29 – maks. 9.600
bps, V.32 bis – maks. 14.400 bps, V.34 – maks. 33.600
bps

PABX/PBX
Private Automatic Branch Exchange (se også Omstillings-
anlæg)

Parallel tilslutning
se Ekstra enheder

Plug’n’Print-kortet
Chip-kort, som anvendes til at indstille hukommelsen for
niveau på Fuld efter isætning af ny forbrugsmaterialer.
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Polling
se Polling-modtagelse

Polling-modtagelse
Med den aktive polling-modtagelse kan man hente et do-
kument fra en anden fax-maskine. Til polling-modtagelse
fra et større firma med flere polling-tjenester kan du også
indtaste underadresser/numre til direkte opkald (lokal-
numre). For at gøre dette skal du indsætte en opkaldspause
mellem fax-nummeret og underadressen (se Indtastnings-
pause).

POTS
Plain Old Telephone Service

PSTN
Public Switched Telephone Network (se også Omstillings-
anlæg)

RAM
Random Access Memory (arbejdshukommelse)

RJ-11
Registered Jack 11 (også western-stik, standardiseret tele-
fonstik)

Rundsending (= Broadcast)
Med denne funktion kan du sende en fax eller en Text2Fax
til flere modtagere.

Sammenkædning af numre (Chain Dialling)
Du kan frit kombinere og redigere telefonbogsposter, ma-
nuelt indtastede tal og numre fra genopkaldslisten eller li-
sten over indkomne opkald, før opringningen starter. Hvis
du f.eks. har gemt forvalgsnummeret på et billigt telefon-
selskab (se Call-by-Call) som telefonbogsopslag, udvælger
du dette opslag og indtaster det ønskede telefonnummer
manuelt eller vælger et nummer fra telefonbogen, genop-
kaldslisten eller listen over indkomne opkald.

Scanning
Indlæsning af et dokument i fax-hukommelsen eller com-
puteren for at sende, kopiere eller redigere det.

Seriel tilslutning
se Ekstra enheder

SMS
Short Message Service

Soft-modem
Der er ikke monteret et fast modem i maskinen. Et pro-
gram udfører modem-funktionen efter behov og henter
data fra maskinens arbejdshukommelse (RAM). Soft-mo-
demets egenskaber og funktioner kan ændres afhængigt af
programmering (se Hard-modem, se Modem).

Strømsparetilstand
Apparatet er som standard indstillet til strømsparetilstand.
Hvis du modtager en fax-meddelelse eller gerne vil lave en
udskrift eller en kopi, skifter maskinen til driftstilstand (se
Forvarmningsperiode).

Tidsstempel
I hver modtaget fax-meddelelses sidehoved vises den nøj-
agtige modtagelsesdato og det nøjagtige modtagelsesklok-
keslæt. En buffer-hukommelse sikrer, at dataene også kan
udlæses efter strømsvigt. Du har også dokumentation for,
hvornår en fax-meddelelse er modtaget hos dig.

Toneopkald (også kaldet multifrekvenssigna-
ler)
Toneopkald har i mange lande afløst impulsopkald, hvor
der for hvert tal blev overført et tilsvarende antal impulser.
Ved toneopkald er der tilknyttet en specifik tone til hver
tast (såkaldte DTMF-toner).

TWAIN
(Tool Without an Interesting Name) Med TWAIN-scan-
nerdriver kan man bruge enheden til alle applikationer,
som understøtter denne standard, og scanne dokumenter.

Underadresse
se Polling-modtagelse

USB
Universal Serial Bus (computertilslutning)
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11 Bilag
Tekniske data
MålMål (B¦×¦H¦×¦D) ................................370¦×¦200¦×¦330¦mm
VægtVægt .....................................................................7,25¦kg
StrømforsyningsStrømforsynings...................... 220¦–¦240¦V¦~ / 50¦–¦60¦Hz
EffektforbrugEffektforbrug
Standby-tilstandStandby-tilstand .............................................<¦8,5¦W
overførsel overførsel .........................................................<¦17¦W
Modtagelse Modtagelse ......................................................<¦20¦W
Anbefalede omgivelser for apparatetAnbefalede omgivelser for apparatet...................5¦–¦35¦ºC
Relativ luftfugtighedRelativ luftfugtighed .......15¦–¦85¦% (ikke kondenserende)
TilslutningstypeTilslutningstype........................................ PSTN · PABX

Standarder
Sikkerhed EN 60950-1Sikkerhed..................................................... EN¦60950-1
Støjemission EN 55022 klasse BStøjemission .......................................EN¦55022 klasse B
Støjemission EN 61000-3-2............................................................ EN¦61000-3-2
Støjemission EN 61000-3-3............................................................ EN¦61000-3-3
Støjimmunitet EN 55024Støjimmunitet .................................................EN¦55024

Scanner
Type sort-hvidType ........................................... sort-hvid · 256 gråtoner
Scannings-breddeScannings-bredde................................................210¦mm
Opløsning vandretOpløsning vandret ....................................8 punkter/mm
Opløsning lodret StandardOpløsning lodret ................. Standard: 3,85 punkter/mm
Opløsning lodret Fin..................................................Fin: 7,7 punkter/mm
Opløsning lodret SFin..............................................SFin: 15,4 punkter/mm
HastighedHastighed ..........................................6 sekunder/A4-side

Udskrivning
Type Klasse 1 laserprinterType .................................................Klasse 1 laserprinter
OpvarmningsperiodeOpvarmningsperiode ....................................... ca. 15¦sek.
BreddeBredde ................................................................200¦mm
OpløsningOpløsning............................................................ 600¦dpi
HastighedHastighed ....................................... op til 16 sider/minut

Hukommelse
TelefonbogTelefonbog ................................. op til 200 indtastninger
Faxmeddelelser (lav)Faxbeskeder .....................................(afhængigt af model)

.............................. op til 100 sider (standardtestbrev)
Faxmeddelelser (høj).............................. op til 400 sider (standardtestbrev)
SMS-beskederSMS-beskeder............................. op til 30 SMS-beskeder

Papir
KapacitetKapacitet .............................................................250 ark
StørrelseStørrelse............................................. A4 · 210¦×¦297¦mm
TykkelseTykkelse ..................................................0,08¦–¦0,12¦mm
VægtVægt .............................................................60¦–¦90¦g/m²

Dokumentføder
KapacitetKapacitet ...............................................................20 ark
BreddeBredde ................................................................218¦mm
LængdeLængde ...............................................................600¦mm

Fax
Type Gruppe 3Type .................................................................Gruppe 3
KompatibilitetKompatibilitet ..............................................ITU-T¦T.30
DatakompressionDatakompression................................MH · MR · MMR
Overførselshastighed (lav)Overførselshastighed........................(afhængigt af model)

..................................................................14.400¦bps
Overførselshastighed (høj)..................................................................33.600¦bps

Kopimaskine
Type sort-hvidType .............................................sort-hvid · 64 gråtoner
Opløsning (afhængigt af model)Opløsning....................................... (afhængigt af model)
Opløsning Hurtig lav................................................. Hurtig: 200¦×¦200¦dpi
Opløsning Hurtig høj................................................. Hurtig: 200¦×¦300¦dpi
Opløsning Kvalitet lav................................................Kvalitet: 400¦×¦200¦dpi
Opløsning Kvalitet høj................................................Kvalitet: 400¦×¦300¦dpi
Opløsning Foto lav.....................................................Foto: 400¦×¦200¦dpi
Opløsning Foto høj.....................................................Foto: 400¦×¦300¦dpi
HastighedHastighed ................................................ 16 sider/minut
Flere kopierFlere kopier................................................ op til 99 sider

Computer-/netværksforbindelse
(afhængigt af model)(afhængigt af model)
TilslutningstypeTilslutningstype ............... USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Understøttede operativsystemerUnderstøttede operativsystemer

.....................Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista

Forbehold for ændringer

Ret til ændringer af de tekniske specifikationer
uden varsel forbeholdes.

CE-mrket garanterer, at maskinen er i overensstemmelse
med de gldende retningslinjer for Den Europiske Union
(EU).

Denne betjeningsvejledning er trykt på klorfrit bleget gen-
brugspapir. Det opfylder de højeste standarder med hen-
syn til miljøvenlighed. Papemballagen samt de papstykker,
der beskytter maskinen i siderne, er fremstillet af papir og
pap og kan efter brug genindvindes. Plastfolieemballagen
skal bortskaffes eller genbruges i overensstemmelse med lo-
kale krav.
Mangfoldiggørelse af visse dokumenter (f.eks. ved hjælp af
scanning, udskrivning, kopiering) er forbudt i mange lan-
de. Den liste med sådanne dokumenter, som er vist i det
følgende, gør ikke krav på at være komplet, men er kun
ment som en oversigt. Spørg i tvivlstilfælde din juridiske
konsulent til råds.
· Pas (id-kort)
· Indrejse- og udrejsepapirer (indvandringsdokumenter)
· Dokumenter i forbindelse med værnepligt
· Pengesedler, rejsechecks, pengeanvisninger
· Frimærker, stempelmærker (stemplede og ustemplede)
· Obligationspapirer, indlånsbeviser, pantebreve
· Ophavsretligt beskyttede dokumenter
Vær opmærksom på de lovmæssige forskrifter i dit land
vedrørende fax-meddelelsers retsgyldighed – frem for alt i
forbindelse med gyldigheden af underskrifter, rettidige til-
sendelsesfrister eller også ulemper på grund af kvalitetstab
under overførslen osv.
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Sørg for, at lovene omkring telekommunikation og databe-
skyttelse overholdes i overensstemmelse med lovgivningen
i dit land.
Dette produkt er beregnet til brug i et analogt offentligt te-
lefonnet (PSTN) i det land, der er angivet på emballagen.
Anvendelse i andre lande kan medføre fejlfunktioner.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den nationa-
le tekniske supportinstans. Hvis der opstår problemer med
maskinen under brug, skal du først henvende dig til for-
handleren.
Denne betjeningsvejledning er et dokument uden kon-
traktmssig vrdi.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Copyright © 2007
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