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Mange tak
Tak fordi du har købt en magicolor 4690MF. Du har truffet det helt rette valg. Din 
magicolor 4690MF er specielt konstrueret til at yde optimalt i Windows- og 
Macintosh-miljøer.

Varemærker
KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA logoet er varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

magicolor og PageScope er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive firmaer.

Meddelelse om ophavsret
Copyright © 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., 
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, 
Japan. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt 
eller delvist, eller overføres til noget andet medium eller sprog uden skriftlig tilladelse 
fra KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.  

Meddelelse
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. forbeholder sig retten til 
uden varsel at ændre i denne vejledning og det udstyr, som beskrives i den. Der er 
lagt mange kræfter i at sikre, at denne vejledning er fri for unøjagtigheder og 
udeladelser. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. giver dog ingen 
garanti under nogen som helst form, herunder, men ikke begrænset til, alle indirekte 
garantier om salgsmulighed og egnethed til et bestemt formål med hensyn til denne 
vejledning. 
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. påtager sig ikke noget 
ansvar for eller ansvarlighed for fejl, som er indeholdt i denne vejledning, eller for 
tilfældige, specielle eller følgende skader, som fremkommer som følge af leverancen 
af denne vejledning, eller brugen af denne vejledning i forbindelse med driften af 
udstyret, eller i forbindelse med udstyrets ydelser, når udstyret betjenes.
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SOFTWARELICENSAFTALE
Denne pakke indeholder følgende materialer fra Konica Minolta Business Technologies, Inc. 
(KMBT): software, som er en del af udskrivningssystemet, den digitalt kodede maskinlæsbare 
outlinedata, kodet i det specielle format og i krypteret form (“Fontprogrammer”), anden 
software, der kører på et computersystem til brug sammen med Udskrivningssoftwaren 
(“Værtssoftware”) samt relateret, forklarende skriftligt materiale (“Dokumentation”). Termen 
“Software” bruges til at beskrive Udskrivningssoftware, Fontprogrammer og/eller 
Værtssoftware og skal også omfatte alle opgraderinger, ændrede versioner, tilføjelser samt 
kopier af Softwaren.
Softwaren gives dig i licens i henhold til vilkårene i nærværende Aftale.
KMBT giver dig en ikke-eksklusiv underlicens til at bruge Softwaren og Dokumentationen, 
under forudsætning af, at du accepterer følgende:
1. Du må anvende Udskrivningssoftwaren og de medfølgende Fontprogrammer til 

billedbehandling til de licenserede outputenheder, udelukkende til dine egne interne 
forretningsformål.

2. I tillæg til licensen til Fontprogrammer, som anført i Afsnit 1 (“Udskrivningssoftware”) 
herover, må du anvende Roman Fontprogrammer til at gengive vægte, typografier og 
versioner af bogstaver, talord, tegn og symboler (“Skrifttyper”) på displayet eller skærmen 
til dine egne interne forretningsformål.

3. Du må tage én sikkerhedskopi af Værtssoftwaren, forudsat sikkerhedskopien ikke 
installeres eller anvendes på nogen computer. Uanset begrænsningerne herover må du 
installere Værtssoftwaren på et vilkårligt antal computere, alene til brug sammen med ét 
eller flere udskrivningssystemer, der kører Udskrivningssoftwaren.

4. Du kan tildele rettighederne under denne Aftale til en rettighedserhverver af al 
Licenshavers ret og interesse til sådan Software og Dokumentation 
(“Rettighedserhverver”), forudsat at du til “rettighedserhverver” overfører alle kopier af 
sådan Software og Dokumentation Rettighedserhverver accepterer at være underlagt alle 
vilkårene i Aftalen.

5. Du accepterer at ikke ændre, tilpasse eller oversætte Softwaren og Dokumentationen.
6. Du accepterer, at du ikke vil prøve at ændre, adskille, dekryptere, dekompilere eller 

foretage reverse engineering af Softwaren.
7. Ejerskabet af Softwaren og Dokumentationen og alle reproduktioner heraf forbliver hos 

KMBT og deres licensgiver.
8. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med accepteret varemærkepraksis, 

herunder identifikationen af navnet på varemærkeejeren. Varemærker kan kun bruges til at 
identificere udskrevet output, som er produceret med Softwaren. Sådan brug af et 
varemærke giver dig ikke nogen rettigheder som ejer af det varemærke.

9. Du må ikke leje, lease, give i underlicens, låne eller overføre versioner eller kopier af 
Softwaren, som bevillingshaver ikke bruger, eller Software der findes på et ubrugt medie, 
undtagen som del af den permanente overførsel af al Software og Dokumentation som 
beskrevet herover.

10. KMBT eller deres licensgiver kan ikke være ansvarlig over for dig for følgeskader, 
hændelige skader, indirekte eller strafrelaterede skader, eller særlige skader, herunder 
eventuel tabt fortjeneste eller tabt opsparing, selv om KMBT er blevet underrettet om 
muligheden for sådanne skader, eller for nogen krav fra en tredjepart. KMBT eller deres 
licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til softwaren, udtrykkeligt eller 
stiltiende, inklusive og ikke begrænset til stiltiende garantier i relation til produktets 
salgbarhed eller egnethed til bestemte formål, ejendomsret og ikke-krænkelse af 
tredjeparts rettigheder. Visse stater eller retskredse tillader ikke udelukkelsen eller 
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begrænsningen af hændelige skader, følgeskader eller særlige skader, så 
begrænsningerne herover gælder muligvis ikke dig.

11. Bemærkning til slutbrugerne hos de amerikanske myndigheder: Softwaren er et 
“kommercielt anliggende”, sådan som den term er defineret i 48 C.F.R.2.101, og består af 
“kommerciel computersoftware” og “kommerciel computersoftwaredokumentation”, som 
sådanne termer bruges i 48 C.F.R. 12.212. Softwaren er konsistent her med 48 C.F.R. 
12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 over 227.7202-4, og alle amerikanske slutbrugere 
anskaffer Softwaren med kun de rettigheder, der fremføres heri.

12. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren under nogen form for at undgå at krænke 
gældende lovgivning og reguleringer inden for eksportkontrol.
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Juridiske begrænsninger vedrørende kopiering
Visse typer dokument må aldrig kopieres med det formål eller den hensigt at 
videregive kopiere af sådanne dokumenter som originaler.

Her følger en liste, der ikke er fuldstændig, men som skal bruges som en vejledning i 
ansvarlig kopiering.

Finansielle instrumenter
Personlige check

Rejsecheck

Pengeanvisninger

Indlånsbeviser

Obligationer eller andre gældsbeviser

Aktier

Juridiske dokumenter
Madkuponer

Frimærker (annullerede eller ikke-annullerede)

Check eller tratter, der er trukket på regeringsbureauer

Kuponer fra det amerikanske skattevæsen (annullerede eller ikke-annullerede)

Pas

Immigrationspapirer

Ejerbeviser til motorkøretøjer

Skøder på hus og ejendom

Generelt
Id-kort, mærker eller distinktioner

Ophavsretsligt beskyttede værker uden tilladelse fra ejeren.

Det er derudover under alle omstændigheder forbudt at kopiere indenlandske eller 
udenlandske valutaer eller kunstværker uden tilladelse fra ophavsretsejeren.

Hvis du er i tvivl om et dokuments egenart, skal du henvende dig til en advokat.

For at forbyde ulovlig gengivelse af visse dokumenter, f.eks. papirpenge, er 
denne maskine udstyret med en funktion der modvirker forfalskninger. 
Med denne funktion til modvirkning af forfalskninger, som maskinen er 
udstyret med, kan billeder blive forvrænget.
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Gældende for EU-lande
Dette symbol betyder: Dette produkt må ikke kasseres 
sammen med almindeligt husholdningsaffald!

Kontakt de kommunale myndigheder for at få yderligere 
oplysninger om korrekt bortskaffelse af affald. Hvis du 
køber en ny enhed, kan den brugte returneres til vores 
forhandler, som vil sørge for, at den bliver bortskaffet 
korrekt. Genvinding af dette produkt bidrager til at 
bevare naturens ressourcer og hindrer mulige negative 
konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed, 
forårsaget af ukorrekt håndtering af affald.

Dette produkt overholder RoHS (2002/95/EC)-direktivet.
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Bliv fortrolig med maskinen

Pladskrav
For at sikre problemfri drift samt udskiftning af forbrugsartikler og 
vedligeholdelse bør nedennævnte pladskrav overholdes.

Set forfra med ekstraudstyr
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Ekstraudstyr er vist tonet på ovenstående illustrationer.

Set fra siden med ekstraudstyr
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Delnavne
De følgende tegninger viser de dele af maskinen, som der henvises til i 
denne vejledning, så du bør bruge nogen tid på at bliver fortrolig med dem.

Set forfra

1—Kontrolpanel

2—Automatisk dokumentføder 
(ADF)

2-a: ADF-dæksel

2-b: Dokumentstyr

2-c: 
Dokumentindføringsbakke

2-d: Dokumentudbakke

ADF kan blive vist som 
"dokumentdæksel" i 
status- og 
fejlmeddelelser.

3—Bakke 1 (Manuel 
indføringsbakke)

4—Bakke 2

5—Originalglas

6—Originaldæksel

7—Scannerenhed

8—Brænderenhed

9—Dæksel højre side

10—Overføringsvalse

11—Overføringsbælte

12—Billedenhed(er)

13—Renseværktøj for 
laserlinse

14—Frontdæksel

15—Resttonerbeholder

16—Tonerpatron(er)

17—Ozonfilter

2-a

1

2-c

2-d

22-b

4 3

5

6

7

15

14

8
16

13 11

10

9

12

17
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Set bagfra

1—Udbakke

2—Forlængerbakke

3—Tænd/slukkontakt

4—Strømstik

5—TEL (telefon)-stik

6—LINE (telefonlinje)-stik

7—10Base-T/100Base-TX/
1000Base-T Ethernet 
Interface-port

8—USB-port

9—Bagdæksel

10—USB HOST-port

Set forfra med 
ekstraudstyr

1 - Nedre indføringsenhed (bakke 
3)

Y

Y

PUSH

16

15

10

11

12

13

9

1

2

4

5
3

6

7
8

10

1
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Driver-CD/DVD

Printerdrivere

Scannerdrivere

PC Fax-drivere

Drivere Brug/Fordele
Windows Vista/XP/Server 2003/
2000

Disse drivere giver dig adgang til alle 
printerens funktioner, herunder 
færdigbehandling og avanceret 
layout. Du kan finde yderligere 
oplysninger i “Visning af 
printerdriverens indstillinger” på side 
102.

Windows Vista/XP/Server 2003 for 
64bit 

Macintosh OS 10.2.8 eller senere

Drivere Brug/Fordele
TWAIN-driver for Windows Vista/XP/
Server 2003/2000

Disse drivere sætter dig i stand til at 
indstille scannerfunktioner, f.eks. 
farveindstilling og justeringer af 
størrelse.

Du kan finde yderligere oplysninger i 
“Windows TWAIN-driverindstillinger” 
på side 123.

TWAIN-driver for Macintosh OS X 
10.2.8 or later

WIA-driver for Windows Vista/XP Denne driver sætter dig i stand til at 
indstille scannerfunktioner, f.eks. 
farveindstilling og justeringer af 
størrelse.

Du kan finde yderligere oplysninger i 
“Windows WIA-driverindstillinger” på 
side 124.

Drivere Brug/Fordele
Windows Vista/XP/Server 2003/
2000

Disse drivere sætter dig i stand til at 
specificere faxindstillinger, f.eks. 
papirindstillinger til afsendelse af faxer 
og indstillinger til redigering af 
adressebogen. Detaljer findes i 
brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

Windows Vista/XP for 64 bit
Bliv fortrolig med maskinen6
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



Detaljer om installation af drivere findes i installationsvejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

Detaljer om Macintosh-drivere findes i referencevejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

Windows TWAIN-driver svarer ikke til 64-bit-applikationen, selv om 
den svarer til 32-bit-applikationen på 64-bit-operativsystemet.
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Program-CD/DVD

Applikationer

Applikationer Brug/Fordele
PaperPort SE Denne software er en 

dokumentstyringssoftwarepakke, der 
hjælper dig med at scanne, 
organisere, få adgang til, dele og styre 
både dine papir- og digitale 
dokumenter på din personlige 
computer.

Yderligere oplysninger finder du i 
PaperPort SE User’s Guide i menuen 
Hjælp.

Local Setup Utility (LSU) (lokalt 
opsætningsværktøj)

Denne software aktiverer 
et-tryks-opkald, kortnummervalg og 
gruppeopkald, så faxer kan oprettes 
og redigeres fra computeren. 
Derudover kan man kontrollere status 
for maskinen.

Detaljer findes i 
referencevejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

LinkMagic Denne software giver mulighed for at 
gemme scannede dokumenter i en fil, 
når de er behandlede, 
mail-vedhæftede og udskrevne.

Detaljer findes i 
referencevejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.
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PageScope Net Care Printerstyringsfunktioner, f.eks. gives 
der adgang til statusovervågning og 
netværksindstillinger.

Yderligere oplysninger finder du i 
PageScope Net Care Quick Guide på 
applikations-CD/DVD'en.

PageScope Network Setup Ved hjælp af TCP/IP kan 
grundlæggende 
netværksprinterindstillinger angives.

Yderligere oplysninger finder du i 
PageScope Network Setup User 
Manual på applikations-CD/DVD'en.

Applikationer Brug/Fordele
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Dokumentation-CD/DVD

Dokumentation

Dokumentation Brug/Fordele
Installationsvejledning Denne vejledning indeholder detaljer 

om de ting, der skal udføres i 
begyndelsen, for at bruge maskinen, 
f.eks. opsætning af maskinen og 
installation af driverne.

Brugervejledningen til printer/
kopimaskine/scanner (denne 
vejledning)

Denne vejledning indeholder detaljer 
om den daglige drift, f.eks. brug af 
drivere og kontrolpanelet og 
udskiftning af forbrugsartikler.

Brugervejledning til fax Denne vejledning indeholder detaljer 
om daglig fax-drift, f.eks. afsendelse 
og modtagelse af faxer og brug af 
kontrolpanelet.

Referencevejledning Denne vejledning indeholder detaljer 
om installation af Macintosh-drivere 
og specifikation af indstillinger til 
netværket, Local Setup Utility (LSU), 
LinkMagic og hjælpeprogrammet til 
printeradministration.

Kvikvejledning Kvikvejledningen indeholder simple 
procedurer til kopiering, fax og 
scanningsoperationer og udskiftning 
af forbrugsartikler.

Service- og supportvejledning Denne vejledning indeholder 
oplysninger om produktsupport og 
service, herunder brugerregistrering, 
ofte stillede spørgsmål og 
kundeserviceforespørgsler.

Vigtigt Denne vejledning indeholder detaljer 
om driftsbetingelser og forholdsregler. 
Sørg for at læse disse oplysninger, før 
du bruger maskinen.
Bliv fortrolig med maskinen10
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Systemkrav
PC 

Til Windows

– Pentium II: 400MHz eller hurtigere

Til Macintosh

– PowerPC G3 eller nyere (G4 eller nyere anbefales).

– Intel-processor

Operativsystem

– Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/
Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ 
Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/
Professional (Service Pack 2 eller senere), Windows XP Professional 
x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, 
Windows 2000 (Service Pack 4 eller senere)

– Mac OS X v10.2 eller nyere (vi anbefaler at installere den seneste 
patch)

Fri plads på harddisk 
256 MB eller mere

RAM
128 MB eller mere

CD/DVD/DVD-drev

I/O-interface

– 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet interface-port

– USB version 2.0- og USB version 1.1-kompatibel port

Ethernet-kabel og USB-kabel følger ikke med maskinen.

Detaljer om Macintosh-drivere findes i referencevejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.
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Om kontrolpanelet

Indikatorer og taster på kontrolpanelet

Nr. Navn Funktion
1 Tasten 

Addressbook 
(Adressebog)

Viser oplysninger, der er registreret i favoritlisten, 
kortnummerdestinationer og 
gruppeopkaldsdestinationer.

Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

2 Auto 
RX-indikator 
(automatisk 
modtagelse)

Lyser, når den automatiske modtagelsesfunktion 
vælges. 

Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

3 Redial/
Pause-tast 
(Genkald/pause)

Ringer igen til sidst kaldte nummer. Indsætter en 
pause, når et nummer kaldes.

Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

4 Tasten Onhook 
(Lagt på)

Sender og modtager overførsler med røret lagt på.

Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

5 Meddelelsesvin
due

Viser indstillinger, menuer og meddelelser.

6 +/, taster Flytter op eller ned i menuer, indstillinger eller valg.

2 5 7 11 12 13 14

10 15 16 1817

6 8 9

43

1 7
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7 */)  taster Flytter til venstre eller højre i menuer, indstillinger 
eller valg.

8 Tasten Select 
(Vælg)

Tryk for at vælge den indstilling, der aktuelt vises.

9  Fejl-indikator Angiver en fejlbetingelse.

10 Tasten 
Back(Tilbage)

Rydder det angivne antal kopier og indtastet tekst.

Tryk for at vende tilbage til forrige skærm.

Tryk for at annullere den indstilling, der aktuelt vises.

11 Tastatur Indtast det ønskede antal kopier. Indtast faxnumre, 
e-mail-adresser og navne på modtagere.

12 Fax-tast/diode Går i Fax-tilstand.

Lyser grøn for at angive, at maskinen er i 
Fax-tilstand.

Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

13 Scan-tast/diode Går i Scan-tilstand. (Scan til e-mail, Scan til FTP, 
Scan til SMB, Scan til PC eller Scan til 
USB-hukommelse).

Lyser grøn for at angive, at maskinen er i 
Scan-tilstand.

Detaljer om scannerfunktioner findes i kapitel 6, 
"Brug af scanneren"

14 Kopi-tast/diode Går i Kopi-tilstand.

Lyser grøn for at angive, at maskinen er i 
Kopi-tilstand.

Detaljer om kopifunktioner findes i kapitel 5, "Brug af 
kopieringsmaskinen"

15 Start 
(farve)-tast/
diode

Starter en fax eller farvekopi.

16  Startindikator Lyser grønt, når kopiering og faxoverførsler er 
mulige.

Lyser orange, hvis kopiering og faxoverførsel ikke er 
muligt, f.eks. under opvarmning, eller der er opstået 
en fejl.

Nr. Navn Funktion
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17 Start (sort/
hvid)-tast/diode

Starter en monokrom kopiering eller fax.

18 Stop/nulstil-tast Returnerer indstillingerne til deres standarder og 
standser funktioner.

Nr. Navn Funktion
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Displayindikationer

Hovedskærm (Kopi-tilstand)

Nr. Indikation Beskrivelse
1 Kopi-indstilling Tillader, at de aktuelle indstillinger kan kontrolleres, 

og at de forskellige indstillinger kan ændres. Du kan 
finde yderligere oplysninger i “Kopi-indstilling” på 
side 18.

2 Status Afhængigt af situationen kan maskinens status vises 
eller en fejlmeddelelse.

3 Kopitæthed Angiver kopitætheden.

AUTO vises, når DENSITY er angivet til AUTO og 
kopi-tilstanden TEXT er valgt.

4 Antal 
kopier

Angiver antallet af kopier.

3 4

1

2
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Kopi-indstilling

Nr. Indikation Beskrivelse
1 Mediebakke Angiver den mediebakke, der er valgt. Yderligere 

oplysninger om valg af mediebakken findes under 
“Valg af mediebakke” på side 111.

2 Zoomforhold Angiver det angivne zoomforhold. Yderligere 
oplysninger om zoomforholdet findes under 
“Angivelse af zoomforhold” på side 110.

3 Kopikvalitet Angiver den kopi-kvalitet, der er valgt. Yderligere 
oplysninger om valg af kopikvalitet findes under 
“Angivelse af indstillingen Kopieringskvalitet” på side 
109.

4 Collated 
(Sorteret) 
kopiering

Angiver om sorteret kopiering er valgt eller ej. 
Detaljer om valg af sorteret kopiering findes i 
“Indstilling af sorteret kopiering” på side 119.

5 2-i-1/
4-i-1-kopiring

Angiver om 2-i-1/4-i-1-kopiering er valgt eller ej. 
Detaljer om valg af 2-i-1/4-i-1-kopiering findes i 
“Indstilling af 2-i-1/4-i-1-kopiering” på side 112.

1
2
3

4
5
6

7
8
9

Tryk på +/,

Tryk på +/,
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Hovedskærm (Scan-tilstand)

6 2-sidet/
enkeltsidet 
kopiering

Angiver, om 2-sidet kopiering eller enkeltsidet 
kopiering er valgt. Detaljer om valg af dobbeltsidet/
enkeltsidet kopiering findes i “Indstilling af duplex 
(2-sidet)-kopiering” på side 117.

7 Kopi-funktion Angiver den kopi-funktion, der er angivet. Yderligere 
oplysninger om kopi-funktionen findes i “Indstilling af 
en kopifunktion” på side 113.

8 UTILITY Vælg dette menupunkt for at ændre forskellige 
maskinindstillinger. Du kan finde yderligere 
oplysninger i “Menuen UTILITY (Hjælpeprogram)” 
på side 31.

9 REPORT/
STATUS

Vælg dette menupunkt for at se det samlede antal 
sider, der udskrives af denne maskine og 
resultaterne af fax-overførsler/-modtagelser og for at 
udskrive rapporterne. Du kan finde yderligere 
oplysninger i “REPORT/STATUS-menu” på side 27.

Nr. Indikation Beskrivelse
1 Scan-indstil- 

linger
Tillader, at de aktuelle indstillinger kan kontrolleres, 
og at de forskellige indstillinger kan ændres. Du kan 
finde yderligere oplysninger i “Scan-indstillinger” på 
side 20.

2 Status Afhængigt af situationen kan maskinens status vises 
eller en fejlmeddelelse.

3 Tilgængelig 
hukommelse

Angiver den procent tilgængelig hukommelse, der er 
til scanning- og fax-operationer.

Nr. Indikation Beskrivelse

1

2

3
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Scan-indstillinger

Nr. Indikation Beskrivelse
1 Dataformat Angiver det dataformat, der er valgt. Detaljer om valg 

af dataformatet findes i “Valg af dataformatet” på 
side 147.

2 Scan-kvalitet Angiver den scan-kvalitet, der er valgt. Yderligere 
oplysninger om valg af scan-kvalitet findes under 
“Valg af indstilling for scankvalitet” på side 147.

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10

Tryk på +/,

Tryk på +/,

Tryk på +/,
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3 Destination for 
scan-data

Angiver den angivne destination for de scannede 
data. Detaljer om angivelse af destinationen af 
dataene findes i “Specifikation af datalokation” på 
side 130 og “Specifikation af destinationsadressen 
(Scan til e-mail/FTP/SMB)” på side 132.

Hvis der ikke er specificeret en destination, 
vises SCAN TO.

4 Enkeltsidet/
2-sidet scanning

Angiver, om 2-sidet scanning eller enkeltsidet 
scanning er valgt. Detaljer om valg af dobbeltsidet/
enkeltsidet scanning findes i “Indstilling af duplex 
(2-sidet)-scanning” på side 148.

5 Scan-størrelse Angiver den scan-størrelse, der er valgt. Yderligere 
oplysninger om valg af scan-størrelse findes under 
“Indstilling af scanstørrelse” på side 149.

6 Scan-farve Angiver den scan-farve, der er valgt. Yderligere 
oplysninger om valg af scan-farve findes under 
“Indstilling af scanfarve” på side 149.

7 Emne Vælg dette menupunkt for at angive emnet. For 
detaljer om angivelse af emnet se “Specifikation af 
emnet” på side 149.

Dette menupunkt vises ikke, hvis en 
FTP-adresse eller SMB-adresse blev angivet 
som destinationen.

8 Annuller 
reserv.

Vælg dette menupunkt for at vise listen over job, der 
står i kø for overførsel, og til at slette et job. Du kan 
finde yderligere oplysninger i “Sletning af et 
overførselsjob i kø” på side 149.

Dette menupunkt vises ikke, hvis en 
e-mail-adresse, FTP-adresse eller 
SMB-adresse blev angivet som destinationen.

Nr. Indikation Beskrivelse
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Hovedskærm (Fax-tilstand)

9 Hjælpe- 
program

Vælg dette menupunkt for at ændre forskellige 
maskinindstillinger. Du kan finde yderligere 
oplysninger i “Menuen UTILITY (Hjælpeprogram)” 
på side 31.

Dette menupunkt vises ikke, hvis en 
e-mail-adresse, FTP-adresse eller 
SMB-adresse blev angivet som destinationen.

10 Rapport/
status

Vælg dette menupunkt for at se det samlede antal 
sider, der udskrives af denne maskine og 
resultaterne af fax-overførsler/-modtagelser og for at 
udskrive rapporterne. Du kan finde yderligere 
oplysninger i “REPORT/STATUS-menu” på side 27.

Dette menupunkt vises ikke, hvis en 
e-mail-adresse, FTP-adresse eller 
SMB-adresse blev angivet som destinationen.

Nr. Indikation Beskrivelse
1 Tid Angiver den aktuelle tid konfigureret i ADMIN. 

MANAGEMENT/USER SETTING/DATE&TIME i 
menuen UTILITY.

2 Tilgængelig 
hukommelse

Angiver den procent tilgængelig hukommelse, der er 
til scanning- og fax-operationer.

Nr. Indikation Beskrivelse

3
4

21
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Fax-indstillinger

3 Fax-indstillinger Tillader, at de aktuelle indstillinger kan kontrolleres, 
og at de forskellige indstillinger kan ændres. Du kan 
finde yderligere oplysninger i “Fax-indstillinger” på 
side 23.

4 Status Afhængigt af situationen kan maskinens status vises 
eller en fejlmeddelelse.

Nr. Indikation Beskrivelse

1
2

3
4

6
5

8
7

Tryk på +/,

Tryk på +/,

Tryk på +/,
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Nr. Indikation Beskrivelse
1 Fax-kvalitet Angiver den fax-kvalitet, der er valgt. Detaljer om 

valg af fax-kvalitet findes i brugervejledningen til 
faxen på dokumentations-CD/DVD'en.

2 Fax-destination Angiver den specificerede fax-destination. Detaljer 
om angivelse af destinationen findes i 
brugervejledningen til faxen på dokumentations-CD/
DVD'en.

Hvis der ikke er specificeret en destination, 
vises FAX TO.

3 Timer TX Vælg dette menupunkt for at specificere det 
tidspunkt, hvor faxen skal sendes. Detaljer findes i 
brugervejledningen til faxen på dokumentations-CD/
DVD'en.

4 Overførselstilsta
nd

Angiver den fax-overførselstilstand, der er valgt. 
Detaljer om valg af overførselstilstand findes i 
brugervejledningen til faxen på dokumentations-CD/
DVD'en.

5 Enkeltsidet/
dobbeltsidet fax

Angiver den valgte scanningsmetode (enkeltsidet/
dobbeltsidet) for fax-dokumentet. Detaljer om valg af 
2-sidet/enkeltsidet scanning findes i 
brugervejledningen til faxen på dokumentations-CD/
DVD'en.

6 Annuller 
reserv.

Vælg dette menupunkt for at vise listen over job, der 
står i kø for overførsel, og til at slette et job. Du kan 
finde yderligere oplysninger i “Sletning af et 
overførselsjob i kø” på side 149.

Dette menupunkt vises ikke, hvis en 
destination er specificeret.
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7 Hjælpe- 
program

Vælg dette menupunkt for at ændre forskellige 
maskinindstillinger. Du kan finde yderligere 
oplysninger i “Menuen UTILITY (Hjælpeprogram)” 
på side 31.

Dette menupunkt vises ikke, hvis en 
destination er specificeret.

8 Rapport/
status

Vælg dette menupunkt for at se det samlede antal 
sider, der udskrives af denne maskine og 
resultaterne af fax-overførsler/-modtagelser og for at 
udskrive rapporterne. Du kan finde yderligere 
oplysninger i “REPORT/STATUS-menu” på side 27.

Dette menupunkt vises ikke, hvis en 
destination er specificeret.

Nr. Indikation Beskrivelse
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Udskriftsskærm

Når et udskriftsjob modtages, PRINTER: vises Printing i 
statusområdet på hovedskærmen. Vis udskriftsskærmen (som vist nedenfor), 
tryk på tasten *, mens der vises PRINTER: Printing.

Hvis du vil annullere udskrivning, skal du trykke på tasten Stop/Reset (Stop/
nulstil), når udskriftsskærmen vises. Tryk på tasten Select (Vælg) for at 
vælge YES.

Nr. Indikation Beskrivelse
1 Status Viser meddelelse, der angiver funktioner, f.eks. 

udskrivning.

2 Mediebakke/
mediestørrelse

Angiver den mediebakke og mediestørrelse, der er 
valgt.

1 2
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Kontrol af maskinens status og indstillinger

TONER REMAINING
Når hovedskærmen vises, skal du trykke på tasten * for at vise skærmen 
TONER REMAINING (Resterende toner). Fra denne skærm vises et overslag 
over den resterende tonermængde i tonerpatronen.

Hvis du vil returnere til hoveddisplayet, skal du trykke på tasten Back 
(Tilbage).

Hvis tasten Select (Vælg) holdes nede i mindst 2 sekunder, mens 
ovenstående skærm vises, udskrives konfigurationssiden.

REPORT/STATUS-menu
Vis skærmen REPORT/STATUS ved at vælge REPORT/STATUS på 
hovedskærmen, og tryk derefter på tasten Select (Vælg). Fra denne menu 
vises det samlede antal sider, der udskrives af maskinen og resultatet af 
faxoverførsler/-modtagelser. Derudover kan rapporter udskrives. Menuen 
REPORT/STATUS er struktureret som vist nedenfor.

Hvis du vil returnere til forrige skærm, skal du trykke på tasten Back 
(Tilbage). Vis hovedskærmen ved at trykke på tasten Stop/Reset 
(Stop/nulstil).  

REPORT/STATUS TOTAL PRINT

SUPPLY STATUS

TX/RX RESULT

REPORT
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TOTAL PRINT

Det samlede antal sider for hver af følgende kan kontrolleres.

SUPPLY STATUS

Den resterende tonermængde i patronen og den resterende servicelevetid for 
billedenhederne kan ses som en procent.

TOTAL PRINT Denne tæller viser det samlede antal sider, der 
udskrives.

MONO COPY Denne tæller viser det samlede antal sider, der 
kopieres i sort/hvid.

COLOR COPY Denne tæller viser det samlede antal sider, der 
kopieres i farve.

MONO PRINT Denne tæller viser det samlede antal sider, der 
udskrives i sort/hvid.

COLOR PRINT Denne tæller viser det samlede antal sider, der 
udskrives i farve.

FAX PRINT Denne tæller viser det samlede antal sider, der 
blev faxet.

TOTAL SCAN Denne tæller viser det samlede antal 
dokumentsider, der blev scannet.

C TONER Viser den resterende tonermængde i cyan (C) 
tonerpatronen som en procent.

M TONER Viser den resterende tonermængde i magenta 
(M) tonerpatronen som en procent.

Y TONER Viser den resterende tonermængde i gul (Y) 
tonerpatronen som en procent.

K TONER Viser den resterende tonermængde i sort (K) 
tonerpatronen som en procent.

C I-UNIT Viser den resterende servicelevetid for cyan (C) 
billedenheden som en procent.

M I-UNIT Viser den resterende servicelevetid for 
magenta (M) billedenheden som en procent.

Y I-UNIT Viser den resterende servicelevetid for gul (Y) 
billedenheden som en procent.

K I-UNIT Viser den resterende servicelevetid for sort (K) 
billedenheden som en procent.
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TX/RX RESULT

Resultaterne af maksimum på 60 faxoverførsler/-modtagelser kan ses. 
Derudover kan de viste overførsels-/modtagelsesresultater udskrives ved at 
trykke på tasten Start-B&W. Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

REPORT

De maskinindstillinger, lister og rapporter, der relaterer sig til fax kan 
udskrives.

TX RESULT REPORT Udskriver resultaterne af faxoverførslerne. 
Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

RX RESULT REPORT Udskriver resultaterne af faxmodtagelserne. 
Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

ACTIVITY REPORT Udskriver resultaterne af faxoverførsler og 
-modtagelser. Detaljer findes i 
brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

MEMORY DATA LIST Udskriver oplysningerne om faxoverførsler i kø. 
Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

MEMORY IMAGE PRINT Udskriver oplysninger og en reduceret første 
side af faxoverførsler i kø. Detaljer findes i 
brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

FAVORITE LIST Udskriver en liste over destinationer, der er 
registreret i favoritlisten. Detaljer findes i 
brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

SPEED DIAL LIST Udskriver en liste over destinationer, der er 
programmeret til kortnummervalg. Detaljer 
findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

GROUP DIAL LIST Udskriver en liste over et-tryksopkaldsgrupper. 
Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

UTILITY MAP Udskriver konfigurationsmenuen og dens 
indstillinger.
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CONFIGURATION PAGE Udskriver et groft overslag over procentdelen af 
resterende toner og indstillinger, oplysninger og 
status for maskinen.

DEMO PAGE Udskriver en demo-side.
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Oversigt over konfigurationsmenu
Vis indstillingsmenuen for denne maskine ved at vælge UTILITY på 
hovedskærmen, og tryk derefter på tasten Select (Vælg). Fra menuen 
UTILITY (Hjælpeprogram) kan du ændre indstillinger for forskellige 
maskinfunktioner.

Menuen UTILITY (Hjælpeprogram)
Fra denne menu kan forskellige maskinindstillinger ændres. Menuen 
UTILITY er struktureret som vist nedenfor.

Hvis du vil returnere til forrige skærm i menuen UTILITY, skal du 
trykke på tasten Back (Tilbage). (Hvis tasten Back (Tilbage) trykkes 
ned under specifikation af indstillinger, gemmes disse indstillinger 
ikke).

Menuen ADMIN. MANAGEMENT er kun tilgængelig for 
administratoren. Vis indstillingerne for denne menu ved at vælge 
ADMIN. MANAGEMENT. Brug tastaturet til at indtaste den 6-cifrede 
administratoradgangskode, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

UTILITY MASKININDSTILLING

PAPER SETUP

ADMIN. MANAGEMENT

COPY SETTING

DIAL REGISTER

FAX TX OPERATION

FAX RX OPERATION
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REPORTING

SCAN SETTING
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MACHINE SETTING (menu) (Maskinindstilling)

MASKININDSTILLING AUTO PANEL RESET

PREHEAT MODE

ENERGY SAVE MODE

LCD CONTRAST

KEY SPEED TIME TO START

INTERVAL

LANGUAGE

LAMP OFF TIME

LAMP WARMUP TIME

BUZZER VOLUME

INITIAL MODE

TONER EMPTY
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Producentens standardindstillinger vises med fed skrift.

TONER NEAR EMPTY

AUTO CONTINUE

CALIBRATION

AUTO PANEL RESET Indstilling OFF / 30sec / 1min / 2min / 
3min / 4min / 5min

Vælg om alle indstillinger i kontrolpanelet skal 
returneres til deres standardindstillinger eller ej, 
når funktionen udføres for en bestemt 
tidslængde.

Sæt maskinen til at udføre den automatisk 
panelnulstillingsoperation ved at vælge mellem 
30sec, 1min, 2min, 3min, 4min eller 5min til den 
tid, inden den automatiske 
panelnulstillingsoperation udføres.

Hvis OFF vælges, bliver den automatiske 
panelnulstillingsfunktion ikke udført.

PREHEAT MODE Indstilling 1 til 120 sec (Standard: 15 
sec)

Går i Preheat-tilstand (foropvarmning) (første 
trin i energisparetilstanden) for at bevare energi, 
når operationen udføres. Angiv tidsperioden i 
minutter, før maskinen går i Preheat-tilstand.

ENERGY SAVE MODE Indstilling 6 til 120 sec (Standard: 30 
sec)

Går i energisparetilstand for at spare energi, når 
der ikke udføres nogen funktioner. Angiv 
tidsperioden i minutter, før maskinen går i 
energisparetilstand.

LCD CONTRAST Indstilling (LIGHT) (DARK)

Angiver lysstyrken i meddelelsesvinduet.
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KEY 
SPEED

TIME TO 
START

Indstilling 0.1sec / 0.3sec / 0.5sec / 
1.0sec / 1.5sec / 2.0sec / 
2.5sec / 3.0sec

Angiv tiden, før markøren begynder at flytte sig, 
når en taste trykkes ned.

INTERVAL Indstilling 0.1sec / 0.3sec / 0.5sec / 
1.0sec / 1.5sec / 2.0sec / 
2.5sec / 3.0sec

Angiv tiden, før markøren flytter sig mellem 
indstillinger eller tegn.

LANGUAGE Indstilling ENGLISH / FRENCH / GERMAN / 
ITALIAN / SPANISH / 
PORTUGUESE / RUSSIAN / 
CZECH / SLOVAK / HUNGARIAN / 
POLISH / JAPANESE

Vælg sprog til menuer og meddelelser, der 
vises i meddelelsesvinduet.

LAMP OFF TIME Indstilling MODE1 / MODE2

Vælg tidsperioden, før scannerenhedslampen 
slukker, når der ikke udføres nogen funktioner.

Hvis MODE1 vælges, vil lampen slukke, når 
maskinen går i Preheat-tilstand.

Hvis MODE2 vælges, vil lampen slukke, når 
maskinen går i energisparetilstand.
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LAMP WARMUP TIME Indstilling AUTO / FIX

Angiv opvarmningstiden for lampen i 
scannerenheden.

Hvis AUTO er valgt, justeres de tidslængde, der 
går fra energisparetilstanden, når maskinen 
tændes i overensstemmelse med 
rumtemperaturen. Da maskinen ikke kan 
bruges, før dens tilstand er helt stabil, skal du 
vælge denne indstilling, f.eks. hvis du vil scanne 
i høj kvalitet fra den første side.

Hvis FIX er valgt, kan maskinen bruges, når 
lampens opvarmningstid er ovre. Ved lav 
rumtemperatur kan kvaliteten af den første side 
af et kopieret eller scannet billede ikke være så 
godt, som hvis AUTO blev valgt.

BUZZER VOLUME Indstilling OFF / LOW / HIGH

Vælg lydstyrke til den lyd, der siges, når en 
taste trykkes ned og den alarm, der lyder, når 
der opstår en fejl.

INITIAL MODE Indstilling COPY / FAX

Angiv standardtilstanden, når maskinen 
tændes, eller når alle indstillinger i 
kontrolpanelet returnerer til deres 
standardindstillinger.

TONER EMPTY Indstilling STOP / BW CONTINUE

Vælg om udskrivning, kopiering og fax standser, 
når toner løber ud eller ej. 

Hvis STOP vælges, vil udskrivning, kopiering og 
fax standse, når toneren løber ud.

Hvis BW CONTINUE vælges, vil udskrivning, 
BW-kopiering og fax ikke standse, når toneren 
løber ud.

TONER NEAR EMPTY Indstilling ON / OFF

Når toner næsten er tom, bliver der vist en 
advarselsmeddelelse. 
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AUTO CONTINUE Indstilling ON / OFF

Vælg, om udskrivning fortsætter, når en 
størrelsesfejl opstår under udskrivningen eller 
ej.

CALIBRATION Indstilling ON / OFF

Vælg, om der udføres billedstabilisering eller ej. 
Hvis ON vælges, startes billedstabilisering.
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Menuen PAPER SETUP (Papiropsætning)

PAPER SETUP TRAY1 PAPER

TRAY2 PAPER
Oversigt over konfigurationsmenu38
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



Producentens standardindstillinger vises med fed skrift.

TRAY1 PAPER Medietype PLAIN PAPER / THICK PAPER / 
THICK PAPER2 / TRANSPARENCY / 
LABELS / LETTERHEAD / GLOSSY / 
GLOSSY2 / ENVELOPE / POSTCARD

Papirstør- 
relse

Når en anden indstilling end 
ENVELOPE eller POSTCARD vælges: 
A4 / A5 / B5 / LEGAL / LETTER / G 
LETTER / STATEMENT / EXECUTIVE 
/ FOLIO / G LEGAL / OFICIO (kun 
Mexico) / CUSTOM

Når ENVELOPE vælges: COM10 / C6 / 
DL / MONARCH / CHOU#3 / CUSTOM

Når POSTCARD vælges: 
J-POSTCARD 100x148 / 
D-POSTCARD 148x200 / CUSTOM

Vælg typen og størrelsen på det medium, der er ilagt i 
bakke 1. Hvis CUSTOM er valgt som papirstørrelse, 
skal du angive indstillingerne for LENGTH og WIDTH 
separat.

Indstillingsintervallet for LENGTH er 5.83 til 14.00 
tommer (148 til 356 mm).

Standardindstillingen er 11.00 tommer (279 mm) for 
USA og Canada og 11.69 tommer (297 mm) for 
andre lande.

Indstillingsintervallet for WIDTH er 3,63 til 8,50 
tommer (92 til 216 mm).

Standardindstillingen er 8,50 tommer (216 mm) for 
USA og Canada og 8,26 tommer (210 mm) for andre 
lande.

Når der vælges en medietype, vises en skærm med de 
tilgængelige mediestørrelser. De tilgængelige 
mediestørrelser er forskellige afhængigt af den valgte 
medietype.

Standardpapirstørrelsen for en anden indstilling end 
ENVELOPE eller POSTCARD er LETTER for 120 
V-modeller og A4 for 220 V-modeller.
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TRAY2 PAPER Papirstør- 
relse

A4 / A5 / B5 / LETTER / G LETTER / 
STATEMENT / EXECUTIVE / CUSTOM

Vælg størrelsen på det medium, der er ilagt i bakke 2. 
Hvis CUSTOM er valgt som papirstørrelse, skal du 
angive indstillingerne for LENGTH og WIDTH separat.

Indstillingsintervallet for LENGTH er 5.83 til 11,69 
tommer (148 til 297 mm).

Standardindstillingen er 11.00 tommer (279 mm) for 
USA og Canada og 11.69 tommer (297 mm) for 
andre lande.

Indstillingsintervallet for WIDTH er 3,63 til 8,50 
tommer (92 til 216 mm).

Standardindstillingen er 8,50 tommer (216 mm) for 
USA og Canada og 8,26 tommer (210 mm) for andre 
lande.

Der kan kun ilægges almindeligt papir i bakke 2.

Standardpapirstørrelsen er LETTER for 120 
V-modeller og A4 for 220 V-modeller.
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ADMIN. Menuen MANAGEMENT 

Menuen ADMIN. MANAGEMENT er kun tilgængelig for 
administratoren. Vis indstillingerne for denne menu ved at vælge 
ADMIN. MANAGEMENT, brug tastaturet til at indtaste den 6-cifrede 
administratoradgangskode (standard: 000000), and then press the 
Select key.

ADMIN. 
MANAGEMENT

ADMINISTRATOR 
NO.

REMOTE MONITOR

NETWORK 
SETTING

TCP/IP

IP ADDR. 
SETTING*1

DNS CONFIG.*1

DHCP*1

BOOTP*1

ARP/PING*1

HTTP*1

FTP*1

SMB*1
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BONJOUR*1

IPP*1

SLP*1

SNMP*1

SPEED/
DUPLEX*1

E-MAIL SETTING SMTP

SENDER NAME

E-MAIL ADDRESS

DEFAULT SUBJECT

SMTP SERVER 
ADDR.

SMTP PORT NO.

SMTP TIMEOUT

TEXT INSERT
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POP BEFORE SMTP DISABLE/ENABLE

POP3 SERVER 
ADDR.*2

POP3 PORT NO.*2

POP3 TIMEOUT*2

POP3 ACCOUNT*2

POP3 PASSWORD*2

SMTP AUTH. DISABLE/ENABLE

SMTP USER 
NAME*3

SMTP PASSWORD*3

LDAP SETTING DISABLE/ENABLE

LDAP SERVER 
ADDR.*4

LDAP 
PORT NO.*4

SSL SETTING*4
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SEARCH BASE*4

ATTRIBUTE*4

SEARCH 
METHOD*4

LDAP 
TIMEOUT*4

MAX.SEARCH 
RESULTS*4

AUTHENTICATION*4

LDAP ACCOUNT*4

LDAP PASSWORD*4

DOMAIN NAME*4

USB SETTING

COMM. SETTING TONE/PULSE

LINE MONITOR

PSTN/PBX
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USER SETTING PTT SETTING

DATE&TIME

DATE FORMAT

PRESET ZOOM

USER FAX NUMBER

USER NAME

AUTO REDIAL NUMBER OF REDIAL

INTERVAL

SUPPLIES 
REPLACE

TRANSFER BELT

FUSER UNIT

TRANSFER ROLLER
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*1 Dette menupunkt vises, når ADMIN. MANAGEMENT/NETWORK 
SETTING/TCP/IP er angivet til ENABLE.
*2 Dette menupunkt vises, når ADMIN. MANAGEMENT/NETWORK 
SETTING/POP BEFORE SMTP/DISABLE/ENABLE er angivet til 
ENABLE.
*3 Dette menupunkt vises, når ADMIN. MANAGEMENT/NETWORK 
SETTING/SMTP AUTH./DISABLE/ENABLE er angivet til 
ENABLE.
*4 Dette menupunkt vises, når ADMIN. MANAGEMENT/NETWORK 
SETTING/LDAP SETTING /DISABLE/ENABLE er angivet til 
ENABLE.
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Producentens standardindstillinger vises med fed skrift.

ADMINISTRATOR NO. Angiv den nye 
administratoradgangskode.

REMOTE MONITOR Indstilling OFF / ON

Vælg, om fjernskærm skal indstilles 
eller ej.

Hvis ON vælges, kan teknisk support få 
adgang til menutilstanden.

Hvis OFF vælges, kan teknisk support 
ikke få adgang til menutilstanden.

Denne indstilling er kun til brug 
for teknisk support. Skift kun 
indstillingen, når det er 
nødvendigt.

NETWORK 
SETTING

TCP/IP Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg indstillingen for tilslutning til denne 
maskine via et netværk.

IP ADDR. 
SETTING

Indstilling AUTO / SPECIFY

Angiv IP-adressen for denne printer på 
netværket.

Hvis AUTO er valgt, tildeles IP-adressen 
automatisk.

Hvis SPECIFY er valgt, skal du 
manuelt angive indstillinger for IP 
ADDRESS, SUBNET MASK og 
GATEWAY.
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DNS CONFIG. Indstilling DISABLE / ENABLE

Angiv om DNS-serverindstillingen skal 
indstilles eller ej.

Hvis ENABLE er valgt, skal 
DNS-serveradresser indstilles (op til tre 
adresser).

DHCP Indstilling DISABLE / ENABLE

Hvis der er en DHCP-server på 
netværket, skal du angive, om 
IP-adressen og andre 
netværksoplysninger automatisk tildeles 
automatisk af DHCP-serveren.

BOOTP Indstilling DISABLE / ENABLE

Hvis der er en BOOTP-server på 
netværket, skal du angive, om 
IP-adressen og andre 
netværksoplysninger automatisk tildeles 
automatisk af BOOTP-serveren.

ARP/PING Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg, om kommandoen ARP/PING 
bruges, når IP-adressen tildeles eller ej.

HTTP Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om HTTP skal aktiveres eller ej.

FTP Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om FTP skal aktiveres eller ej.

SMB Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om SMB skal aktiveres eller ej.

BONJOUR Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om Bonjour skal aktiveres eller ej.

IPP Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om IPP skal aktiveres eller ej.

Hvis HTTP er indstillet til 
DISABLE, vises NOT 
AVAILABLE.

SLP Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om SLP skal aktiveres eller ej.
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SNMP Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om SNMP skal aktiveres eller ej.

SPEED/DUPLEX Indstilling AUTO / 10BASE-T FULL 
/ 10BASE-T HALF / 
100BASE-TX FULL / 
100BASE-TX HALF

Angiver transmissionshastigheden for 
netværket og transmissionsmetoden for 
tovejstransmission. 

E-MAIL 
SETTING

SMTP Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om e-mail-overførselsoperationer 
skal aktiveres eller deaktiveres for 
denne maskine.

SENDER NAME Angiv navnet på e-mail-afsenderen (op 
til 20 tegn), der bruges til 
netværksscanning.

Standardindstillingen er “magicolor 
4690MF”.

E-MAIL ADDRESS Angiv e-mail-adressen (op til 64 tegn) 
for den e-mail-afsender, der bruges til 
netværksscanning.

DEFAULT 
SUBJECT

Angiv emnet (op til 20 tegn) på den 
e-mail-meddelelse, der bruges til 
netværksscanning.

Standardindstillingen er “from mc 
4690MF”.

SMTP SERVER 
ADDR.

Angiv IP-adressen eller værtsnavnet (op 
til 64 tegn) for SMTP-serveren.
Standardindstillingen er “0.0.0.0”.

SMTP PORT NO. Indstilling 1 til 65535 (Standard: 25)

Angiv det portnummer, der 
kommunikerer med SMTP-serveren.

SMTP TIMEOUT Indstilling 30 til 300 sec (Standard: 
60 sec)

Vælg den tidsperiode (i sekunder), før 
forbindelsen til SMTP-serveren timer 
ud.
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TEXT INSERT Indstilling OFF / ON

Vælg, om den tidligere angivne tekst 
indsættes i e-mail-meddelelsens 
brødtekst eller ej, når du bruger 
netværksscanning.

POP 
BEFORE 
SMTP

DIS- 
ABLE/
ENABLE

Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om POP Before SMTP skal 
aktiveres eller ej.

POP3 
SERVER 
ADDR.

Angiv værtsnavnet eller IP-adressen for 
den POP3-server, der bruges til 
godkendelse med POP Before SMTP.

Standardindstillingen er “0.0.0.0”.

POP3 
PORT 
NO.

Indstilling 1 til 65535 (Standard: 
110)

Angiv det portnummer, der bruges til 
kommunikation med POP3-serveren.

POP3 
TIME- 
OUT

Indstilling 30 til 300 sec (Standard: 
30 sec)

Vælg den tidsperiode (i sekunder), før 
forbindelsen til POP3-serveren timer ud.

POP3 
ACCOUNT

Angiv brugernavnet (op til 63 tegn), der 
bruges til godkendelse med 
POP3-server.

POP3 
PASS- 
WORD

Angiv adgangskoden (op til 15 tegn), 
der bruges til godkendelse med 
POP3-server.

SMTP 
AUTH.

DIS- 
ABLE/
ENABLE

Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om SMTP-godkendelse skal 
aktiveres eller ej.

SMTP 
USER- 
NAME

Angiv brugernavnet (op til 63 tegn), der 
bruges til SMTP-godkendelse.

SMTP 
PASS- 
WORD

Angiv adgangskoden (op til 15 tegn), 
der bruges til SMTP-godkendelse.
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LDAP 
SETTING

DISABLE/ENABLE Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om LDAP-funktion skal aktiveres 
eller ej.

LDAP SERVER 
ADDR.

Angiv adressen (op til 64 tegn) på 
LDAP-serveren.

Standardindstillingen er “0.0.0.0”.

LDAP PORT NO. Indstilling 1 til 65535 (Standard: 
389)

Angiv portnummeret på LDAP-serveren.

SSL SETTING Indstilling DISABLE / ENABLE

Vælg om SSL skal aktiveres eller ej.

SEARCH BASE Angiv søgningens startpunkt (op til 64 
tegn) i en hierarkisk struktur arrangeret 
på LDAP-serveren.

ATTRIBUTE Søgebetingelserne kan angives som et 
navn eller en e-mail-adresse (op til 32 
tegn).

Standardindstillingen er “cn”.

SEARCH METHOD Indstilling BEGIN / CONTAIN / END

De angivne tegn kan søges efter i 
starten, inde i eller i slutningen.

LDAP TIMEOUT Indstilling 5 til 300 sec (Standard: 
60 sec)

Angiv den maks. ventetid for en 
søgning.

MAX.SEARCH 
RESULTS

Indstilling 5 til 100 (Standard: 100)

Angiv det maksimale antal 
destinationer, der vises efter en 
søgning.

AUTHENTICATION Indstilling ANONYMOUS / SIMPLE / 
DIGEST-MD5 / 
GSS-SPNEGO

Vælg den godkendelsesmetode, der 
skal bruges til at logge på 
LDAP-serveren.

LDAP ACCOUNT Angiv kontoen (op til 64 tegn), der 
bruges til at tilslutte til LDAP-serveren.
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LDAP PASSWORD Angiv adgangskoden (op til 32 tegn), 
der bruges til at tilslutte til 
LDAP-serveren.

DOMAIN NAME Angiv domænenavnet (op til 64 tegn), 
der bruges til at tilslutte til 
LDAP-serveren.

USB SETTING Indstilling Windows / Mac

Vælg det operativsystem på PC'en, som 
denne maskine er tilsluttet til med et 
USB-kabel.

COMM. 
SETTING

TONE/PULSE Indstilling TONE / PULSE

Vælg opkaldssystemet. Hvis denne 
parameter ikke er korrekt angivet til den 
anvendte type opkald, kan faxer ikke 
sendes og modtages.

Vælg den korrekte indstilling, efter 
kontrol af den type opkaldssystem, der 
bruges af din telefonlinje.

Hvis PTT SETTING i menuen 
USER SETTING er angivet til 
U.S.A, CANADA eller NEW 
ZEALAND, kan indstillingerne 
ikke ændres.

LINE MONITOR Indstilling OFF / LOW / HIGH

Vælg lydstyrke for overvågningslyden af 
overførselssignalet.

PSTN/PBX Indstilling PSTN / PBX

Vælg, om den tilsluttede telefon har 
forbindelse til et offentligt 
telefonnetværk (PSTN) eller en privat 
central (PBX).

For PBX-systemet kan angives et 
præfiksnummer (eksternt 
linjeadgangsnummer eller 
lokalnummer).
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USER 
SETTING

PTT SETTING Indstilling ARGENTINA / 
AUSTRALIA / AUSTRIA / 
BELGIUM / BRAZIL / 
CANADA / CHINA / 
CZECH / DENMARK / 
EUROPE / FINLAND / 
FRANCE / GERMANY / 
GREECE / HONG KONG / 
HUNGARY / IRELAND / 
ISRAEL / ITALY / 
JAPAN / KOREA / 
MALAYSIA / MEXICO / 
THE NETHERLANDS / 
NEW ZEALAND / NORWAY 
/ PHILIPPINES / 
POLAND / PORTUGAL / 
RUSSIA / SAUDI 
ARABIA / SINGAPORE / 
SLOVAKIA / SOUTH 
AFRICA / SPAIN / 
SWEDEN / SWITZERLAND 
/ TAIWAN / TURKEY / 
U.S.A / UNITED 
KINGDOM / VIETNAM

Vælg det land, hvor maskinen er 
installeret.

DATE&TIME Indstilling TIME: 00:00-23:59

DATE: 00/01/01-99/12/31

ZONE: 
GMT+12:00-GMT-12:00 (i 
30-minutters intervaller)

Brug tastaturet til at specificere den 
aktuelle dato, tid og tidszone.

DATE FORMAT Indstilling MM/DD/YY / DD/MM/YY / 
YY/MM/DD

Vælg visningsformatet for rapporter og 
lister.
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PRESET ZOOM Indstilling INCH / METRIC

Vælg måleenhederne til de 
forudindstillede zoomforhold.

Standardindstillingen er INCH for USA 
og Canada, og METRIC for andre 
lande.

USER FAX 
NUMBER

Indtast dit faxnummer. Maks. 20 tegn 
(består af tal, mellemrum + and -) kan 
indtastes. Det angivne tal udskrives 
øverst på udgående faxer.

USER NAME Indtast dit navn. Du kan maks. indtaste 
32 tegn. Den angivne navn udskrives 
øverst på udgående faxer.

AUTO 
REDIAL

NUMBER OF 
REDIAL

Indstilling 1 til 10 (Standard: 
afhænger af PTT 
SETTING)

Angiv antallet af genopkaldsgange, der 
forsøges, hvis der ikke svares, f.eks. 
når linjen er optaget.

INTERVAL Indstilling 1 til 99 min (Standard: 
afhænger af PTT 
SETTING)

Angiv intervallet mellem 
genopkaldsforsøg.

SUPPLIES 
REPLACE

TRANSFER BELT Nulstil tælleren, når 
overføringsbælteenheden udskiftes 
med en ny.

FUSER UNIT Nulstil tælleren, når brænderen 
udskiftes med en ny.

TRANSFER 
ROLLER

Nulstil tælleren, når overføringsvalsen 
udskiftes med en ny.
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COPY SETTING (menu) (Kopiindstilling)

Producentens standardindstillinger vises med fed skrift.

COPY SETTING PAPER PRIORITY

QUALITY PRIORITY

DENSITY PRIORITY

DENSITY LEVEL AUTO

MANUAL

OUTPUT PRIORITY

4IN1 COPY ORDER

DUPLEX COPY

PAPER 
PRIORITY

Indstilling TRAY1 / TRAY2 / TRAY3

Angiv den papirbakke, der normalt bruges.

Hvis den valgfrie nedre indføringsenhed ikke er 
installeret, vises TRAY3 ikke.

QUALITY 
PRIORITY

Indstilling MIX / TEXT / PHOTO / FINE/MIX / 
FINE/TEXT / FINE/PHOTO

Vælg den type dokument, der skal kopieres.

Hvis TEXT eller FINE/TEXT vælges, skal du vælge 
enten AUTO ON eller AUTO OFF som kopitæthed.
Oversigt over konfigurationsmenu 55
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



DENSITY 
PRIORITY

Indstilling AUTO / MANUAL

Vælg den tæthed, der normalt bruges.

DEN- 
SITY 
LEVEL

AUTO Indstilling (LIGHT) (DARK)

Juster tætheden for baggrundsfarven.

MANUAL Indstilling (LIGHT) (DARK)

Angiv standardkopitætheden.

OUTPUT 
PRIORITY

Indstilling NON-SORT / SORT

Vælg og kopierne skal sorteres efter sæt eller ej.

4IN1 COPY 
ORDER

Indstilling SIDEWISE / DOWNWARD

Vælg den måde scannede dokumenter med 
4-i-1-kopiering skal arrangeres.

DUPLEX COPY Indstilling OFF / LONG EDGE / SHORT EDGE

Vælg standardindstillingen for duplex (2-sidet) 
kopiering.

Hvis OFF vælges, udføres duplex (2-sidet) kopiering 
ikke som standard.

Hvis LONG EDGE vælges, udføres duplex (2-sidet) 
kopiering som standard, og siderne kommer ud med 
bindingen på langs.

Hvis SHORT EDGE vælges, udføres duplex (2-sidet) 
kopiering som standard, og siderne kommer ud med 
bindingen på den korte side.
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Menuen DIAL REGISTER

DIAL REGISTER FAVORITE

SPEED DIAL

GROUP DIAL

FAVORITE Registrer kortnumre og gruppeopkald i 
favoritlisten. Registrerede data kan derudover 
slettes.

SPEED DIAL Registrer e-mail-adresser som kortnumre. 
Registrerede e-mail-adresser kan derudover 
redigeres eller slettes.

GROUP DIAL Registrer kortnumre som 
gruppeopkaldsdestinationer. Registrerede 
gruppeopkaldsdestinationer kan derudover 
redigeres eller slettes.
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Menuen FAX TX OPERATION.

Producentens standardindstillinger vises med fed skrift.

FAX TX OPERATION DENSITY LEVEL

QUALITY PRIORITY

DEFAULT TX

HEADER

DENSITY LEVEL Indstilling (LIGHT) (DARK)

Angiv tætheden af scanning af et dokument.

QUALITY 
PRIORITY

Indstilling STD/TEXT / FINE/TEXT / S-FINE/
TEXT / STD/PHOTO / FINE/PHOTO / 
S-FINE/PHOTO

Vælg standard scanningsopløsning 
(fax-dokumentkvalitet).

STD/TEXT: Vælg denne indstilling til dokumenter, der 
indeholder håndskrift eller til computerudskrifter.

FINE/TEXT: Vælg denne indstilling til dokumenter, 
der indeholder lille skrift.

S-FINE/TEXT: Vælg denne indstilling til 
dokumenter, der indeholder lille tekst, f.eks. aviser og 
dokumenter, der indeholder detaljerede tegninger.

STD/PHOTO: Vælg denne indstilling til 
fotodokumenter, der indeholder almindelige fotos.

FINE/PHOTO: Vælg denne indstilling til 
fotodokumenter, der indeholder fine billeder.

S-FINE/PHOTO: Vælg denne indstilling til 
fotodokumenter, der indeholder finere billeder.
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DEFAULT TX Indstilling MEMORY TX / DIRECT TX

Vælg den ønskede metode til afsending af 
dokumenter.

MEMORY TX: Med denne metode starter 
faxoverførslen, når hele dokumentet er scannet og 
gemt i hukommelsen. Det samlede antal sider 
udskrives automatisk med sidenumre i hovedet. 
Hukommelsen kan dog blive fyldt, hvis der er mange 
sider i dokumentet, eller hvis dataene er store på 
grund af den fine billedkvalitet (opløsning).

DIRECT TX: Med denne metode udføres overførslen 
i realtid i destinationernes overførselsrækkefølge. Hvis 
der er mange sider i dokumentet, kan faxen sendes 
med denne metode, uden at hukommelsen bliver fyldt.

HEADER Indstilling OFF / ON

Vælg om kildeoplysningerne til udskriftsoverførslen 
(dato/tidspunkt for overførsel, afsenders navn, 
afsenders faxnummer, sessionsnummer og sideantal) 
for maskinen skal udskrives eller ej i det udskrevne 
dokument.

Hvis PTT SETTING i menuen USER 
SETTING er angivet til U.S.A, CANADA eller 
KOREA, kan indstillingerne ikke ændres.
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Menuen FAX RX OPERATION.

Producentens standardindstillinger vises med fed skrift.

FAX RX OPERATION MEMORY RX MODE

NO. of RINGS

REDUCTION RX

RX PRINT

RX MODE

FORWARD

FOOTER

SELECT TRAY

MEMORY RX 
MODE

Indstilling OFF / ON

Vælg, om hukommelsesmodtagelse skal tillades (ON) 
eller ej (OFF). I tilfælde med fortrolige faxer, der 
modtages, kan de modtagne dokumenter lagres i 
hukommelsen og udskrives på et bestemt tidspunkt, 
eller når hukommelsesmodtagelse slukkes (denne 
funktion er angivet til OFF).

Der kan angives en adgangskode til starttidspunkt eller 
sluttidspunkt for hukommelsesmodtagelse eller 
annullering af funktionen. Det angivne starttidspunkt 
og sluttidspunkt er gyldigt hver dag, indtil 
hukommelsesmodtagelse slukkes.
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No. of RINGS Indstilling 1 til 16 (Standard: afhænger af PTT 
SETTING)

Indtast det antal ring (mellem 1 og 16), før maskinen 
automatisk begynder at modtage faxen, når der er 
tilsluttet en ekstern telefon.

REDUCTION RX Indstilling OFF / ON / CUT

Vælg, om dokumenter, der er længere end den 
aktuelle papirstørrelse, udskrives reduceret, opdelt 
eller kasseres.

ON: Dokumentet udskrives i reduceret størrelse.

OFF: Dokumentet udskrives i fuld størrelse og opdeles 
på flere sider.

CUT: Dokumentet udskrives, men enhver del, der ikke 
passer på siden, slettes.

RX PRINT Indstilling MEMORY RX / PRINT RX

Vælg, om faxen først udskrives, når alle 
dokumentsider er modtaget, eller begynder at skrive 
lige så snart den første side af dokumenter er 
modtaget.

MEMORY RX: Udskrivning begynder, når alle sider er 
modtaget.

PRINT RX: Udskrivning begynder, når den første 
side er modtaget.

RX MODE Indstilling AUTO RX / MANUAL RX

Vælg, om modtagelsestilstand angives til automatisk 
modtagelse eller manuel modtagelse.

AUTO RX: Begynder automatisk at modtage faxen 
efter det angivne antal ring.

MANUAL RX: Modtager ikke faxen automatisk. 
Modtagelse begynder, når forbindelsen oprettes ved at 
røret løftes, eller tryk på tasten Onhook (Lagt på) 
hvorefter der trykkes på tasten Start.
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FORWARD Indstilling OFF / ON / ON(PRINT)

Vælg om modtagne faxdokumenter skal videresendes 
eller ej.

OFF: Vælg denne indstilling for ikke at videresende 
dokumentet.

ON: Vælg denne indstilling for at videresende det 
modtagne faxdokument til det/den angivne faxnummer 
eller e-mail-adresse.

ON(PRINT): Vælg denne indstilling for at 
videresende det modtagne faxdokument til det/den 
angivne faxnummer eller e-mail-adresse på samme 
tid, som maskinen udskriver det.

FOOTER Indstilling OFF / ON

Vælg, om modtagelsesoplysninger (dato modtaget, 
antal sider osv.) udskrives nederst på hvert modtaget 
dokument eller ej.

SELECT TRAY Indstilling TRAY1: DISABLE / ENABLE
TRAY2: DISABLE / ENABLE
TRAY3: DISABLE / ENABLE

Vælg den papirbakke, der kan bruges til at føde papir, 
når der udskrives modtagne dokumenter eller 
overførselsrapporter. En papirbakke, der ikke kan 
bruges til indføring af papir, kan også angives.

Hvis den valgfrie nedre indføringsenhed ikke er 
installeret, vises TRAY3 ikke.
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Menuen REPORTING (Rapportering).

Producentens standardindstillinger vises med fed skrift.

REPORTING ACTIVITY REPORT

TX RESULT REPORT

RX RESULT REPORT

ACTIVITY 
REPORT

Indstilling OFF / ON

Efter hver 50 overførsler/modtagelser udskrives en 
rapport, der viser resultaterne af overførslerne/
modtagelserne. Vælg, om rapporten udskrives 
automatisk, når den 60. overførsel/modtagelser nås.

TX RESULT 
REPORT

Indstilling ON / ON(ERROR) / OFF

Vælg, om den rapport, der viser resultatet af en 
overførsel udskrives automatisk, når overførslen er 
færdig.

ON: Udskriver rapporten efter hver overførsel.

ON(ERROR): Udskriver kun rapporten efter en 
overførsel, hvis der opstod en fejl.

OFF: Udskriver ikke rapporten efter hver overførsel, 
selv om der opstod en fejl.

Overførselsresultatrapporten udskrives normalt efter 
en rundsendelse.

RX RESULT 
REPORT

Indstilling ON / ON(ERROR) / OFF

Vælg, om den rapport, der viser resultatet af en 
modtagelse udskrives automatisk, når modtagelsen er 
færdig.

ON: Udskriver rapporten efter hver modtagelse.

ON(ERROR): Udskriver kun rapporten efter en 
modtagelse, hvis der opstod en fejl.

OFF: Udskriver ikke rapporten efter hver modtagelse, 
selv om der opstod en fejl.
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Menuen SCAN SETTING (Scan-indstilling)

SCAN SETTING RESOLUTION

IMAGE FORMAT

CODING METHOD

FILE SIZE

QUALITY PRIORITY

DENSITY LEVEL
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Producentens standardindstillinger vises med fed skrift.

RESOLUTION Indstilling 150×150 / 300×300 / 600×600
Vælg standardscanneropløsningen for Scan til 
e-mail-funktioner.

Når du bruger ADF til at scanne i farve eller 
gråtone, vælges 300×300 automatisk, selv om 
opløsningen blev angivet til 600×600.

IMAGE FORMAT Indstilling TIFF / PDF / JPEG

Vælg standardformatet til lagring af filer med Scan til 
e-mail-funktioner.

PDF-data kan åbnes i Adobe Acrobat Reader.

TIFF-filer for billeder, der er scannet med 
indstillingen Color eller Gray kan ikke åbnes 
med Windows Picture and FAX Viewer, der 
følger med Windows XP som en 
standardkomponent. Disse filer kan åbne med 
billedbehandlingsprogrammer som PhotoShop, 
Microsoft Office Document Imaging eller 
ACDsee.

CODING METHOD Indstilling MH / MR / MMR

Vælg standardkomprimeringsmetode for Scan til 
e-mail-funktioner.

Komprimeringsforholdet for disse metoder forøges i 
følgende rækkefølge: MH > MR > MMR.

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis B&W 
blev valgt som farveindstilling under 
e-mail-overførslen.

FILE SIZE Indstilling NO SPLIT / SPLIT

Vælg om størrelsen af de scannede data, der sendes 
som e-mail-vedhæftninger skal begrænses eller ej.

Hvis SPLIT vælges, skal du angive 
maksimumstørrelsen mellem 1 og 10 Mb.

QUALITY 
PRIORITY

Indstilling MIX / TEXT / PHOTO

Vælg scanningsdatakvalitet, der bruges som standard.
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DENSITY LEVEL Indstilling (LIGHT) (DARK)

Vælg scanningsdatatæthed, der bruges som standard.
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Udskriftsmedie

Specifikationer
Medie Mediestørrelse Bakke* Duplex Kopiér Udskriv FAX

Tommer Millimeter
A4 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 1/2/3 Ja Ja Ja Ja
B5 (JIS) 7,2 x 10,1 182,0 x 257,0 1/2/3 Ja Ja Ja Nej
A5 5,9 x 8,3 148,0 x 210,0 1/2 Nej Ja Ja Nej
Legal 8,5 x 14,0 215,9 x 355,6 1/3 Ja Ja Ja Ja
Letter 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 1/2/3 Ja Ja Ja Ja
Statement 5,5 x 8,5 139,7 x 215,9 1/2 Nej Ja Ja Nej
Executive 7,25 x 10,5 184,2 x 266,7 1/2/3 Ja Ja Ja Nej
Folio 8,25 x 13,0 210,0 x 330,0 1 Ja Ja Ja Nej
Letter Plus 8,5 x 12,69 215,9 x 322,3 1 Ja Nej Ja Nej
UK Quarto 8,0 x 10,0 203,2 x 254,0 1/2 Nej Nej Ja Nej
Foolscap 8,0 x 13,0 203,2 x 330,2 1 Ja Nej Ja Nej
Government Legal 8,5 x 13,0 215,9 x 330,2 1/3 Ja Ja Ja Nej
Kai 16 7,3 x 10,2 185,0 x 260,0 1/2 Ja Nej Ja Nej
Kai 32 5,1 x 7,3 130,0 x 185,0 1/2 Nej Nej Ja Nej
Offentlig 
letter

8,0 x 10,5 203,2 x 266,7 1/2 Ja Ja Ja Nej

16 K 7,7 x 10,6 195,0 x 270,0 1/2 Ja Nej Ja Nej
Oficio** 8,5 x 13,5 215,9 x 342,9 1 Ja Ja Ja Ja
Foto str. 4x6" 4,0 x 6,0 101,6 x 152,4 1/2 Nej Nej Ja Nej
Foto str. 10x15 3,9 x 5,9 100,0 x 150,0 1/2 Nej Nej Ja Nej
J-Postkort 3,9 x 5,8 100,0 x 148,0 1 Nej Ja Ja Nej
Dobbelt postkort 5,8 x 7,9 148,0 x 200,0 1 Nej Ja Ja Nej
B5 (ISO) 6,9 x 9,8 176,0 x 250,0 1 Ja Nej Nej Nej
Kuvert Com10 4,125 x 9,5 104,8 x 241,3 1 Nej Ja Ja Nej
Konvolut DL 8,7 x 4,3 220,0 x 110,0 1 Nej Ja Ja Nej
Konvolut Monarch 7,5 x 3,875 190,5 x 98,4 1 Nej Ja Ja Nej
Konvolut C6 6,4 x 4,5 162,0 x 114,0 1 Nej Ja Ja Nej
Konvolut Chou #3 4,7 x 9,2 120,0 x 235,0 1 Nej Ja Ja Nej
Konvolut You #6 7,5 x 3,875 190,5 x 98,4 1 Ja Nej Nej Nej
Tilpasset, 
minimum

3,6 x 5,9 92,0 x 148,0 1/2 Ja Ja Ja Nej

Tilpasset, 
maksimum

8,5 x 14,0 216,0 x 356,0 1/2*** Ja Ja Ja Nej

Tykt materiale - understøttes kun for Letter, A4 og mindre formater.
Noter:  *Bakke 1 = Universal

Bakke 2/3 = kun almindeligt papir
**Oficio = Kun Mexico
***Bakke 2 = 216,0 x 297,0
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Typer
Inden du køber en større mængde af specielle medier, bør du foretage en 
udskriftsprøve med mediet og kontrollere kvaliteten af den.

Opbevar medierne på en flad, plan overflade i den originale indpakning, indtil 
det er tid 
at lægge dem i printeren. Se http://printer.konicaminolta.com med en liste 
over godkendte medier.

Alm. papir (genbrugspapir)

Brug almindeligt papir, som er
Egnet til printere og kopimaskiner til almindeligt papir, f.eks. standard eller 
genbrugspapir.

Note
Brug ikke de typer, som nævnes nedenfor. De kan forårsage dårlig 
udskriftskvalitet, papirstop eller skade på maskinen.

BRUG IKKE medier, som er
bestrøget med en behandlet overflade (så som karbonpapir og farvet 
papir, som er behandlet)

Belagt med karbon på bagsiden

Belagt med ikke-godkendte overførselsmedier (varmefølsomt papir, 
varmetrykpapir og varmetrykoverførselspapir). 

Koldtvandsoverføringspapir

Trykfølsomt

specielt beregnet til blækprintere (så som ekstrafint papir, glansfilm og 
postkort)

Kapacitet Bakke 1 Op til 100 ark, afhængigt af medievægten 

Bakke 2 Op til 250 ark, afhængigt af medievægten

Bakke 3 Op til 500 ark, afhængigt af medievægten

Retning Bakke 1 Forsiden nedad

Bakke 2/3 Udskriftssiden op

Driver- 
medietype 

Alm. papir (genbrug)

Vægt 60 til 90 g/m² (16 til 24 lb bond)

Duplex Understøttet
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papir, som allerede har været igennem en anden printer, fax eller 
kopimaskine

Støvet

vådt (eller fugtigt)

Opbevar papir ved en relativ fugtighed mellem 15% og 85%. Toner 
fæstner sig ikke godt på fugtigt eller vådt medium.

Lagdelte 

Klæbende

Foldede, fedtede, krøllede, med relief, skæve eller krøllede

Perforerede, trehullede eller lasede 

For glatte, for grove eller for meget struktur 

Forskelle i struktur (grovhed) på for- og bagside

For tynde eller for tykke

Som hænger sammen pga. statisk elektricitet

Sammensat af folie eller præget; for glansagtige

Varmefølsomme eller ikke kan modstå den smeltende temperatur (180° 
C)

Med uregelmæssigt format (ikke rektangulære eller ikke skåret med rette 
vinkler)

Hæftet med lim, tape, papirclips, hæftemaskine, bånd, kroge eller nåle

Syreholdige 

Enhver anden type medie, som ikke er godkendt

Tykt papir

Papir tykkere end 90 g/m2 anses for at være tykt papir. Test alle tykke 
materialer for at sikre et acceptabelt resultat og for at sikre, at billedet ikke 
skubbes.

Du kan udskrive fortløbende med tykt papir. Det kan dog påvirke indføringen, 
afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer, 
så stop den fortløbende udskrivning og udskriv et ark ad gangen.

Kapacitet Bakke 1 Op til 20 ark, afhængig af tykkelsen.

Bakke 2/3 Ikke understøttet

Retning Forsiden nedad

Driver- 
medietype

Tykt materiale 1

Tykt materiale 2
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BRUG IKKE tykt materiale, som er
Blandet med andre typer materiale i bakkerne (det vil give mediestop)

Konvolut

Udskriv kun på forsiden (adressesiden). Nogle dele af konvolutten består af 
tre lag papir – forsiden, bagsiden og lukkeflappen. Alt hvad der printes i disse 
lagdelte områder, kan falde ud eller stå svagt.

Du kan udskrive konvolutter fortløbende. Det kan dog påvirke indføringen, 
afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer, 
så stop den fortløbende udskrivning og udskriv et ark ad gangen.

Brug konvolutter, som er
standardkonvolutter godkendt til udskrivning på laserprinter med 
diagonale samlinger, skarpe folder og kanter, og normalt gummierede 
flapper

Når konvolutterne passerer gennem de opvarmede ruller, kan den 
gummierede flap klistre til. Brug konvolutter med emulsion-baseret 
lim for at undgå det problem.

godkendt til udskrivning på laserprinter

tørre 

Vægt 91 til 210 g/m² (25 til 55,9 lb bond)

Duplex Ikke understøttet

Kapacitet Bakke 1 Op til 10 ark, afhængig af tykkelsen.

Bakke 2/3 Ikke understøttet

Retning Forsiden nedad

Driver- 
medietype

Konvolut

Vægt 91 til 163 g/m2 (25 til 43 lb bond)

Duplex Ikke understøttet
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BRUG IKKE konvolutter, som har
klæbende flapper

tapelukninger, metalklemmer, papirclips, lukkere, eller strimler, der skal 
rives af for at lukke

transparente vinduer (rudekonvolutter)

for grove overflader

materiale, der vil smelte, fordampe, forskyde sig, misfarve eller udsende 
farlige dampe

været lukket før

Etiket

Et ark med etiketter består af udskriftssiden, klæbemidlet og et bæreark:

Udskriftssiden skal overholde specifikationerne for almindeligt papir.

Udskriftssidens overflade skal dække hele bærearket, og der må ikke slå 
klæbemiddel igennem på overfladen.

Du kan udskrive fortløbende med etiketark. Det kan dog påvirke indføringen, 
afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer, 
så stop den fortløbende udskrivning og udskriv et ark ad gangen.

Prøv at udskrive dine data på almindeligt papir for at kontrollere placeringen. 
Se i dokumentationen for din applikation for yderligere oplysninger om 
udskrivning af etiketter.

Brug etiketark, som er
Anbefalet til laserudskrivning

BRUG IKKE etiketark, som 
har etiketter, der er nemme at pille af, eller hvor dele af etiketten allerede 
er blevet fjernet

har bæreark, der er pillet af eller har udækket klæbemiddel

Kapacitet Bakke 1 Op til 20 ark, afhængig af tykkelsen.

Bakke 2/3 Ikke understøttet

Retning Forsiden nedad

Driver- 
medietype

Etiketter

Vægt 60 til 163 g/m2 (16 til 43 lb bond)

Duplex Ikke understøttet
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Etiketter kan sætte sig fast på fuseren og give fejl i papirføringen.
Er forud skårne eller perforerede

Brevpapir

Du kan udskrive brevpapir fortløbende. Det kan dog påvirke indføringen, 
afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer, 
så stop den fortløbende udskrivning og udskriv et ark ad gangen.

Prøv at udskrive dine data på almindeligt papir for at kontrollere placeringen.

Postkort

Du kan udskrive postkort fortløbende. Det kan dog påvirke indføringen, 
afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer, 
så stop den fortløbende udskrivning og udskriv et ark ad gangen.

Prøv at udskrive dine data på almindeligt papir for at kontrollere placeringen.

Kapacitet Bakke 1 Op til 20 ark, afhængig af størrelse og 
tykkelse

Bakke 2/3 Ikke understøttet

Retning Forsiden nedad

Driver- 
medietype

Brevpapir

Vægt 60 til 90 g/m2 (16 til 24 lb bond)

Duplex Ikke understøttet

Kapacitet Bakke 1 Op til 20 ark, afhængig af tykkelsen.

Bakke 2/3 Ikke understøttet

Retning Forsiden nedad

Brug ikke OK at bruge

papir med skinnende bagside Fuldside etiketter 
(uskårne)
Udskriftsmedie 73
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



Brug postkort, som er
godkendt til udskrivning på laserprinter

BRUG IKKE postkort, som er
overfladebehandlede

beregnet til blækprintere

forud skårne eller perforerede

Fortrykte eller flerfarvede

Hvis postkortet er bøjet, pres på det bøjede 
område, inden du lægger det i bakken.

Foldet eller krøllet

Transparent

Undlad at lufte transparenter, inden du lægger dem i. Det kan give 
statisk elektricitet, som giver fejl i udskrivningen.

Hvis du rører ved udskriftssiden af transparenterne med dine bare 
hænder, kan det påvirke udskriftskvaliteten. 

Hold mediebanen ren. Transparenter er særligt følsomme over for 
snavs i papirbanen. Hvis der er skygger på det øverste eller nederste 
af arkene, se kapitel 8, “Vedligeholdelse”.

Fjern transparenter så hurtigt som muligt fra udbakken for undgå 
statisk elektricitet.

Driver- 
medietype

Postkort

Vægt 60 til 163 g/m2 (16 til 43 lb bond)

Duplex Ikke understøttet
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Du kan udskrive transparenter fortløbende. Det kan dog påvirke indføringen, 
afhængigt af mediekvaliteten, statisk elektricitet og udskriftsmiljøet.

Prøv at udskrive dine data på almindeligt papir for at kontrollere placeringen.

Hvis du har problemer med at indføre 20 ark, så nøjes med at lægge 
1-10 ark i ad gangen. Et stort antal transparenter på en gang kan 
forårsage statisk elektricitet, som giver problemer i indføringen.

Afprøv altid først en lille mængde af en bestemt transparenttype.

Brug transparenter, som er
godkendt til udskrivning på laserprinter

BRUG IKKE transparenter, som
har statisk elektricitet, så de klæber sammen

kun er beregnet til brug i blækprintere

Glittede medier

Afprøv alle blanke medier for at sikre et acceptabelt resultat og for at sikre, at 
billedet ikke skifter.

Du kan udskrive glittede medier fortløbende. Det kan dog påvirke 
indføringen, afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der 
optræder problemer, så stop den fortløbende udskrivning og udskriv et ark ad 
gangen.

Kapacitet Bakke 1 Op til 20 ark, afhængig af tykkelsen.

Bakke 2/3 Ikke understøttet

Retning Forsiden nedad

Driver- 
medietype

Transparent

Duplex Ikke understøttet

Kapacitet Bakke 1 Op til 20 ark, afhængig af tykkelsen.

Bakke 2/3 Ikke understøttet

Retning Forsiden nedad

Driver- 
medietype

Glittet 1

Glittet 2

Duplex Ikke understøttet
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BRUG IKKE glittede medier, som er
Blandet med andre typer materiale i bakkerne (det vil give mediestop)

kun er beregnet til blækprintere
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Garanteret billed- (printbart)område

Det område, som kan udskrives, er for 
alle typer medie indtil 4 mm fra mediets 
kanter.

Hver type medie har et specifikt 
område, som kan beskrives, det 
maksimale område, hvor maskinen kan 
udskrive klart og uden forvrængning. 

Dette område afhænger både af 
hardware begrænsninger (mediets 
fysiske størrelse og de marginer, som 
maskinen kræver) og software 
begrænsninger (den hukommelse, der 
er til rådighed som buffer for en fuld side). Det garanterede billedområde/
printbare område er for alle medier sidens størrelse minus 4,2 mm (0,165") 
fra alle mediets kanter.

Billedområde - Konvolutter

Konvolutter har et ikke-garanteret billedområde, som varierer med 
konvoluttype.

Konvoluttens 
printretning 
bestemmes af 
din applikation.

Med Konvolut 
DL-størrelsen 
(indføring ad 
den lange kant) 
er 
ikke-billedområder til venstre og højre sider 6 mm.

Sidemargener

Margener sættes i din applikation. I nogle applikationer kan du selv fastlægge 
sidestørrelser og margener, mens du i andre kun har standard sidestørrelser 
og margener, som du kan vælge mellem. Hvis du vælger et standardformat, 
mister du måske dele af dit billede (på grund af begrænsninger i 
billedområdet). Hvis du selv kan definere din sidestørrelse i din applikation, 
skal du for at få de bedste resultater bruge de størrelser, som er angivet for 
billedområdet.

a a

a

a

Printbart
område

a=4,2 mm (0.165")

Garanteret
område

Ikke-garanteret område
Billedområdets grænser 4,2 mm (0,165")
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Ilægning af papir 

Hvordan lægger jeg papir i?
Fjern de øverste og nederste ark i en 
pakke papir. Luft ca. 100 ark ad gangen 
for at forhindre statisk elektricitet, inden 
du lægger papiret i bakken.

Transparenter skal ikke luftes.

Note
Selv om denne maskine er beregnet til et bredt spektrum af medietyper, 
er den ikke beregnet til at printe udelukkende på en enkelt medietype 
undtaget almindeligt papir. Fortløbende udskrivning på andre medier 
end almindeligt papir (konvolutter, etiketter, tykt materiale eller 
transparenter) kan påvirke printkvaliteten i uheldig retning eller 
reducere enhedens levetid.

Når du fylder bakken op, så fjern først det, der er tilbage i bakken. Stak det 
sammen med det nye medie, ret kanterne ind, og læg det i igen. 

Bakke 1 (Manuel indføringsbakke)
Detaljer om medietyper og størrelser, som kan udskrives fra bakke 1, se 
“Specifikationer” på side 68.

Ilægning af almindeligt papir

1 Åbn bakke 1.
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2 Skub mediestyrene til side for at 
give mere plads mellem dem.

3 Tryk ned på midten af 
papirløftpladen, indtil venstre og 
højre låsetap (hvide) låses på 
plads.

4 Læg papiret i bakken med 
forsiden ned.
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Ilæg ikke så meget papir, 
at toppen af stakken 
ligger højere end styret 
for maks.grænsen. Du 
kan lægge indtil 100 ark 
(80 g/m2 [22 lb]) 
almindeligt papir i bakken 
ad gangen.

5 Skub mediestyrene mod 
papirets kanter.

6 Vælg PAPER SETUP/TRAY1 PAPER i menuen UTILITY 
(Hjælpeprogram), og vælg derefter indstillinger til den papirstørrelse, der 
skal ilægges. Se også “Specifikationer” på side 68.

Andre medier

Hvis du ilægger andre medier end almindeligt papir, skal du indstille 
medietilstand (Konvolut, Etiket, Tykt 1, Tykt 2, Glittet 1, Glittet 2 eller 
Transparent) i driveren, så du får den bedste udskriftskvalitet.
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Ilægning af konvolutter

1 Åbn bakke 1.

2 Skub mediestyrene til side for at 
give mere plads mellem dem.

3 Tryk ned på midten af 
papirløftpladen, indtil venstre og 
højre låsetap (hvide) låses på 
plads.
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4 Læg kuverterne i bakken med 
lukkeflappen opad. 

Inden du lægger 
kuverterne i, skal du 
trykke dem godt sammen 
for at sikre, at der ikke er 
luft mellem, og for at 
sikre, at folderne på 
flapperne er skarpe, 
ellers kan kuverterne 
blive krøllede og give 
anledning til papirstop.

Du kan lægge op til 10 konvolutter i bakken ad gangen.

Konvolutter, der har 
åbningen langs den 
lange kant (Konvolut C6, 
Konvolut Monarch og 
Konvolut DL), skal 
ilægges med 
åbningssiden opad.

5 Skub mediestyrene mod 
papirets kanter..
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6 Vælg PAPER SETUP/TRAY1 PAPER i menuen UTILITY 
(Hjælpeprogram), og vælg derefter indstillinger til den mediestørrelse, der 
skal ilægges. Se også “Specifikationer” på side 68.

Ilægning af etiketark/postkort/tykt materiale/blankt 
materiale og transparenter

1 Åbn bakke 1.

2 Skub mediestyrene til side for at 
give mere plads mellem dem.
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3 Tryk ned på midten af 
papirløftpladen, indtil venstre og 
højre låsetap (hvide) låses på 
plads.

4 Læg mediet i bakken med 
forsiden ned.

Du kan lægge op til 20 
ark i bakken ad gangen.

5 Skub mediestyrene mod mediets 
kanter.

6 Vælg PAPER SETUP/TRAY1 PAPER i menuen UTILITY 
(Hjælpeprogram), og vælg derefter indstillinger til den mediestørrelse, der 
skal ilægges. Se også “Specifikationer” på side 68.
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Bakke 2

Ilægning af almindeligt papir

1 Træk bakke 2 ud.

2 Tryk mediets trykplade ned for at 
låse den på plads.
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3 Skub mediestyrene til side for at 
give mere plads mellem dem.

4 Læg papiret i bakken med 
forsiden op.

Fyld ikke i over � 
mærket. Du kan lægge 
indtil 250 ark (80 g/m2 [22 
lb]) almindeligt papir i 
bakken ad gangen.
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5 Skub mediestyrene mod 
papirets kanter.

6 Luk bakke 2.

7 Vælg PAPER SETUP/TRAY2 PAPER i menuen UTILITY 
(Hjælpeprogram), og vælg derefter indstillinger til den papirstørrelse, der 
skal ilægges. Se også “Specifikationer” på side 68.
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Bakke 3 (underbakke, ekstraudstyr)

Ilægning af almindeligt papir

1 Træk bakke 3 ud.

2 Tryk mediets trykplade ned for at 
låse den på plads.

3 Skub mediestyrene til side for at 
give mere plads mellem dem.
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4 Læg papiret i bakken med 
forsiden op.

Fyld ikke i over � 
mærket. Du kan lægge 
indtil 500 ark (80 g/m2 [22 
lb]) almindeligt papir i 
bakken ad gangen.

5 Skub mediestyrene mod 
papirets kanter.
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6 Luk bakke 3.
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Om duplex-udskrivning
Duplex (2-sidet)-udskrivning kan udføres med magicolor 4690MF, der har en 
duplex-enhed indbygget som standard. Hvis papiret ikke er uigennemsigtigt, 
vil de data, som skrives på den ene side, kunne ses også fra den anden side. 
Se i dokumentationen for din applikation for information om margener. Prøv 
at udskrive et mindre antal sider for at sikre, at uigennemsigtigheden er 
tilstrækkelig til at få de bedste resultater.

Note
Automatisk duplex kan kun ske med almindeligt papir, 60–90 g/m2 (16–
24 lb bond). Se “Specifikationer” på side 68.

Duplex-udskrivning understøttes ikke for kuverter, etiketter, postkort, 
tykt materiale, blankt materiale eller transparenter.

Hvordan udskriver jeg duplex (2-sidet)?
Se dokumentationen for din applikation, hvordan du sætter marginer for 
(2-sidet) udskrivning

Du har valget mellem følgende indstillinger for indbindingsposition.

Hvis du vælger “Indbinding kort kant”, bliver siderne lagt ud 
til at vende ved topkanten.

Hvis du vælger “Indbinding lang kant”, bliver siderne lagt ud 
til at vende ved siderne.

1
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1
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Hvis “Combination” derudover er angivet til “Booklet”, bliver automatisk 
duplex-udskrivning gennemført.

Følgende rækkefølgeindstillinger findes, når der vælges “Booklet”.

1 Læg almindeligt papir i bakken.

2 Specificer duplex (2-sidet)-udskrivning fra printerdriveren (fanen Layout i 
Windows).

3 Klik OK.

Med automatisk duplex udskrives bagsiden først, og derefter 
forsiden.

Hvis du vælger “Left Binding” (venstre indbinding), kan 
siderne foldes som et venstreindbundet hæfte.

Hvis du vælger “Right Binding” (højre indbinding), kan 
siderne foldes som et højreindbundet hæfte.

1

1

2
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Udbakke
Alle medier føres ud med forsiden nedad i udbakken i venstre side af 
maskinen. Denne bakke kan rumme 250 ark (A4/Letter) på 80 g/m2 papir.

Hvis papiret stakkes for højt i output-rummet, kan det forårsage 
papirstop, at papiret krøller, eller statisk elektricitet. 

Fjern transparenter så hurtigt som muligt fra udbakken for undgå 
statisk elektricitet

Udbakken kan trækkes ud, så den 
forlænges. Juster udbakken i 
overensstemmelse med 
papirstørrelsen, der skal skrives på.
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Opbevaring af medier
Opbevar medierne på en flad, plan overflade i den originale indpakning, 
indtil det er tid
at lægge dem i printeren.

Medier, der har været opbevaret gennem længere tid uden for sin 
indpakning, kan være blevet for tørre og forårsage fejl i indføringen.
Hvis medier er taget ud af indpakningen, så læg dem tilbage i 
indpakningen og opbevar dem et køligt sted på en plan overflade.

Undgå fugt, usædvanlig høj relativ luftfugtighed, direkte sollys, 
ekstraordinær varme (over 
35°C, og støv 

Undgå at mediet læner sig op ad andre ting og undgå at placere det i 
stående stilling.

Foretag en prøveudskrift, og kontroller udskriftskvaliteten, inden du bruger 
lagrede medier. 
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Originale medier

Specifikationer

Dokumenter, der kan placeres på originalglasset

Følgende typer dokumenter kan placeres på originalglasset.

Overhold følgende forholdsregler, når du placerer et dokument på 
originalglasset.

Placer ikke objekt, der vejer mere end 3 kg på originalglasset. Ellers kan 
glasset blive ødelagt.

Tryk ikke ekstremt hårdt ned på en bog på originalglasset. Ellers kan 
originalglasset blive ødelagt.

Dokumenter, der kan ilægges ADF'en

Følgende typer dokument kan lægges i ADF'en.

Ilæg ikke følgende dokumenttyper i ADF'en.

Dokumenter, der indeholder sider af forskellig størrelse

Krøllede, foldede eller lasede dokumenter

Stærkt gennemsigtige dokumenter, f.eks. overhead-transparenter eller 
diazo-fotofølsomt papir

Belagte dokumenter, f.eks. papir med karbon på bagsiden.

Dokumenter, der er udskrevet på papir tykkere end 128 g/m²

Dokumenter med sider, der er bundet sammen med papirklip eller hæftet

Dokumenter, der er bundet i en bog eller et hæfte

Dokumenter med sider, der er bundet med lim

Dokumenter med sider, der har fjernede udskæringer eller er udskæringer

Dokumenttype Ark eller bøger

Maks. dokumentstørrelse Legal

Maks. vægt 3 kg (6,6 lb)

Dokumentmedietype/vægt Alm. papir (50 til 128 g/m2)

Maks. dokumentstørrelse Legal

Mediekapacitet 50 ark (medievægt: 80 g/m2)
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Etiketark

Offset-print-originaler

Hullede dokumenter
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Ilægning af et dokument, der skal kopieres

Placering af et dokument på originalglasset
1 Løft for at åbne ADF-dækslet.

2 Placer dokumentet på 
originalglasset.

Juster dokumentet med 
pilen i venstre side mod 
bagsiden af maskinen.

Dokument
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3 Luk ADF-dækslet forsigtigt.

Ilægning af et dokument i ADF'en
1 Læg dokumentet i 

ADF-dokumentindføringsbakken 
med forsiden opad.

Før du ilægger et 
dokument i ADF'en, skal 
du kontrollere, at der ikke 
ligger dokumentsider på 
originalglasset.

2 Juster dokumentstyret til 
dokumentstørrelsen.

Dokument
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Valg af driverindstillinger/standarder (for 
Windows)

Inden du begynder at arbejde med maskinen, bør du kontrollere og ændre 
printerens standardindstillinger efter behov. Og hvis du har installeret 
ekstraudstyr, bør du “angive” det i printerdriveren.

1 Vælg driverens egenskaber som følger:

– (Windows Vista)
I menuen Start vælger du Kontrolpanel og klikker derefter på 
Hardware og lyd for at vælge Printere. Højreklik på printerikonet 
KONICA MINOLTA magicolor 4690MF, og vælg derefter 
Udskriftspræferencer.

– (Windows XP/Server 2003)
Vælg i start-menuen Printere og faxenheder for at få vist mappen 
Printere og faxenheder. Højreklik på printerikonet KONICA 
MINOLTA magicolor 4690MF , og vælg Udskriftspræferencer.

– (Windows 2000)
Vælg i Start-menuen Indstillinger og derefter Printere for at få vist 
mappen Printere. Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA 
magicolor 4690MF , og vælg Udskriftspræferencer.

2 Hvis du har installeret eventuelt ekstraudstyr, så fortsæt med næste trin. 
Ellers fortsæt med trin 8.

3 Vælg fanen Indstilling af enhedsfunktioner .
4 Kontroller indstillingerne, så enhederne er identificeret korrekt.

Da Autokonfigurering er valgt som standard for denne driver, 
bliver det installerede ekstraudstyr identificeret automatisk. Hvis 
ekstraudstyret ikke identificeres automatisk, skal du følge de 
handlinger, som er beskrevet i trin 5 til 7.

5 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Autokonfigurering.

6 Vælg muligheder (en ad gangen), og vælg derefter Installeret fra 
Indstillinger. Installeret vises til højre for indstillingen i listen 
Enhedsindstillinger.

For at afinstallere en indstilling skal du vælge indstillingen i listen 
Enhedsindstillinger og derefter vælge Ikke installeret fra 
Indstillinger.

7 Klik på Anvend.

Afhængig af operativsystemets version vises Anvend muligvis 
ikke. I det tilfælde skal du fortsætte med næste trin.
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8 Vælg fanen Grundlæggende. Vælg standardindstillingerne for maskinen, 
f.eks. formatet på det standardpapir, du bruger.

9 Klik på Anvend.

10 Klik på OK for at lukke dialogboksen Udskriftsindstillinger.
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Afinstallation af printerdriver (for Windows)
Dette afsnit beskriver, hvordan du afinstallerer magicolor 
4690MF-printerdriveren, hvis det er nødvendigt.

Windows Vista/XP/Server 2003/2000

1 Luk alle programmer.

2 Vælg afinstallation af program som følger:

– (Windows Vista/XP/Server 2003)
I menuen Start vælger du Alle programmer, KONICA MINOLTA, 
magicolor 4690MF, Printer og derefter Afinstaller.

– (Windows 2000)
I menuen Start vælger du Programmer, KONICA MINOLTA, 
magicolor 4690MF, Printer og derefter Afinstaller.

3 Når dialogboksen Afinstaller vises, skal du klikke på OK for at afinstallere.

4 Magicolor 4690MF-driveren bliver afinstalleret på din computer.

Visning af printerdriverens indstillinger
Windows Vista

1 I menuen Start vælger du Kontrolpanel og klikker derefter på Hardware 
og lyd for at vælge Printere. 

2 Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 4690MF, og vælg 
Udskriftspræferencer. 

Windows XP/Server 2003

1 I menuen Start vælger du Printere og faxenheder for at få vist 
mappenPrintere og faxenheder.

2 Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 4690MF , og vælg 
Udskriftspræferencer.

Windows 2000

1 I menuen Start vælger du Indstillinger, og klik så på Printere for at få 
vist mappen Printere.

2 Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 4690MF , og vælg 
Udskriftspræferencer.
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Printerdriverens indstillinger

Generelle knapper
De knapper, som beskrives herunder, forekommer på hver fane.

OK

Klik for at afslutte egenskabsdialogboksen og samtidig gemme eventuelle 
ændringer.

Cancel (Annuller)

Klik for at afslutte egenskabsdialogboksen uden at gemme eventuelle 
ændringer.

Apply (Anvend)

Klik for at gemme alle ændringer uden at afslutte egenskabsdialogboksen.

Afhængig af operativsystemets version vises Anvend muligvis ikke.
Help (Hjælp)

Klik for at få hjælp.

Easy Set

Klik på Gem for at gemme de aktuelle indstillinger. Angiv et Navn og en 
Kommentar for at have adgang til indstillingerne til senere brug.

Navn: Skriv navnet på de indstillinger, der skal gemmes.

Kommentar: Tilføj en kort kommentar til de indstillinger, der skal 
gemmes.

Derefter kan de gemte indstillinger vælges på rullelisten. Du kan ændre de 
registrerede indstillinger ved at klikke på Rediger.
Vælg Standard på rullelisten for at ændre funktionerne under alle faneblade 
til deres standardværdier.

Paper View (Papirvisning)

Klik på knappen for at vise et eksempel på sidelayoutet i figurområdet.

Denne knap vises ikke på fanerne Vandmærke, Kvalitet og Version .
Printer View (Printervisning)

Klik på denne knap for at vise et billede af printeren i figurområdet.

Denne knap vises ikke på fanen Version.
Vandmærkevisning

Klik på knappen for at vise et eksempel på vandmærket.

Denne knap vises kun, når fanen Vandmærke er valgt.
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Quality view (Kvalitetsvisning)

Klik på knappen for at vise et eksempel på de indstillinger, der er valgt på fanen 
Kvalitet.

Denne knap vises kun, når fanen Kvalitet er valgt.
Standard

Klik på knappen for at ændre indstillingerne til deres standardværdier.

Denne knap vises ikke på fanen Version.

Når du klikker på denne knap, ændres indstillingerne i den viste 
dialogboks til deres standardværdier. Indstillingerne på andre faner 
ændres ikke.

Basic (Grundlæggende) (fane)
Med fanen Basic (Grundlæggende) kan du

Angive papirets retning

Angive størrelsen på det originale dokument

Vælge outputmediets størrelse

Registrer/rediger tilpassede papirstørrelser

Zoome (forstørre/reducere) på dokumenter

Angive papirkilden

Angive papirtype

Vælg det papir, der bruges til forsiden

Angive antallet af kopier

Aktivere/deaktivere jobsortering
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Fanen Layout
Med fanen Layout kan du

Udskrive adskillige sider af et dokument på den samme side (N-up 
udskrivning)

Udskriv én kopi til forstørrelse, og udskriv flere sider

Rotere printbilledet 180 grader

Angiv 2-sidet udskrivning

Angive hæfteudskrivning

Angive billedforskydningsindstillinger

Fanen Overlæg
Sørg for at bruge overlæg sammen med udskriftsjob med en 
mediestørrelse og retning, der passer til overlæggets skema.
Hvis der derudover er angivet indstillinger for “N-up” eller “Booklet” 
(Hæfte) i printerdriveren, kan overlæggets skema ikke justeres, så det 
passer til de angivne indstillinger.

Med fanen Overlæg kan du

Vælge det skemaoverlæg, du vil bruge

Tilføje, redigere eller slette overlægsfiler

Udskrive skemaet på alle sider eller kun på første side

Fanen Vandmærke
Med fanen Vandmærke kan du

Vælge det vandmærke, der skal bruges

Tilføje, redigere eller slette vandmærker

Udskrive vandmærket på baggrunden

Udskrive vandmærket kun på første side

Udskriv flere kopier af det valgte vandmærke på én side

Quality (Kvalitet) (fane)
Med fanen Quality (Kvalitet) kan du

Angive, om du vil udskrive i farve eller sort/hvid

Justere kontrasten (Kontrast)

Kontrollere lyset i et billede (lysstyrke)
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Justere mætheden i det udskrevne billede (Mæthed)

Juster skarpheden på det trykte billede.

Angive farvetilpasning ved udskrivning af dokumenter

Angive udskriftens opløsning

Vælge om økonomisk udskrivning skal bruges eller ej

Fanen Indstilling af enhedsfunktioner
Med fanen Indstilling af enhedsfunktioner kan du

Automatisk identificere installeret ekstraudstyr

Aktiver bakke 3

Indtaste det brugernavn, der sendes sammen med printjobbet/-jobbene

Version (fane)
Med fanen Version kan du få vist oplysninger om printerdriveren.
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Oprettelse af basiskopier
Dette afsnit indeholder beskrivelser af proceduren for basiskopier og de 
funktioner, der ofte bruges, når der laves kopier, f.eks. angivelse af 
zoomforholdet og kopitætheden.

Hvis tasten Fax eller Scan lyser grønt under kopiering, skal du trykke 
på tasten Copy.

Indstillingen for standardpapirstørrelsen kan ændres ved hjælp af 
PAPER SETUP i menuen UTILITY (Hjælpeprogram). Du kan finde 
yderligere oplysninger i “Menuen PAPER SETUP (Papiropsætning)” 
på side 38.

Hvis der ikke trykkes på en taste under specifikationen af indstillinger i den 
tidsperiode, der er angivet for AUTO PANEL RESET, annulleres de 
indtastede indstillinger, og hovedskærmen vises.

Grundlæggende kopieringsdrift
1 Placer det dokument, der skal 

kopieres.

Detaljer om placering af 
dokumentet findes i 
“Placering af et dokument 
på originalglasset” på 
side 97 og “Ilægning af et 
dokument i ADF'en” på 
side 98.
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2 Angiv de ønskede kopieringsindstillinger.

Detaljer om specifikation af kopieringstilstand og kopieringstæthed 
findes i “Angivelse af indstillingen Kopieringskvalitet” på side 109.
Yderligere oplysninger om zoomforholdet findes under “Angivelse 
af zoomforhold” på side 110.
Yderligere oplysninger om valg af mediebakken findes under “Valg 
af mediebakke” på side 111.
Yderligere oplysninger om indstilling af 2-i-1- og 4-i-1-kopiering 
findes under “Indstilling af 2-i-1/4-i-1-kopiering” på side 112.
Detaljer om ID-kortkopiering, gentagen kopiering eller 
plakatkopiering findes i “Indstilling af en kopifunktion” på side 113.
Yderligere oplysninger om duplex (2-sidet) kopiering findes under 
“Indstilling af duplex (2-sidet)-kopiering” på side 117.
Yderligere oplysninger om sorteret kopiering findes under 
“Indstilling af sorteret kopiering” på side 119.

3 Ved hjælp af tastaturet angiver du det ønskede antal kopier.

Hvis antallet af kopier blev indtastet forkert, skal du trykke på 
tasten Back (Tilbage) og angive det korrekt antal kopier.

4 Tryk på tasten Start-Color for at udskrive farvekopier. Tryk på tasten 
Start-B&W for at udskrive sort-/hvide kopier.

Kopieringen starter.

Hvis tasten Stop/Reset (Stop/nulstil) er trykket ned under 
kopiering, vises JOB CANCEL. Stands kopiering ved at vælge 
YES. Fortsæt kopiering ved at vælg NO.

Angivelse af indstillingen Kopieringskvalitet
Vælg den kopieringstilstand og -tæthed, der passer til indholdet og tætheden 
af det dokument, der skal kopieres.

Valg af kopitilstand

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle kvalitetsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge MODE, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge MIX, TEXT, PHOTO, FINE/MIX, 
FINE/TEXT eller FINE/PHOTO, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).
Hoveddisplayet vises igen.
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Specifikation af kopieringstæthed

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle kvalitetsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge DENSITY, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

3 Tryk på tasten * eller ) for at vælge den ønskede kopitæthed.I takt med 
at indikatoren flyttes til højre, bliver tætheden mørkere.

Hvis TEXT eller FINE/TEXT vælges som kopitilstand, skal du 
vælge enten AUTO eller MANUAL i trin 3. Hvis MANUAL vælges, 
skal du angive kopitætheden.

Angivelse af zoomforhold
Zoomforholdet kan angives enten ved at vælge et forudindstillet zoomforhold 
eller ved at angive et tilpasset zoomforhold.

Vælg et forudindstillet zoomforhold

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge det aktuelle 
zoomforhold, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge FIXED, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge det ønskede zoomforhold, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).

Følgende zoomforhold kan vælges.
I meterforhold:
25%, 50%, 70% (A4→A5), 81% (A4→B5), 100%, 115% (B5→A4), 
141% (A5→A4), 200%, 400%
I tommeforhold:
25%, 50%, 64% (LT→ST), 78% (LG→LT), 100%, 129% (ST→LT), 
154% (ST→LG), 200%, 400%
Zoomforholdet kan ikke ændres ved hjælp af tastaturet.

Angivelse af forudindstillet zoomforhold

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge det aktuelle 
zoomforhold, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge MANUAL, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).
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3 Brug tastaturet til at indtaste det ønskede zoomforhold, eller tryk på tasten 
+ eller , for at specificere zoomforholdet.

Hvert tryk på tasten + eller , ændrer zoomforholdet med 1 %.
Der kan angives en indstilling mellem 25 % og 400 %.

Valg af mediebakke
Hvis den valgfrie nedre indføringsenhed ikke er installeret, vises 
TRAY3 ikke.

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle mediebakkeindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge den ønskede mediebakke, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).

Hvis der ikke er lagt noget papir i, vises EMPTY til højre for 
medietypen.
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Oprettelse af avancerede kopier
Dette afsnit indeholder beskrivelser om indstilling af 2-i-1/4-i-1-kopiering, 
ID-kortkopiering, gentagen kopiering, plakatkopiering, duplex 
(dobbeltsidet)-kopiering og sorteret kopiering.

Indstilling af 2-i-1/4-i-1-kopiering
Hvis 2-i-1-kopiering er angivet, kan to dokumentsider kopieres sammen til én 
side. Hvis 4-i-1-kopiering er angivet, kan fire dokumentsider kopieres 
sammen til én side.

2-i-1/4-i-1-kopiering fra ADF'en

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle sidelayoutindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge 2in1 eller 4in1, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).
Zoomforholdet angives automatisk i overensstemmelse med den 
specificerede papirtype. Ret zoomforholdet, hvis det er nødvendigt.

For at udføre duplex (dobbeltsidet) kopiering eller sorteret 
kopiering med 2-i-1/4-i-1-kopiering skal du specificere de 
nødvendige indstillinger, før du starter kopieringen. Du kan finde 
yderligere oplysninger i “Indstilling af duplex (2-sidet)-kopiering” på 
side 117 og “Indstilling af sorteret kopiering” på side 119.

2-i-1/4-i-1-kopiering fra originalglasset

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle sidelayoutindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge 2in1 eller 4in1, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).
Zoomforholdet angives automatisk i overensstemmelse med den 
specificerede papirtype. Ret zoomforholdet, hvis det er nødvendigt.

3 Placer den første dokumentside på originalglasset.

Oplysninger om placering af dokumentet på originalglasset findes 
under “Placering af et dokument på originalglasset” på side 97.

4 Tryk på tasten Start-Color for at udskrive farvekopier. Tryk på tasten 
Start-B&W for at udskrive sort-/hvide kopier.
Scanning af dokumentet begynder.
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For at udføre duplex (dobbeltsidet) kopiering eller sorteret 
kopiering med 2-i-1/4-i-1-kopiering skal du specificere de 
nødvendige indstillinger, før du udfører trin 4. Detaljer findes i 
“Indstilling af duplex (2-sidet)-kopiering” på side 117 og “Indstilling 
af sorteret kopiering” på side 119.

5 Når NEXT PAGE? vises i meddelelsesvinduet, skal du placere den 
anden dokumentside på originalglasset og derefter trykke på tasten 
Select (Vælg).

6 Gentag trin 5, indtil alle dokumentsider er scannet.
Hvis 2in1 (2-i-1) er angivet, begynder udskrivningen umiddelbart efter to 
sider (fire dokumenter ved duplex (dobbeltsidet) kopiering blev angivet) er 
scannet. Hvis 4in1 (4-i-1) er angivet, begynder udskrivningen 
umiddelbart efter fire sider (otte dokumenter ved duplex (dobbeltsidet) 
kopiering blev angivet) er scannet.

7 Når alle dokumentsider er scannet, skal du trykke på tasten Start-Color 
(Start - Farve) eller Start-B&W (Start S/H) for at starte udskrivningen af de 
resterende sider.

Indstilling af en kopifunktion
ID-kortkopiering, gentagen kopiering og plakatkopiering kan angives.

Hvis der er angivet en kopifunktion forskellig fra NORMAL COPY, vil 
2in1/4in1 (2-i-1/4-i1)-kopiering, sorteret kopiering og duplex 
(dohbeltsidet) kopiering ikke blive angivet. Derudover angives 
zoomforholdet automatisk (og det kan ikke ændres).

ID-kortkopiering, gentagen kopiering og plakatkopiering kan kun 
udføres på originalglasset. Placer de dokumentsider, der skal 
scannes, så de flugter med det øverste venstre hjørne af 
originalglasset. Da billedet udskrives 4 mm fra toppen og venstre side, 
skal du flugte placeringen af dokumentet efter behov. Oplysninger om 
placering af dokumentet på originalglasset findes under “Placering af 
et dokument på originalglasset” på side 97.
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Id-kortkopiering

Med id-kortkopiering kopieres bag- og forsiden af et dokument, f.eks. et 
certifikat, i fuld størrelse på ét ark papir.

De tilgængelige papirstørrelser til id-kortkopiering er A4, Letter og 
Legal.

1 Placer dokumentet på originalglasset.

Oplysninger om placering af dokumentet på originalglasset findes 
under “Placering af et dokument på originalglasset” på side 97.

2 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle funktionsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge ID CARD COPY, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

4 Tryk på tasten Start-Color for at udskrive farvekopier. Tryk på tasten 
Start-B&W for at udskrive sort-/hvide kopier.

Scanning af dokumentet begynder.
5 Når NEXT PAGE vises, placeres bagsiden af dokumentet på samme 

sted som forsiden, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

Når bagsiden er blevet scannet, begynder udskrivningen automatisk.
Hoveddisplayet vises igen.

A

B

forside bagside
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Udskriv kun på forsiderne, der blev scannet først, ved at trykke på 
tasten Start-Color (Start - Farve) eller Start-B&W (Start S/H) i trin 
5.

Gentagen kopiering

Med gentagen kopiering blive små dokumenter, f.eks. memoer, lagt forskudt 
på en enkelt side.

1 Placer dokumentet på originalglasset.

Oplysninger om placering af dokumentet på originalglasset findes 
under “Placering af et dokument på originalglasset” på side 97.

2 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle funktionsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge REPEAT COPY, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

4 Når skærmen How to Repeat Copy (Sådan foretages gentage kopiering) 
vises, skal du markere indstillingerne og derefter trykke på tasten Select 
(Vælg).

5 Tryk på tasten Start-Color for at udskrive farvekopier. Tryk på tasten 
Start-B&W for at udskrive sort-/hvide kopier.

6 Brug tastaturet til at indtaste dokumentlængden, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

Ret dokumentstørrelsen ved at trykke på tasten Back (Tilbage) for 
at slette den aktuelle størrelse, og brug derefter tastaturet til at 
specificere den ønskede størrelse.

7 Brug tastaturet til at indtaste dokumentbredden, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).
Når dokumentet er blevet scannet, begynder udskrivningen automatisk.
Hoveddisplayet vises igen.
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Ret dokumentstørrelsen ved at trykke på tasten Back (Tilbage) for 
at slette den aktuelle størrelse, og brug derefter tastaturet til at 
specificere den ønskede størrelse.

Plakatkopiering

Med plakatkopiering forstørres længden og bredden af det scannede 
dokument med 200 % og udskrives på fire sider.

Hvis det scannede billede ikke passer til størrelsen af papiret, der 
bruges, kan der være margener i siderne på billedet eller billedet 
passer måske ikke til papiret.

1 Placer dokumentet på originalglasset.

Oplysninger om placering af dokumentet på originalglasset findes 
under “Placering af et dokument på originalglasset” på side 97.

2 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle funktionsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge POSTER COPY, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

4 Tryk på tasten Start-Color for at udskrive farvekopier. Tryk på tasten 
Start-B&W for at udskrive sort-/hvide kopier.
Når dokumentet er blevet scannet, begynder udskrivningen automatisk.
Hoveddisplayet vises igen.
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Indstilling af duplex (2-sidet)-kopiering

Duplex (2-sidet) kopiering fra ADF'en

Med duplex (2-sidet) kopiering kan to enkeltsidede dokumenter scannes med 
ADF'en og udskrives på ét ark papir.

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle simplex/duplex (enkeltsidet/dobbelsidet) indstilling, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge 1-SIDE→2-SIDE, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge LONG EDGE eller SHORT EDGE, 
og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
Hoveddisplayet vises igen.

Når LONG EDGE eller SHORT EDGE vælges, udføres duplex 
(2-sidet)-kopiering som beskrevet nedenfor.

Hvis LONG EDGE vælges, bliver siderne lagt ud til at vende 
ved siderne.

Hvis SHORT EDGE vælges, bliver siderne lagt ud til at 
vende mod toppen.
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Duplex (2-sidet) kopiering fra originalglasset

Duplex (2-sidet) kopiering kan også udføres ved at placere dokumentet på 
originalglasset.

1 Placer dokumentet på 
originalglasset.

Oplysninger om placering 
af dokumentet på 
originalglasset findes 
under “Placering af et 
dokument på 
originalglasset” på side 
97.

2 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle simplex/duplex (enkeltsidet/dobbelsidet) indstilling, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge 1-SIDE→2-SIDE, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

4 Tryk på tasten + eller , for at vælge LONG EDGE or SHORT EDGE, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

Detaljer om LONG EDGE og SHORT EDGE findes i “Duplex 
(2-sidet) kopiering fra ADF'en” på side 117.

5 Tryk på tasten Start-Color for at udskrive farvekopier. Tryk på tasten 
Start-B&W for at udskrive sort-/hvide kopier.

Scanning af dokumentet begynder.
6 Når NEXT PAGE? vises i meddelelsesvinduet, skal du placere den 

anden dokumentside på originalglasset og derefter trykke på tasten 
Start-Color eller Start-B&W.

Når den anden side (bagsiden) er scannet, starter udskrivningen 
automatisk.
Hoveddisplayet vises igen.
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Duplex (2-sidet) dokumentkopiering

Et duplex (2-sidet) dokument kan scannes og udskrives som enten en duplex 
(2-sidet) kopi eller en simplex (enkeltsidet) kopi.

Duplex (2-sidet) dokumentkopiering kan kun udføres fra ADF'en.
1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 

aktuelle simplex/duplex (enkeltsidet/dobbelsidet) indstilling, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge 2-SIDE→2-SIDE for en duplex 
(2-sidet) kopi eller  2-SIDE→1-SIDE for en simplex (enkeltsidet) kopi, 
og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge LONG EDGE or SHORT EDGE som 
indbindingsplacering for det dokument, der skal scannes, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

4 Hvis 2-SIDE→2-SIDE blev valgt i trin 3, skal du vælge LONG EDGE 
eller SHORT EDGE som indbindingsplacering for duplex (2-sidet) kopi, 
og derefter trykke på tasten Select (Vælg).

Indstilling af sorteret kopiering
Med sorteret kopiering kan flere kopier i flersidede dokumenter udskrives i 
rækkefølge og sorteres efter kopisæt.

Sorteret kopiering fra ADF'en

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle sorteringsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge SORT, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

Sorteret kopiering fra originalglasset

1 Placer dokumentet på originalglasset.

Oplysninger om placering af dokumentet på originalglasset findes 
under “Placering af et dokument på originalglasset” på side 97.

2 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle sorteringsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge SORT, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

4 Tryk på tasten Start-Color for at udskrive farvekopier. Tryk på tasten 
Start-B&W for at udskrive sort-/hvide kopier.
Oprettelse af avancerede kopier 119
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



5 Når NEXT PAGE? vises i meddelelsesvinduet, skal du placere den 
anden dokumentside på originalglasset og derefter trykke på tasten 
Select (Vælg).

6 Gentag trin 5, indtil alle dokumentsider er scannet.

7 Når alle dokumentsider er scannet, skal du specificere det ønskede antal 
kopier med tastaturet og derefter trykke på tastenStart-Color (Start - 
Farve) eller Start-B&W (Start S/H) for at starte udskrivningen.
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Scanning fra et computerprogram
Dokumenter kan scannes fra en computer, der er tilsluttet til denne maskine 
med et USB-kabel eller via et netværk. Scanningsindstillinger kan angives, 
og scanningsoperationen kan udføres fra TWAIN- eller WIA-kompatible 
programmer. Der kan vises et eksempel fra scannerdriveren, og visse 
justeringer, f.eks. størrelsen på scanningsområder, kan angives.

Detaljer om installation af scannerdriver eller 
netværks-TWAIN-indstillinger  findes i installationsvejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

Grundlæggende scanningsoperation
1 Placer det dokument, der skal 

scannes.

Detaljer om placering af 
dokumentet findes i 
“Placering af et dokument 
på originalglasset” på 
side 97 og “Ilægning af et 
dokument i ADF'en” på 
side 98.

2 Start den applikation, der skal 
bruges til scanning.

3 Start scannerdriveren i overensstemmelse med 
applikationsindstillingerne.

4 Angiv de nødvendige indstillinger for scannerdriveren.

5 Klik på knappen Scan i scannerdriveren.
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Windows TWAIN-driverindstillinger
Indlæs

Angiv en gemt indstillingsfil (.dat-fil) til scanning.

Gem

Gem den aktuelle indstilling som en indstillingsfil (.dat-fil).

Standard

Returner alle indstillingerne til standard.

Ikonet Hjælp

Klik for at få hjælp.

Ikonet Om

Klik for at vise softwarens versionsoplysninger.

ADF

Ved scanning af dokumenter fra ADF'en skal du vælge, om der kun skal 
scanne på forsiden eller begge sider af dokumentet.

Original størrelse

Angiv den originale størrelse.

Scantype

Angiv scantypen.

Opløsning

Angiv opløsningen.

Skala

Angiv forstørrelses- eller formindskelsesforholdet for det valgte område.

Hvis opløsningen er angivet til 1200 × 1200 dpi eller højere, kan en 
indstilling større end 100 % ikke angives.

Scanningtilstand

Vælg Auto eller Manual. Når Manual vælges, vises en fane, så detaljerede 
indstillinger kan angives, f.eks. til Brightness/Contrast (Lysstyrke/kontrast) 
og Filter.

Billedstørrelse

Viser datastørrelsen for det scannede billede.

Rotation

Vælg retningen på det scannede billede.

Hvis afkrydsningsfeltet Rotate back side (Roter bagside) er markeret, 
roteres billedet180° og scannes. (Gælder kun, hvis ADF (Duplex) er 
valgt)
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Luk

Klik for at lukke TWAIN-driverens vindue.

Forscanning

Klik for at starte scanning af en eksempelside.

Scan

Klik for at starte scan.

Ikonet AutoCrop (AutoBeskær)

Klik for automatisk at finde scanningspositionen baseret på eksempelbilledet.

Ikonet Zoom

Klik for at scanne det valgte område i eksempelvinduet igen og forstørre det, 
så det passer til vinduet.

Ikonet Spejl

Klik for at vise et spejlbillede af eksempelbilledet.

Ikonet Tone Reversal (Tonevending)

Klik for at vente farverne i eksempelbilledet.

Ikonet Clear (Ryd).

Klik for at slette eksempelbilledet.

Eksempelvindue

Viser et eksempelbillede. Træk rektangelet over billedet for at vælge et 
område.

Before/After (RGB) (Før/Efter)

Flyt markøren i eksempelvinduet for at vise farvetonerne ved markørens 
placering før og efter justeringer.

Bredde/højde

Viser bredden og højden af det valgte område i de valgte måleenheder.

Windows WIA-driverindstillinger
Papirkilde

Vælg papirkilden

Farvebillede

Vælg denne indstilling, når du scanner i farve.

Gråtonebillede

Vælg denne indstilling, når du scanner i gråtoner.

Sort og hvidt billede eller tekst

Vælg denne indstilling, når du scanner i sort/hvid.
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Tilpassede indstillinger

Vælg denne indstilling, når du scanner med Juster kvaliteten af det 
scannede billede indstillinger anvendt.

Hvis indstillinger er angivet med Juster kvaliteten af det scannede 
billede, Tilpassede indstillinger vælges automatisk.

Juster kvaliteten af det scannede billede

Klik på denne meddelelse for at vise dialogboksen Avancerede egenskaber. I 
dialogboksen Avancerede egenskaber kan indstillinger angives for 
Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Resolution (Opløsning) og 
Picture type (Billedtype) (vælg mellem farve, gråtone eller sort/hvid).

Disse indstillinger anvendes, når du vælger Tilpassede indstillinger.
Sidestørrelse

Angiv papirstørrelsen, når Page source (Sidekilde) er angivet til Document 
Feeder (Dokumentindføring).

Eksempelvindue

Viser et eksempelbillede. Træk rektangelet over billedet for at vælge et 
område.

Eksempel

Klik for at starte scanning af en eksempelside.

Scan

Klik for at starte scan.

Cancel (Annuller)

Klik for at lukke WIA-driverens vindue.

Macintosh TWAIN-driverindstillinger
Indlæs

Angiv en gemt indstillingsfil (.dat-fil) til scanning.

Gem

Gem den aktuelle indstilling som en indstillingsfil (.dat-fil).

Standard

Returner alle indstillingerne til standard.

Ikonet Hjælp

Klik for at få hjælp.
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Ikonet Om

Klik for at vise softwarens versionsoplysninger.

ADF

Ved scanning af dokumenter fra ADF'en skal du vælge, om der kun skal 
scanne på forsiden eller begge sider af dokumentet.

Original størrelse

Angiv den originale størrelse.

Scantype

Angiv scantypen.

Opløsning

Angiv opløsningen.

Skala

Angiv forstørrelses- eller formindskelsesforholdet for det valgte område.

Hvis opløsningen er angivet til 1200 × 1200 dpi eller højere, kan en 
indstilling større end 100 % ikke angives.

Scanningtilstand

Vælg Auto eller Manual. Når Manual vælges, vises en fane, så detaljerede 
indstillinger kan angives, f.eks. til Brightness/Contrast (Lysstyrke/kontrast) 
og Filter.

Billedstørrelse

Viser datastørrelsen for det scannede billede.

Rotation

Vælg retningen på det scannede billede.

Hvis afkrydsningsfeltet Rotate back side (Roter bagside) er markeret, 
roteres billedet180° og scannes. (Gælder kun, hvis ADF (Duplex) er 
valgt)

Luk

Klik for at lukke TWAIN-driverens vindue.

Forscanning

Klik for at starte scanning af en eksempelside.

Scan

Klik for at starte scan.

Ikonet AutoCrop (AutoBeskær)

Klik for automatisk at finde scanningspositionen baseret på eksempelbilledet.
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Ikonet Zoom

Klik for at scanne det valgte område i eksempelvinduet igen og forstørre det, 
så det passer til vinduet.

Ikonet Spejl

Klik for at vise et spejlbillede af eksempelbilledet.

Ikonet Tone Reversal (Tonevending)

Klik for at vente farverne i eksempelbilledet.

Ikonet Clear (Ryd).

Klik for at slette eksempelbilledet.

Eksempelvindue

Viser et eksempelbillede. Træk rektangelet over billedet for at vælge et 
område.

Before/After (RGB) (Før/Efter)

Flyt markøren i eksempelvinduet for at vise farvetonerne ved markørens 
placering før og efter justeringer.

Bredde/højde

Viser bredden og højden af det valgte område i de valgte måleenheder.
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Scanning med maskinen
Maskinens taster kan bruges til at foretage scanninger. Denne operation er 
forskellig fra scanning fra et computerprogram, da destinationen for de 
scannede data også kan angives.

Hvis der ikke trykkes på en taste under specifikationen af indstillinger i 
den tidsperiode, der er angivet for AUTO PANEL RESET, annulleres 
de indtastede indstillinger, og hovedskærmen vises.

Grundlæggende scanningsoperation
1 Placer det dokument, der skal 

scannes. 

Detaljer om placering af 
dokumentet findes i 
“Placering af et dokument 
på originalglasset” på 
side 97 og “Ilægning af et 
dokument i ADF'en” på 
side 98.

2 Tryk på tasten Scan for at gå i Scan-tilstand.
Scanning med maskinen128
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



3 Angiv de ønskede scan-indstillinger.

Detaljer om angivelse af destinationen af dataene findes i 
“Specifikation af datalokation” på side 130 og “Specifikation af 
destinationsadressen (Scan til e-mail/FTP/SMB)” på side 132.
Detaljer om valg af dataformatet findes i “Valg af dataformatet” på 
side 147.
Yderligere oplysninger om valg af scan-kvalitet findes under “Valg 
af indstilling for scankvalitet” på side 147.
Yderligere oplysninger om duplex (2-sidet) scanning findes under 
“Indstilling af duplex (2-sidet)-scanning” på side 148.
Yderligere oplysninger om indstilling af scan-størrelse findes under 
“Indstilling af scanstørrelse” på side 149.
Detaljer om indstilling af farven for de scannede data findes under 
“Indstilling af scanfarve” på side 149.
Detaljer om specifikation af emnet ved afsendelse af data findes i 
“Specifikation af emnet” på side 149.

4 Tryk på tasten Start-Color (Start - Farve) for at scanne farvescanninger. 
Tryk på tasten Start-B/W (Start - S/H) for at scanne monokrome 
scanninger.
Hvis dokumentet blev lagt i ADF'en, begynder scanningen, og derefter 
sendes data til den angivne lokation. Hvis dokumentet blev placeret på 
originalglasset, skal du fortsætte med trin 5.

Når der scannes med Scan til PC-operationen, skal du vælge den 
forbindelsesmetode, der bruges i dialogboksen på 
computerskærmen (USB eller netværk).

5 Når NEXT PAGE? vises i meddelelsesvinduet, skal du placere den 
anden dokumentside på originalglasset og derefter trykke på tasten 
Select (Vælg).

Når du scanner med Scan til PC-operationen, kan der ikke 
scannes et dokument med flere sider på originalglasset. Læg 
dokumentet ind i ADF'en for at scanne et dokument med flere 
sider.

6 Tryk på tasten + eller , for at vælge størrelsen på det dokument, der er 
placeret i trin 5, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

7 Når alle dokumentsider er scannet, skal du trykke på tasten Start.
Det scannede dokument sendes til den angivne lokation.

Hvis tasten Stop/Reset (Stop/nulstil) er trykket ned under 
kopiering, vises JOB CANCEL. Fortsæt scanning ved at vælge 
YES. Stop scanning ved at vælge YES.
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Annuller et job, hvor scanning blev færdig, og data sat i kø til 
afsendelse, ved at se i “Sletning af et overførselsjob i kø” på side 
149.

Specifikation af datalokation
Vælg, om computeren eller USB-hukommelsen er den lokation, hvor de 
scannede data gemmes på. Ved overførsel via et netværk, se “Specifikation 
af destinationsadressen (Scan til e-mail/FTP/SMB)” på side 132.

Hvis en adresse er angivet som destinationen for dataene, kan SCAN 
TO PC og SCAN TO USB MEMORY ikke vælges.

Lagring af data på en tilsluttet computer (Scan til PC)

Følg nedenstående procedure for at sende scannede data til en computer, 
der er tilsluttet til denne maskine.

For at kunne udføre denne funktion skal du sørge for at TWAIN (eller 
WIA)-scannerdriveren, printerdriveren og LinkMagic (kun Windows) er 
installeret på din pc.

Før du udfører Scan til PC-operationen, skal du sørge for, at enten er 
LinkMagic aktiveret eller LingMagic-ikonet vises i 
underretningsområdet.

Scan-indstillinger angivt med LinkMagic gives prioritet. Angiv de 
forskellige indstillinger med LinkMagic. Detaljer findes i 
referencevejledningen på dokumentations-CD/DVD'en.

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle datadestinationsindstilling, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge SCAN TO PC, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

De scannede data gemmes i den angivne mappe med LinkMagic. 
Detaljer findes i referencevejledningen på dokumentations-CD/
DVD'en.

Lagring af data på en USB-hukommelsesenhed (Scan til 
USB-hukommelse)

Følg nedenstående procedure for at gemme scannede data på en 
USB-hukommelsesenhed, der er sat ind i USB-værtsporten på denne 
maskine.
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Denne maskine er kompatibel med en USB-hukommelsesenhed på 4 
GB eller mindre.

1 Sæt USB-hukommelsesenheden ind i USB-værtsporten på denne 
maskine.

2 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle datadestinationsindstilling, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge SCAN TO MEMORY, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).
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Specifikation af destinationsadressen (Scan til e-mail/
FTP/SMB)

Scannede data kan sendes via netværket til en bestemt adresse (e-mail-, 
FTP- eller SMB-adresse). Adressen kan indtastes direkte, eller en adresse på 
maskinen kan vælges.

For at sende scannede data via netværket skal indstillinger for 
NETWORK SETTING og E-MAIL SETTING (når der sendes til en 
e-mail-adresse) angives. Detaljer findes i referencevejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

Hvis størrelsen på de scannede data, der sendes via e-mail, 
overstiger størrelsen angivet med FILE SIZE, opdeles dataene 
automatisk i flere e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere 
oplysninger i “Menuen SCAN SETTING (Scan-indstilling)” på side 64.

Direkte indtastning af e-mail-adressen

Den destinationsadressen (e-mail-adressen), hvor de scannede data skal 
sendes, kan indtastes direkte.

Maksimalt 16 adresser (samlet antal e-mail-adresser fra direkte input 
og en LDAP-søgning) kan angives.

1 Brug tastaturet på hovedskærmen til at indtaste destinationsadressen.

For detaljer vedrørende indtastning/redigering af tekst se 
“Indtastning af tekst” på side 267.

2 Når teksten er indtastet, skal du trykke på tasten Select (Vælg).

3 Hvis en e-mail-adresse blev valgt, skal du trykke på tasten + eller , for at 
vælge FINISH og derefter trykke på tasten Select (Vælg).

Tilføj yderligere en e-mail-adresse ved at vælge ADD i trin 3, og 
specificer derefter destinationen.
Rediger den specificerede e-mail-adresse ved at vælge CHECK/
EDIT i trin 3, og fortsæt derefter med trin 2 i "Redigering af 
specificeret destinationsadresse". Slet en e-mail-adresse ved at 
vælge CHECK/EDIT i trin 3, og fortsæt derefter med trin 2 i 
"Sletning af specificeret destinationsadresse".
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Valg fra favoritlistsen

Mellem de kortnumre og gruppeopkald, der er registreret på maskinen, kan 
maks. 20 destinationer registreres i favoritlisten for nem adgang til ofte 
angivne destinationer. Følg nedenstående procedure til at specificere en 
adresse (e-mail-, FTP- eller SMB-adresse) fra favoritlisten som modtager af 
de scannede data.

Detaljer om registrering af adresser i favoritlisten findes i “Registrering 
af favoritlisten” på side 140.

1 Med hovedskærmen eller Can Use AddressBook (Kan bruge 
adressebog) vist skal du trykke på tasten AddressBook (Adressebog), 
så FAVORITE vises.

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge de ønskede data, og tryk derefter på 
tastenSelect (Vælg).
Hvis en FTP-adresse eller en SMB-adresse blev valgt, er 
destinationsadressen specificeret.

3 Hvis en e-mail-adresse blev valgt, skal du trykke på tasten + eller , for at 
vælge FINISH og derefter trykke på tasten Select (Vælg).

Tilføj yderligere en e-mail-adresse ved at vælge ADD i trin 3, og 
specificer derefter destinationen. Når der sendes data til en 
FTP-adresse eller SMB-adresse, kan der ikke specificeres flere 
adresser.
Rediger den specificerede e-mail-adresse ved at vælge CHECK/
EDIT i trin 3, og fortsæt derefter med trin 2 i "Redigering af 
specificeret destinationsadresse". Slet en e-mail-adresse ved at 
vælge CHECK/EDIT i trin 3, og fortsæt derefter med trin 2 i 
"Sletning af specificeret destinationsadresse".

Valg af en kortnummerdestination

Der kan maks. registreres 250 kortnumre på denne maskine. Følg 
nedenstående procedure til at specificere en adresse (e-mail-, FTP- eller 
SMB-adresse) fra de registrerede kortnumre som modtager af de scannede 
data.

Detaljer om registrering af adresser som kortnumre findes i 
“Registrering af kortnumre (direkte indtastning)” på side 141 eller 
“Registrering af kortnumre (LDAP-søgning)” på side 143.

1 Med hovedskærmen eller Can Use AddressBook (Kan bruge 
adressebog) vist skal du trykke på tasten AddressBook (Adressebog), 
så SPEED DIAL vises.
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2 Brug tastaturet til at indtaste tallet (mellem 1 og 250) for kortnummeret, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).
De registrerede oplysninger for kortnummer vises i to sekunder.

3 Tryk på tasten Select (Vælg) igen.
Hvis en FTP-adresse eller en SMB-adresse blev valgt, er 
destinationsadressen specificeret.

4 Hvis en e-mail-adresse blev valgt, skal du trykke på tasten + eller , for at 
vælge FINISH og derefter trykke på tasten Select (Vælg).

Tilføj yderligere en e-mail-adresse ved at vælge ADD i trin 4, og 
specificer derefter destinationen. Når der sendes data til en 
FTP-adresse eller SMB-adresse, kan der ikke specificeres flere 
adresser.
Rediger den specificerede e-mail-adresse ved at vælge CHECK/
EDIT i trin 4, og fortsæt derefter med trin 2 i "Redigering af 
specificeret destinationsadresse". Slet en e-mail-adresse ved at 
vælge CHECK/EDIT i trin 4, og fortsæt derefter med trin 2 i 
"Sletning af specificeret destinationsadresse".

Valg af en gruppeopkaldsdestination

Der kan maks. registreres 20 gruppeopkald på denne maskine. (Maks. på 50 
e-mail-adresser kan registreres i en gruppe). Følg nedenstående procedure 
for at angive e-mail-adresser fra de registrerede gruppeopkald som modtager 
af scannede data.

Detaljer om registrering af e-mail-adresser som gruppeopkald findes i 
“Registrering af gruppeopkald” på side 145.

Et gruppeopkald, der indeholder et telefonnummer, kan ikke bruges i 
Scan-tilstand.

1 Med hovedskærmen eller Can Use AddressBook (Kan bruge 
adressebog) vist skal du trykke på tasten AddressBook (Adressebog) tre 
gange, så Group DIAL vises.

2 Brug tastaturet til at indtaste tallet (mellem 1 og 20) for gruppeopkaldet, 
og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
De registrerede oplysninger for gruppeopkald vises i to sekunder.

3 Tryk på tasten Select (Vælg) igen.

4 Tryk på tasten + eller , for at vælge FINISH, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).
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Tilføj yderligere en e-mail-adresse ved at vælge ADD i trin 4, og 
specificer derefter destinationen.
Rediger den specificerede e-mail-adresse ved at vælge CHECK/
EDIT i trin 4, og fortsæt derefter med trin 2 i "Redigering af 
specificeret destinationsadresse". Slet en e-mail-adresse ved at 
vælge CHECK/EDIT i trin 4, og fortsæt derefter med trin 2 i 
"Sletning af specificeret destinationsadresse".

Valg fra adressebogen

Kortnummerdestinationer og gruppeopkaldsdestinationer, der er registreret i 
denne maskine gemmes i adressebogen. Følg nedenstående procedure til at 
specificere en adresse (e-mail-, FTP- eller SMB-adresse) fra adressebogen 
som modtager af de scannede data.

Denne funktion findes kun, hvis data er registreret i adressebogen.
1 Med hovedskærmen eller Can Use AddressBook (Kan bruge 

adressebog) vist skal du trykke på tasten AddressBook (Adressebog) 
fire gange, så PHONE BOOK vises.

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge LIST, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).
En liste over indholdet af adressebogen vises.

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge de ønskede data, og tryk derefter på 
tastenSelect (Vælg).

4 Tryk på tasten Select (Vælg) igen.
Hvis en FTP-adresse eller en SMB-adresse blev valgt, er 
destinationsadressen specificeret.

5 Hvis en e-mail-adresse blev valgt, skal du trykke på tasten + eller , for at 
vælge FINISH og derefter trykke på tasten Select (Vælg).

Tilføj yderligere en e-mail-adresse ved at vælge ADD i trin 5, og 
specificer derefter destinationen. Når der sendes data til en 
FTP-adresse eller SMB-adresse, kan der ikke specificeres flere 
adresser.
Rediger den specificerede e-mail-adresse ved at vælge CHECK/
EDIT i trin 5, og fortsæt derefter med trin 2 i "Redigering af 
specificeret destinationsadresse". Slet en e-mail-adresse ved at 
vælge CHECK/EDIT i trin 5, og fortsæt derefter med trin 2 i 
"Sletning af specificeret destinationsadresse".

Søgning i adressebogen

Destinationsadressen (e-mail-, FTP- eller SMB-adresse), hvor de scannede 
data sendes til, kan angives ved at søge i adressebogen.
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Denne funktion findes kun, hvis data er registreret i adressebogen.
1 Med hovedskærmen eller Can Use AddressBook (Kan bruge 

adressebog) vist skal du trykke på tasten AddressBook (Adressebog) 
fire gange, så PHONE BOOK vises.

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge SEARCH, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).
En liste over indholdet af adressebogen vises.

3 Brug tastaturet til at indtaste søgeordet (maks. 10 tegn), og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).
Søgningen begynder, og søgeresultaterne vises efter et stykke tid. Hvis 
der ikke er nogen matcher til søgeordet, vises NOT FOUND i ca. to 
sekunder.

For detaljer vedrørende indtastning/redigering af tekst se 
“Indtastning af tekst” på side 267.

Der søges efter tekst, der starter med det første tegn af de maks. 
10 tegn. Tekst findes ikke, hvis søgeordet er i midten af et ord.

4 Tryk på tasten + eller , for at vælge de ønskede data, og tryk derefter på 
tastenSelect (Vælg).

5 Tryk på tasten Select (Vælg) igen.
Hvis en FTP-adresse eller en SMB-adresse blev valgt, er 
destinationsadressen specificeret.

6 Hvis en e-mail-adresse blev valgt, skal du trykke på tasten + eller , for at 
vælge FINISH og derefter trykke på tasten Select (Vælg).

Tilføj yderligere en e-mail-adresse ved at vælge ADD i trin 6, og 
specificer derefter destinationen. Når der sendes data til en 
FTP-adresse eller SMB-adresse, kan der ikke specificeres flere 
adresser.
Rediger den specificerede e-mail-adresse ved at vælge CHECK/
EDIT i trin 6, og fortsæt derefter med trin 2 i "Redigering af 
specificeret destinationsadresse". Slet en e-mail-adresse ved at 
vælge CHECK/EDIT i trin 6, og fortsæt derefter med trin 2 i 
"Sletning af specificeret destinationsadresse".

Søgning efter en LDAP-server

Destinationens e-mail-adresse, som de scannede data skal sendes til, kan 
angives ved hjælp af oplysninger på LDAP-srveren.

Tilslut til en LDAP-server ved at specificere indstillinger for LDAP 
SETTING. Detaljer findes i referencevejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.
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Maksimalt 16 adresser (samlet antal adresser fra direkte input og en 
LDAP-søgning) kan angives.

1 Med hovedskærmen eller Can Use AddressBook (Kan bruge 
adressebog) vist, skal du trykke på tasten AddressBook (Adressebog) 
fire gange, så PHONE BOOK vises.

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge LDAP SEARCH, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge NAME eller E-MAIL, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

Søg efter registrerede navne ved at vælge NAME. Søg efter 
e-mail-adresser ved at vælge E-MAIL.

4 Brug tastaturet til at indtaste søgeordet (maks. 10 tegn), og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).
Søgningen begynder, og søgeresultaterne vises efter et stykke tid. Hvis 
der ikke er nogen matcher til søgeordet, vises NOT FOUND i ca. to 
sekunder.

For detaljer vedrørende indtastning/redigering af tekst se 
“Indtastning af tekst” på side 267.

Der søges efter tekst, der starter med det første tegn af de maks. 
10 tegn. Tekst findes ikke, hvis søgeordet er i midten af et ord.

5 Tryk på tasten + eller , for at vælge de ønskede data, og tryk derefter på 
tastenSelect (Vælg).

Kontroller de fundne oplysninger ved at trykke på tasten ).

Der kan ikke angives en e-mail-adresse på over 64 tegn. Hvis der 
angives en sådan e-mail-adresse, vises ADDRESS IS TOO 
LONG i ca. to sekunder, hvorefter skærmen til angivelse af 
destinationsadressen vises.

6 Tryk på tasten Select (Vælg) igen.

7 Tryk på tasten + eller , for at vælge FINISH, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

Tilføj yderligere en e-mail-adresse ved at vælge ADD i trin 7, og 
specificer derefter destinationen.
Slet den specificerede e-mail-adresse ved at vælge CHECK/EDIT 
i trin 7, og fortsæt derefter med trin 2 i "Sletning af specificeret 
destinationsadresse". Adressen kan ikke redigeres.
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Specifikation af flere destinationsadresser

En destinationsadresse kan tilføjes, hvis en destinations e-mail-adresse er 
specificeret.

Hvis en FTP-adresse eller en SMB-adresse blev valgt, kan der ikke 
specificeres flere destinationsadresser.

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle datadestinationsindstilling, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge ADD, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

3 Specificer destinationsadressen.

Detaljer om indtastning af en e-mail-adresse findes i “Direkte 
indtastning af e-mail-adressen” på side 132.
Detaljer om valg fra favoritlisten findes i “Valg fra favoritlistsen” på 
side 133..
Detaljer om valg af et kortnummer findes i “Valg af en 
kortnummerdestination” på side 133.
Detaljer om valg af et gruppeopkald findes i “Valg af en 
gruppeopkaldsdestination” på side 134.
Detaljer om valg fra adressebogen findes i “Valg fra 
adressebogen” på side 135..
Detaljer om søgning i adressen findes i “Søgning i adressebogen” 
på side 135.
Detaljer om søgning på en LDAP-server findes i “Søgning efter en 
LDAP-server” på side 136.

Redigering af en specificeret destinationsadresse

En specificeret destinations e-mail-adresse kan redigeres.

FTP-adresser, SMB-adresser og e-mail-adresser angivet ved at søge 
efter en LDAP-server kan ikke redigeres.

Ændringer, der foretages med denne procedure, bliver ikke anvendt 
på de oprindelige data (kortnumre, gruppeopkald osv.)

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle datadestinationsindstilling, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge CHECK/EDIT, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).
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3 Tryk på tasten + eller , for at vælge den e-mail-adresse, der skal 
redigeres, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

4 Brug tastaturet til at redigere e-mail-adresse, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

For detaljer vedrørende indtastning/redigering af tekst se 
“Indtastning af tekst” på side 267.

5 Tryk på tasten + eller , for at vælge FINISH, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

Sletning af en specificeret destinationsadresse

Der kan slettes en specificeret destinationsadresse (e-mail-, FTP- eller 
SMB-adresse).

Ændringer, der foretages med denne procedure, bliver ikke anvendt 
på de oprindelige data (kortnumre, gruppeopkald osv.)

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle datadestinationsindstilling, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).

2 Slet en e-mail-adresse ved at trykke på tasten + eller , for at vælge 
CHECK/EDIT, og tryk derefter på tasten Select (Vælg). Tryk derefter på 
tasten + eller , for at vælge den adresse, der skal slettes. Slet en FTP- 
eller SMB-adresse ved at fortsætte med trin 3.

3 Tryk på tasten Stop/Reset (Stop/nulstil).

4 Tryk på tasten + eller , for at vælge YES, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).
Den valgte adresse er slettet.

5 Slet en adresse mere ved at gentage proceduren fra trin 2.

6 Færdiggør sletning af adresser ved at trykke på tasten Back (Tilbage).

7 Tryk på tasten + eller , for at vælge FINISH, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

Registrering/redigering af adresser
Adresser kan registreres/redigeres i favoritlisten som kortnumre eller som 
gruppeopkald.

Adresser kan også registreres/redigeres med PageScope Web 
Connection eller med LSU (Local Setup Utility) på den medfølgende 
program-CD/DVD. Detaljer findes i referencevejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.
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Den samme indstillingsmenu, der bruges til at registrere/redigere 
faxnumre, bruges til at registrere/redigere adresser. Detaljer om 
registrering/redigering af faxnumre findes i brugervejledningen til 
faxen på dokumentations-CD/DVD'en.

Registrering af favoritlisten

Mellem de kortnumre og gruppeopkald, der er registreret på maskinen, kan 
maks. 20 destinationer registreres i favoritlisten for nem adgang til ofte 
angivne destinationer. Følg nedenstående procedure for at registrere en 
adresse (e-mail, FTP eller SMB) i favoritlisten.

1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge UTILITY, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge DIAL REGISTER, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge FAVORITE, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

Hvis data allerede er registreret i favoritlisten, skal du fortsætte 
med trin 6 efter fuldførelsen af trin 3.

4 Tryk på tasten AddressBook (Adressebog) for at skifte mellem SPEED 
DIAL og GROUP DIAL.

5 Brug tastaturet til at indtaste tallet (mellem 1 og 250) for kortnumre eller 
tallet (mellem 1 og 20) for gruppeopkald, der skal registreres i 
favoritlisten, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
De registrerede oplysninger for det valgte kortnummer eller gruppeopkald 
vises.

6 Registrer endnu en adresse ved at trykke på tasten + eller , for at vælge 
ADD, tryk på tasten Select (Vælg), og gentag derefter proceduren fra trin 
4.

7 Færdiggør registrering af adresse ved trykke på tasten + eller , for at 
vælge FINISH og derefter trykke på tasten Select (Vælg).

Sletning fra favoritlisten

Registrerede oplysninger kan slettes fra favoritlisten.

Ændringer, der foretages med denne procedure, bliver ikke anvendt 
på de oprindelige data (kortnumre, gruppeopkald osv.)

1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge UTILITY, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge DIAL REGISTER, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).
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3 Tryk på tasten + eller , for at vælge FAVORITE, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

4 Tryk på tasten + eller , for at vælge CHECK/EDIT, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

5 Tryk på tasten + eller , for at vælge den adresse, der skal slettes fra 
favoritlisten, og tryk derefter på tasten Stop/Reset (Stop/nulstil).

6 Tryk på tasten + eller , for at vælge YES.
Den valgte adresse er slettet.

7 Slet en adresse mere ved at gentage proceduren fra trin 5.

8 Færdiggør sletning af adresser ved at trykke på tasten Back (Tilbage).

9 Tryk på tasten + eller , for at vælge FINISH, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

Registrering af kortnumre (direkte indtastning)

E-mail-adresser kan registreres som kortnumre. Der kan maks. registreres 
250 kortnumre.

Tastetryk på maskinen kan ikke bruges til at registrere en 
FTP-adresse eller SMB-adresse som kortnumre. Disse adresse kan 
registreres med PageScope Web Connection. Detaljer findes i 
referencevejledningen på dokumentations-CD/DVD'en.

Kortnumre 221 til 250 er reserveret til registrering af FTP- og 
SMB-adresser fra PageScope Web Connection.

1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge UTILITY, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge DIAL REGISTER, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge SPEED DIAL, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

4 Brug tastaturet til at indtaste tallet (mellem 1 og 220) for kortnummeret, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

5 Tryk på tasten + eller , for at vælge MANUAL SETTING, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).

Hvis der ikke er specificeret en LDAP-server, springes trin5 over.
6 Brug tastaturet til at indtaste registreringsnavn, og tryk derefter på tasten 

Select (Vælg).

For detaljer vedrørende indtastning/redigering af tekst se 
“Indtastning af tekst” på side 267.
Scanning med maskinen 141
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



Du kan maks. indtaste 20 tegn.
7 Brug tastaturet til at indtaste e-mail-adressen, og tryk derefter på tasten 

Select (Vælg).
Indstillingerne registreres, og menuen DIAL REGISTER vises igen.

Du kan maks. indtaste 64 tegn.
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Registrering af kortnumre (LDAP-søgning)

E-mail-adresser kan registreres som kortnumre ved hjælp af oplysninger på 
LDAP-serveren. Der kan maks. registreres 250 kortnumre.

Tilslut til en LDAP-server ved at specificere indstillinger for LDAP 
SETTING. Detaljer findes i referencevejledningen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

Tastetryk på maskinen kan ikke bruges til at registrere en 
FTP-adresse eller SMB-adresse som kortnumre. Disse adresse kan 
registreres med PageScope Web Connection. Detaljer findes i 
referencevejledningen på dokumentations-CD/DVD'en.

Kortnumre 221 til 250 er reserveret til registrering af FTP- og 
SMB-adresser fra PageScope Web Connection.

1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge UTILITY, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge DIAL REGISTER, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge SPEED DIAL, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

4 Brug tastaturet til at indtaste tallet (mellem 1 og 220) for kortnummeret, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

5 Tryk på tasten + eller , for at vælge LDAP SEARCH, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

Hvis en LDAP-server ikke er specificeret, vises LDAP SEARCH 
ikke.

6 Tryk på tasten + eller , for at vælge NAME eller E-MAIL, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

Søg efter registrerede navne ved at vælge NAME. Søg efter 
e-mail-adresser ved at vælge E-MAIL.

7 Brug tastaturet til at indtaste søgeordet (maks. 10 tegn), og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).
Søgningen begynder, og søgeresultaterne vises efter et stykke tid. Hvis 
der ikke er nogen matcher til søgeordet, vises NOT FOUND i ca. to 
sekunder.

For detaljer vedrørende indtastning/redigering af tekst se 
“Indtastning af tekst” på side 267.

Der søges efter tekst, der starter med det første tegn af de maks. 
10 tegn. Tekst findes ikke, hvis søgeordet er i midten af et ord.
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8 Tryk på tasten + eller , for at vælge de ønskede data, og tryk derefter på 
tastenSelect (Vælg).

Kontroller de fundne oplysninger ved at trykke på tasten ).

Der kan ikke angives en e-mail-adresse på over 64 tegn. Hvis der 
angives en sådan e-mail-adresse, vises ADDRESS IS TOO 
LONG i ca. to sekunder, hvorefter skærmen til angivelse af 
destinationsadressen vises.

9 Rediger registreringsnavnet, hvis det ønskes, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

10 Rediger e-mail-adressen, hvis det ønskes, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).
Indstillingerne registreres, og menuen DIAL REGISTER vises igen.

Redigering/sletning af kortnumre

Oplysninger registreret som kortnumre kan redigeres eller slettes.

Tastetryk på maskinen kan ikke bruges til at redigere/slette en 
FTP-adresse eller SMB-adresse registreret som kortnumre. Disse 
adresser kan redigeres/slettes med PageScope Web Connection. 
Detaljer findes i referencevejledningen på dokumentations-CD/
DVD'en.

1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge UTILITY, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge DIAL REGISTER, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge SPEED DIAL, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

4 Brug tastaturet til at indtaste tallet (mellem 1 og 220) for det kortnummer, 
der skal redigeres/slettes, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
De aktuelt registrerede oplysninger for kortnummer vises i to sekunder.

5 Tryk på tasten + eller , for at vælge EDIT for at redigere oplysninger 
eller DELETE for at slette destinationen, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).
Hvis DELETE blev valgt, slettes indstillingerne, og menuen DIAL 
REGISTER vises igen.

6 Brug tastaturet til at redigere registreringsnavn, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

For detaljer vedrørende indtastning/redigering af tekst se 
“Indtastning af tekst” på side 267.
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7 Brug tastaturet til at redigere e-mail-adresse, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).
De redigerede indstillinger gemmes, og menuen DIAL REGISTER 
vises igen.

Hvis det redigere kortnummer er registreret i favoritlisten eller 
blandt gruppeopkald, vises en bekræftelsesmeddelelse, der 
spørger dig, om destinationen skal bevares som den er eller ej, når 
operationen i trin 7 udføres. Bevar destinationen registreret ved at 
vælge Yes. Annuller registreringen ved at vælge No.

Registrering af gruppeopkald

En e-mail-adresse kan registreres med en gruppeopkaldsdestination. Der 
kan maks. registreres 20 gruppeopkaldsdestinationer. (Maks. på 50 
e-mail-adresser kan registreres i en gruppe).

1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge UTILITY, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge DIAL REGISTER, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge GROUP DIAL, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

4 Brug tastaturet til at indtaste tallet (mellem 1 og 20) for gruppeopkaldet, 
og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

5 Brug tastaturet til at indtaste gruppenavnet, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

For detaljer vedrørende indtastning/redigering af tekst se 
“Indtastning af tekst” på side 267.

6 Brug tastaturet til at indtaste tallet (mellem 1 og 220) for det kortnummer, 
der skal tilføjes til gruppen, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
De oplysninger, der er registreret til det valgte kortnummer, vises.

7 Tryk på tasten Select (Vælg) igen.

8 Registrer endnu et kortnummer ved at trykke på tasten + eller , for at 
vælge ADD, tryk på tasten Select (Vælg), og gentag derefter proceduren 
fra trin 4.

9 Afslut registrering af kortnumre ved at trykke på tasten + eller , for at 
vælge FINISH, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

Redigering/sletning af gruppeopkald

Oplysninger registreret som gruppeopkald kan redigeres eller slettes.
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1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge UTILITY, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge DIAL REGISTER, og tryk derefter 
på tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge GROUP DIAL, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

4 Brug tastaturet til at indtaste tallet (mellem 1 og 20) for det gruppeopkald, 
der skal redigeres/slettes, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
De aktuelt registrerede oplysninger for gruppeopkald vises i ca. to 
sekunder.

5 Tryk på tasten + eller , for at vælge EDIT for at redigere oplysninger 
eller DELETE for at slette destinationen, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).
Hvis DELETE blev valgt, slettes indstillingerne, og menuen DIAL 
REGISTER vises igen.

6 Rediger gruppenavnet, hvis det ønskes, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).

For detaljer vedrørende indtastning/redigering af tekst se 
“Indtastning af tekst” på side 267.

7 Tryk på tasten + eller , for at vælge ADD for at tilføje et kortnummer, 
CHECK/EDIT for at slette destinationen eller FINISH for at færdiggøre 
redigere, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
Hvis FINISH blev valgt, gemmes de redigerede indstillinger, og menuen 
DIAL REGISTER vises igen. Hvis du valgte ADD, skal du fortsætte med 
trin 6 i “Registrering af gruppeopkald” på side 145. Hvis du valgte CHECK/
EDIT, skal du fortsætte med trin 8.

8 Tryk på tasten + eller , for at vælge den destination, der skal slettes, og 
tryk derefter på tastenStop/Reset (Stop/nulstil).

Kontroller indstillingen for det valgte kortnummer, tryk på tasten 
Select (Vælg).

9 Tryk på tasten + eller , for at vælge Yes, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

10 Når kortnummeret er slettet, skal du trykke på tasten Back (Tilbage).

11 Slet endnu et kortnummer ved at gentage proceduren fra trin 7.

12 Afslut sletning af kortnumre ved at trykke på tasten + eller , for at vælge 
FINISH, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
Scanning med maskinen146
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



Hvis det redigere gruppeopkald er registreret i favoritlisten, vises en 
bekræftelsesmeddelelse, der spørger dig, om destinationen skal 
bevares som den er eller ej, når operationen i trin 12 udføres. Bevar 
destinationen registreret ved at vælge Yes. Annuller registreringen 
ved at vælge No.

Valg af dataformatet
Dataformatet for det scannede billede kan slettes.

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle dataformatindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge TIFF, PDF eller JPEG, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).
Hoveddisplayet vises igen.

Hvis SIMPLEX/DUPLEX er angivet til 2-SIDE, vises kun PDF. 
Hvis derudover BW ONLY blev valgt til farveindstilling, vises JPEG 
ikke.

PDF-data kan åbnes i Adobe Acrobat Reader.

TIFF-filer for billeder, der er scannet med indstillingen Color 
eller Gray kan ikke åbnes med Windows Picture and FAX 
Viewer, der følger med Windows XP som en standardkomponent. 
Disse filer kan åbne med billedbehandlingsprogrammer som 
PhotoShop, Microsoft Office Document Imaging eller ACDsee.

Valg af indstilling for scankvalitet
Opløsningen, scantilstanden og -tætheden, der er relevant for det scannede 
billede kan vælges.

Valg af opløsningen

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle scankvalitetsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge RESOLUTION, og tryk derefter på 
tasten Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge 150x150dpi, 300x300dpi eller 
600x600dpi, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
Hoveddisplayet vises igen.
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Valg af scantilstand

Disse indstillinger findes kun, hvis BW Only blev valgt til 
farveindstilling.

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle scankvalitetsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge MODE, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge MIX, TEXT eller PHOTO, og tryk 
derefter på tasten Menu/Select.
Hoveddisplayet vises igen.

Valg af scantæthed

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle scankvalitetsindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge DENSITY, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

3 Tryk på tasten * eller ) for at vælge den ønskede scantæthed.I takt med 
at indikatoren flyttes til højre, bliver tætheden mørkere.

Indstilling af duplex (2-sidet)-scanning
Dobbeltsidede dokumentsider kan scannes med ADF'en.

Disse indstillinger findes kun, hvis dokumentet er lagt i ADF¨'en. Hvis 
dokumentet er scannet uden at være lagt i ADF'en, vælges 1-SIDE 
automatisk, og dokumentet scannes fra originalglasset.

Denne indstilling findes kun, hvis PDF er valgt som dataformat for det 
scannede billede.

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle simplex/duplex (enkeltsidet/dobbelsidet) indstilling, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge 2-SIDE, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge LONG EDGE or SHORT EDGE, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).
Hoveddisplayet vises igen.

Detaljer om LONG EDGE og SHORT EDGE findes i “Duplex 
(2-sidet) kopiering fra ADF'en” på side 117.
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Indstilling af scanstørrelse
Størrelsen af de scannede data kan angives.

Standardindstillingen er LETTER for USA og Canada og A4 for andre 
lande.

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle scanstørrelsesindstilling, og tryk derefter på tasten Select 
(Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge de ønskede størrelse, og tryk 
derefter på tastenSelect (Vælg).
Hoveddisplayet vises igen.

Indstilling af scanfarve
Farven af de scannede data kan angives.

1 På hovedskærmen trykker du på tasten + eller , for at vælge den 
aktuelle scanfarveindstilling, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge BW Only eller COLOR or GRAY, 
og tryk derefter på tasten Select (Vælg).
Hoveddisplayet vises igen.

Hvis JPEG er valgt som dataformatet, angives scanfarven til BW 
Only, og dataformatet angives automatisk til PDF.

Indstillingen SCAN SETUP/CODING METHOD ændres 
automatisk i overensstemmelse med den angivne 
scanfarveindstilling.

Specifikation af emnet
Specificer det emne, der bruges ved afsendelse af scannede data via 
netværket.

1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge SUBJECT, og 
tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Brug tastaturet til at indtaste emnenavnet, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).
Hoveddisplayet vises igen.

Slet det angivne emnenavn ved at trykke på tasten Back (Tilbage).

Sletning af et overførselsjob i kø
Listen over job i kø til overførsel kan vises, og et job kan slettes.
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1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge CANCEL 
RESERV, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge det job, der skal slettes, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).

Kontroller oplysningerne for det valgte job ved at trykke på tasten 
).

Hvis der ikke er nogen job i kø til overførsel, vises NONE.
3 Tryk på tasten + eller , for at vælge YES, og tryk derefter på tasten 

Select (Vælg).
Hoveddisplayet vises igen.
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Udskiftning af forbrugsartikler
Note
Hvis du ikke følger instruktioner i denne manual, kan det medføre tab af 
din garanti.

Note
Hvis der vises en fejlmeddelelse (Toner Empty, Trans.Belt Life 
osv.), skal du udskrive konfigurationssiden og derefter kontrollere status 
for de øvrige forbrugsvarer. For detaljer om fejlmeddelelser se 
“Fejlmeddelelser” på side 244. Du kan finde yderligere oplysninger om 
udskrivning af konfigurationssiden under “Udskrivning af en 
konfigurationsside” på side 201.

Om tonerpatroner
Maskinen bruger fire tonerpatroner: sort, gul, magenta og cyan. 
Tonerpatroner skal håndteres omhyggeligt for at undgå at spilde toner inde i 
maskinen eller på dig selv.

Installer kun nye tonerpatroner i din maskine. Hvis du installerer en 
brugt tonerpatron, vil indikatormeddelelsen ikke slukke, og Status 
Monitor bliver ikke opdateret med hensyn til sin visning af patronens 
status.

Toneren er ikke giftig. Hvis du får toner på huden, skal det vaskes af 
med koldt vand og en mild sæbe. Hvis du får toner på tøjet, så børst 
det af bedst muligt. Hvis du stadig har toner på tøjet, så vask toneren 
af med koldt vand, ikke varmt vand.

CAUTION
Hvis du får toner i øjnene, skal du vaske det ud øjeblikkeligt med koldt 
vand og kontakte læge. 

Du kan finde yderligere oplysninger om genbrug på følgende 
websider: 
US: printer.konicaminolta.net/products/recycle/index.asp 
Europa: cleanplanet-printer.konicaminoltaeurope.com/cleanplanet/
choose.php
Andre områder: printer.konicaminolta.com
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Note
Brug ikke påfyldte tonerpatroner eller ikke-godkendte tonerpatroner. 
Enhver skade på maskinen eller kvalitetsproblemer forårsaget af 
påfyldte tonerpatroner eller ikke-godkendte tonerpatroner vil medføre 
tab af din garanti. Vi yder ingen teknisk support i tilfælde af sådanne 
problemer.

Se følgende tabel vedr. udskiftning af tonerpatroner. Du får kun den optimale 
udskriftskvalitet og ydeevne, hvis du bruger originale KONICA MINOLTA 
tonerpatroner til din specifikke maskine, jf. listen herunder. Du kan finde din 
maskintype og tonerpatronernes artikelnumre på genbestillingsetiketten for 
forbrugsartikler på indersiden af frontdækslet på din maskine.

Maskint
ype

Maskinnummer Tonerpatrontype Tonerpatron 
Artikelnr.

AM A0FD 011

Standard-kapacitet tonerpatron sort (K) A0DK 131
Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 231
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 331
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 431
Høj kapacitet tonerpatron sort (K) A0DK 132
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 232
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 332
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 432

EU A0FD 021

Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 251
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 351
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 451
Høj kapacitet tonerpatron sort (K) A0DK 152
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 252
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 352
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 452

AP A0FD 041

Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 291
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 391
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 491
Høj kapacitet tonerpatron sort (K) A0DK 192
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 292
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 392
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 492

AU A0FD 051

Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 291
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 391
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 491
Høj kapacitet tonerpatron sort (K) A0DK 192
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 292
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 392
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 492
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Brug kun de tilsvarende type ægte KONICA MINOLTA-tonerpatroner 
for at få optimal udskriftskvalitet og ydelse.

Opbevar tonerpatroner: 

i deres emballage, til du skal bruge dem.

på et koldt sted uden for sollys (pga. varmen). 

Den maksimale oplagringstemperatur er 35°C (95°F), og den maksimale 
oplagringsfugtighed er 85 % (ikke-kondenserende). Hvis du tager 
tonerpatroner fra et koldt sted til et varmt, fugtigt sted, kan der forekomme 
kondensering, som vil nedsætte printkvaliteten. Lad toneren tilpasse sig til 
omgivelserne i ca. 1 time inden brug.

Niveau under håndtering og opbevaring. 

Tonerpatroner må ikke holdes, stå eller opbevares stående på deres 
ende eller vendt op og ned. Toneren i patronen kan klumpe sammen eller 
fordele sig ujævnt.

væk fra saltholdig luft og korroderende luftarter som aerosol.

GC A0FD 081

Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 281
Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 381
Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 481
Høj kapacitet tonerpatron sort (K) A0DK 182
Høj kapacitet tonerpatron gul (Y) A0DK 282
Høj kapacitet tonerpatron magenta (M) A0DK 382
Høj kapacitet tonerpatron cyan (C) A0DK 482

Maskint
ype

Maskinnummer Tonerpatrontype Tonerpatron 
Artikelnr.

Y
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Udskiftning af en tonerpatron

Note
Pas på, at du ikke spilder toner under udskiftningen. Spildt toner skal 
tørres af øjeblikkeligt med en blød, tør klud.

Hvis MACHINE SETTING/TONER EMPTY i menuen UTILITY 
(Hjælpeprogram) er angivet til STOP, vises meddelelsen TONER EMPTY/
CHANGE X TONER (hvor “X” angiver farven på toneren), når tonerpatronen 
næsten er tom. Følg trinene herunder, når du skal skifte patron.

1 Åbn maskinens frontdæksel.

2 Træk frontgrebet på 
farvetonerpatronen til højre som 
angivet.

Udskiftningsproceduren for 
tonerpatronen er den samme for 
alle farver (gul: Y, magenta: M, 
cyan: C og sort: K).

Følgende vejledning viser 
proceduren til udskiftning af 
tonerpatronen (Y).

Y

Y M C K
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3 Sænk grebet for at frigøre låsen.

4 Træk håndtaget på den 
tonerpatron, der skal udskiftes, 
og træk derefter patronen ud. 

Følgende vejledning viser 
proceduren til udskiftning af 
tonerpatronen (Y).

Note
Skaf den brugte tonerpatron bort i henhold til lokale bestemmelser. 
Tonerpatroner må ikke brændes.
Du kan finde yderligere oplysninger på “Om tonerpatroner” på side 152.

5 Kontroller farven på den nye tonerpatron, som skal installeres.

6 Fjern tonerpatronen fra posen.

Y

Y

Y

Y
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7 Ryst patronen for at fordele 
toneren.

8 Sørg for, at tonerpatronen er af 
samme farve som 
maskinrummet, og indsæt 
tonerpatronen i maskinen.

9 Sørg for, at tonerpatronen er 
sikkert installeret, og træk 
derefter beskyttelsesplastikket 
af.

Y

3 ×

Y

Y

Y

Y
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10 Løft frontgrebet til dets 
oprindelige position.

11 Træk grebet til venstre for at 
låse det på plads.

Frontgrebet skal 
returneres sikkert til dets 
oprindelige position. 
Ellers kan frontdækslet 
på maskinen ikke lukkes.

12 Luk frontdækslet.

Y

Y

Y
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Udskiftning af en billedenhed
Se følgende tabel vedr. udskiftning af billedenheden. Du får kun den optimale 
udskriftskvalitet og ydeevne, hvis du bruger originale KONICA MINOLTA 
billedenheder til din specifikke maskine, jf. listen herunder. Du kan finde din 
maskintype og billedenhedens artikelnumre på genbestillingsetiketten for 
forbrugsartikler på indersiden af frontdækslet på din maskine.

Maskintyp
e

Maskinnummer Type billedenhed Reservedelsnu
mre for 
billedenhed

AM A0FD 011

Billedenhed - Sort (K) A031 00F
Billedenhed - Gul (Y) A031 05F
Billedenhed - Magenta (M) A031 0AF
Billedenhed - Cyan (C) A031 0GF

EU A0FD 021

Billedenhed - Sort (K) A031 00H
Billedenhed - Gul (Y) A031 05H
Billedenhed - Magenta (M) A031 0AH
Billedenhed - Cyan (C) A031 0GH

AP A0FD 041

Billedenhed - Sort (K) A031 00H
Billedenhed - Gul (Y) A031 05H
Billedenhed - Magenta (M) A031 0AH
Billedenhed - Cyan (C) A031 0GH

AU A0FD 051

Billedenhed - Sort (K) A031 00H
Billedenhed - Gul (Y) A031 05H
Billedenhed - Magenta (M) A031 0AH
Billedenhed - Cyan (C) A031 0GH

GC A0FD 081

Billedenhed - Sort (K) A031 00N
Billedenhed - Gul (Y) A031 05N
Billedenhed - Magenta (M) A031 0AN
Billedenhed - Cyan (C) A031 0GN
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Note
Rør ikke ved OPC-tromlens 
overflade. Det vil reducere 
billedkvaliteten.

Det anbefales, at du udskifter den angivne billedenhed, når 
meddelelsen I-UNIT END REPLACE X vises.

1 Se i meddelelsesvinduet, hvilken farve billedenhed, der skal udskiftes.

2 Åbn maskinens frontdæksel.

Y

PUSH
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3 Træk frontgrebet på 
farvetonerpatronen til højre som 
angivet.

Udskiftningsproceduren for 
billedenheden er den samme for 
alle farver (gul: Y, magenta: M, 
cyan: C og sort: K).

Følgende vejledning viser 
proceduren til udskiftning af 
tonerpatronen (K).

4 Sænk grebet for at frigøre låsen.

5 Tryk ned på området markeret 
med "Push" (Tryk) på den 
billedenhed, der skal udskiftes, 
og skub enheden hele vejen ud 
af maskinen. 

Følgende vejledning viser 
proceduren til udskiftning af 
billedenheden (K).

K

Y M C K

K

K

K

K
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Note
Bortskaf den brugte billedenhed i henhold til lokale bestemmelser.
Brænd ikke billedenheden.

6 Kontroller farven på den nye billedenhed, som skal installeres.

For at forhindre toner i at falde ud, skal du lade billedenheden 
forblive i posen, indtil trin 5 skal udføres.

7 Fjern billedenheden fra posen.

8 Hold billedenheden med begge 
hænder, og ryst den så to gange 
som vist på tegningen.

Tag ikke i bundet af 
posen. Derved kan 
billedenheden blive 
ødelagt, hvilket kan 
resultere i forringet 
udskriftskvalitet.

K

PUSH

Y

PUSH

Y

PUSH
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9 Fjern al pakketape fra 
billedenheden.

10 Fjern det beskyttende materialer 
fra billedenheden. Det 
beskyttede materiale glider af, 
når det vendes.

11 Sørg for, at den nye billedenhed, 
der skal installeres, er den 
samme farve som 
printerrummet, og installer 
derefter billedenheden i 
printeren.

K

PUSH

PUSH

K

K
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12 Løft frontgrebet til dets 
oprindelige position.

13 Træk grebet til venstre for at 
låse det på plads.

Frontgrebet skal 
returneres sikkert til dets 
oprindelige position. 
Ellers kan frontdækslet 
på maskinen ikke lukkes.

14 Luk frontdækslet.

K

K

K
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Udskiftning af resttonerbeholder
Hvis resttonerbeholderen bliver fuld, vises meddelelsen WASTE TONER 
FULL/REPLACE BOTTLE i meddelelsesvinduet. Maskinen stopper og vil 
ikke starte igen, før resttonerbeholderen er udskiftet.

1 Åbn maskinens frontdæksel.

2 Drej skiven på 
resttonerbeholderen mod uret, 
indtil beholderen er frigjort.

Låst Åben
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3 Åbn venstre og højre håndtag på 
resttonerbeholderen.

4 Hold i venstre og højre håndtag 
på resttonerbeholderen, og træk 
beholderen langsomt ud.

Pas på, da noget 
resttoner kan falde ud, 
hvis låsen er lukket, når 
resttonerbeholderen 
fjernes.

5 Fjern den nye resttonerbeholder fra indpakningen. Indsæt den brugte 
resttonerbeholder i plastikposen, der er i kassen, og luk den.

Note
Skaf resttonebeholderen bort i henhold til de lokale bestemmelser. 
Resttonerbeholderen må ikke brændes.

Inden du installerer resttonerbeholderen, skal du sikre dig, at 
skiven på resttonerbeholderen er åben.
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6 Skyd resttonerbeholderen hele 
vejen ind i maskinen.

7 Drej skiven med uret, indtil 
resttonerbeholderen er i den 
låste position. 

LåstÅben
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8 Luk frontdækslet.

Hvis resttonerbeholderen ikke sidder rigtigt, eller hvis skiven ikke 
er låst, kan du ikke lukke frontdækslet.
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Udskiftning af overføringsvalse
Når du får meddelelsen Trans. Roll. Life er det tid til at udskifte 
overføringsvalsen. Udskrivning kan fortsætte efter at denne meddelelse 
kommer frem, men med reduceret printkvalitet, så valsen bør skiftes 
øjeblikkeligt.

Skift ozonfilter samtidig med overføringsvalse. Der følger et nyt ozonfilter 
med den nye overføringsvalse.

Udskiftning af overføringsvalse

1 Træk i håndtaget, og åbn 
dækslet i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 
foldes op.

2 Flyt armen mod dig. 
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3 Fjern overføringsvalsen.

4 Forbered en ny 
overføringsvalse.
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5 Indsæt overføringsvalsens pind i 
lejerne.

6 Flyt grebene væk fra dig, indtil 
de går i hak.

7 Luk højre sidedæksel.

8 Nulstil tælleren med ADMIN. MANAGEMENT/SUPPLIES REPLACE/
TRANSFER ROLLER i menuen UTILITY (Hjælpeprogram).
Udskiftning af forbrugsartikler 171
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



9 Udskift ozonfilteret på følgende måde.
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Udskiftning af ozonfilteret

1 Fjern ozonfilteret fra maskinen.

2 Skyd det nye ozonfilter ind i 
maskinen, til det går i hak.
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Udskiftning af overføringsbælteenheden
Når det er tid at udskifte bælteenheden, vises meddelelsen Trans. 
Bæltelevetid vises. Udskrivning kan fortsætte efter at denne 
meddelelse kommer frem, men med reduceret printkvalitet, så 
overføringsbælteenheden bør skiftes øjeblikkeligt.

1 Sluk for maskinen og træk 
netstikket og interfacedækslet 
ud.

2 Træk i håndtaget, og åbn 
dækslet i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 
foldes op.
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3 Brug en mønt til at løsgøre de 
skruer, der spænder 
bælteenheden.

4 Åbn maskinens frontdæksel.

5 Fjern resttonerbeholderen.

Detaljer om fjernelse af 
resttonerbeholder findes i 
“Udskiftning af 
resttonerbeholder” på 
side 165.
Udskiftning af forbrugsartikler 175
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



6 Fjern alle billedenheder.

Detaljer om fjernelse af 
billedenhed findes i 
“Udskiftning af en 
billedenhed” på side 159.

Dæk den fjernede 
billedenhed til for at 
beskytte den mod direkte 
sollys.

7 Fjern udbakken.

K

K
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K
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8 Åbn det venstre sidedæksel.

9 I venstre side skal du trække i 
den højre blå lukkearm til 
bælteenheden.

Fjern ikke den blå arm.

10 Hold i armen, og træk forsigtig 
overførselsbælteenheden ud.
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11 Forbered en ny 
overføringsbælteenhed.

Pas på, at du ikke rører 
ved bæltets overflade.

Fjern ikke den blå arm.

12 Fjern al pakketape fra den nye 
bælteenhed.

13 Fjern det beskyttende materiale 
fra den nye bælteenhed.

14 Sæt den nye bælteenhed ind 
langs med skinnerne.
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15 Luk det venstre sidedæksel.

16 Installer udbakken.

17 På højre dækselsside skal du 
fastspænde skruerne for at sikre 
ovrførselsbælteenheden.

B
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18 Luk højre sidedæksel.

19 Installer alle billedenheder.

Detaljer om installation af 
billedenhed findes i 
“Udskiftning af en 
billedenhed” på side 159.
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20 Installer resttonerbeholderen.

Detaljer om installation af 
resttonerbeholder findes i 
“Udskiftning af 
resttonerbeholder” på 
side 165.

21 Luk frontdækslet.

22 Gentilslut netledningen, og tænd 
for maskinen.

23 Nulstil tælleren med ADMIN. MANAGEMENT/SUPPLIES REPLACE/
TRANSFER BELT i menuen UTILITY (Hjælpeprogram).
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Udskiftning af brænderenheden
Når det er tid at udskifte brænderenheden, vil meddelelsen Fuser Unit 
Life blive vist. Udskrivning kan fortsætte efter at denne meddelelse 
kommer frem, men med reduceret printkvalitet, så brænderenheden bør 
skiftes øjeblikkeligt.

1 Sluk for maskinen og træk 
netstikket og interfacedækslet 
ud.

Note
Der findes ekstremt varme dele inde i maskinen. Før brænderenheden 
bliver udskiftet, skal du vente ca. 20 minutter, efter maskinen er slukket, 
og kontroller så, at brændedelen har nået stuetemperatur. Ellers kan du 
brænde dig.

2 Åbn maskinens frontdæksel.
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3 Løft scanningsenheden 
langsomt.

4 Træk i håndtaget, og åbn 
dækslet i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 
foldes op.

5 Brug en mønt til at løsgøre de 
skruer, der spænder 
brænderenheden. 
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6 Fjern brænderenheden.

7 Forbered en ny brænderenhed.

Pas på, at du ikke rører 
ved brændervalsens 
overflade.

8 Indsæt brænderenheden.
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9 Fastspænd de to skruer for at 
sikre brænderenheden. 

10 Luk det højre sidedæksel. Sænk 
langsomt scanningsenheden, og 
luk derefter fordækslet.

11 Gentilslut netledningen, og tænd 
for maskinen.

12 Nulstil tælleren med ADMIN. MANAGEMENT/SUPPLIES REPLACE/
FUSER UNIT i menuen UTILITY (Hjælpeprogram).
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Vedligeholdelse af maskinen

CAUTION
Læs alle forsigtigheds- og advarselsetiketter omhyggeligt, overhold 
dem og følg alle instruktioner i dem. Disse etiketter er anbragt på 
indersiden af maskinens dæksler og inde i maskinens hus.

Maskinen skal behandles med omhu for at bevare dens levetid. Forkert 
håndtering kan forvolde skade og medføre tab af garanti. Hvis der ligger støv 
og papirstumper inde i maskinen eller uden for den, påvirker det maskinens 
ydelse og printkvalitet, så maskinen bør rengøres regelmæssigt. Overhold 
følgende retningslinjer.

WARNING!
Sluk for maskinen, træk netledningen ud af stikket, og afbryd alle 
interface kabler før rengøring. Spild ikke vand eller rensemidler ned i 
maskinen, ellers bliver maskinen beskadiget og elektriske stød kan 
være resultatet.

CAUTION
Fuserenheden er varm. Når højre sidedæksel åbnes, falder 
fuserenhedens temperatur gradvist (vent en time) .

Pas på, når du gør rent inde i maskinen eller fjerner papirstop, da 
fuserenheden og andre interne dele kan være meget varme.

Stil ikke noget oven på maskinen.

Brug en blød klud til at rengøre maskinen.

Sprøjt aldrig opløsningsmidler direkte på maskinens overflade, sprøjtet 
kan trænge ind gennem ventilationshuller på maskinen og ødelægge de 
interne kredsløb.

Undgå at bruge slibende eller ætsende opløsninger, eller opløsninger, der 
indeholder opløsningsmidler (alkohol, benzen).

Test altid et rengøringsmiddel (f.eks. et mildt rengøringsmiddel) på et lille, 
uanseligt sted på din maskine for at se virkningen.

Brug aldrig skarpe elle grove redskaber som wire eller skuresvampe.

Luk altid maskinens dæksler forsigtigt. Udsæt aldrig maskinen for 
vibrationer.

Dæk ikke maskinen til lige efter brug. Sluk for den og vent til den er 
afkølet.
Vedligeholdelse af maskinen188
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



Lad ikke maskinens dæksler stå åben i længere tid, især på godt oplyste 
steder, lys kan skade tonerpatroner.

Åbn ikke maskinen under udskrivning.

Bank ikke medier sammen på maskinen.

Smør og adskil ikke maskinen.

Tip ikke maskinen.

Rør ikke ved de elektriske kontakter, gear eller laserenheder. Hvis du gør 
det, kan det beskadige maskinen og forringe printkvaliteten.

Hold mængden af medier i udbakken så lavt som muligt. Hvis stakken 
bliver for høj, kan det forårsage fejl i indføringen og krøllede medier.

Der skal altid to personer til at 
løfte maskinen, når den skal 
flyttes.
Bær maskinen i niveau for at 
undgå at spilde toner.

Når du løfter maskinen, skal du 
klappe bakke 1 op og fjerne 
udbakken og derefter løfte 
maskinen som vist på 
illustrationen til højre.

Hvis udbakken og den nedre 
indføringsenhed er installeret, 
skal du fjerne dem fra maskinen 
og flytte hver del separat.

Hvis du får toner på huden, skal 
det vaskes af med koldt vand og en mild sæbe.

CAUTION
Hvis du får toner i øjnene, skal du vaske det ud øjeblikkeligt med koldt 
vand og kontakte læge.

Kontroller, at alle dele, der blev fjernet for rengøring, bliver sat på plads 
igen, inden du tænder for maskinen.

55 kg55 kg
121 lbs121 lbs
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Rengøring af maskinen

CAUTION
Husk at slukke for maskinen og at trække stikket inden rengøringen.

Udvendigt

Kontrolpanel

Udvendigt på maskinen

OriginaldækselOriginalglas

Ventilationsrist
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Medievalser
Opsamlinger af papirstøv og andet affald kan medføre problemer i 
indføringen. 

Rengøring af mediefødevalser (manuel indføringsbakke)

1 Åbn bakke 1.

2 Tryk ned på midten af 
papirløftpladen, indtil venstre og 
højre låsetap (hvide) låses på 
plads.
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3 Rengør valserne ved at tørre 
dem med en blød, tør klud.

4 Luk bakken.
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Rengøring af mediefødevalser (bakke 2/3)

1 Træk bakken ud.

2 Rengør valserne ved at tørre 
dem med en blød, tør klud.

3 Luk bakken.
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Rengøring af medieoverføringsvalser for bakke 3

1 Åbn højre sidedæksel på 
bakke 3.

Før højre sidedæksel på 
bakke 3 åbnes, skal 
bakke 1 foldes op.

2 Rengør valserne ved at tørre 
dem med en blød, tør klud.

3 Luk højre sidedæksel på 
bakke 3.
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Rengøring af mediefødevalser for ADF'en

1 Åbn ADF-indføringsdækslet.

2 Rengør valserne ved at tørre 
dem med en blød, tør klud.

3 Luk ADF-indføringsdækslet.
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Rengøring af mediefødevalser for ADF'en

1 Træk i håndtaget, og åbn 
dækslet i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 
foldes op.

2 Rengør valserne ved at tørre 
dem med en blød, tør klud.

3 Luk højre sidedæksel.
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Laserlinse
Denne maskine er konstrueret med fire laserlinser. Rengør alle linser som 
beskrevet nedenfor. Laserlinsens rengøringsværktøj burde findes inde i 
frontdækslet.

1 Åbn maskinens frontdæksel, og 
fjern rengøringsværktøjet fra 
maskinens frontdæksel.

 

2 Indsæt laserlinsens 
rengøringsværktøj i laserlinsens 
rengøringsåbning, træk den ud, 
og gentag denne frem og 
tilbagebevægelse 2 eller 3 
gange.

3 Rengør på samme måde mellem 
hver af laserlinserne.

Laserlinserenseværktøjet 
følger med maskinen.
Gem værktøjet et sikkert 
sted, så det ikke går tabt.
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4 Returner laserlinsens rengøringsværktøj til holderen inde i frontdækslet.

5 Luk frontdækslet.
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Introduktion
Dette kapitel indeholder oplysninger, som skal hjælpe dig med at løse de 
maskinproblemer, du kan komme ud for, eller henvise til de rette kilder for 
hjælp. 

Udskrivning af en konfigurationsside side 201

Forhindring af fejl i indføringen side 202

Gennemgang af mediebanen side 203

Afhjælpning af fejl i medieindføringen side 203

Løsning af problemer med fejl i medieindføringen side 226

Løsning af andre problemer side 230

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten side 236

Status-, fejl- og service-meddelelser side 243
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Udskrivning af en konfigurationsside
1 Tryk på tasten + eller , på hovedskærmen for at vælge REPORT/

STATUS, og tryk derefter på tasten Select (Vælg).

2 Tryk på tasten + eller , for at vælge REPORT, og tryk derefter på tasten 
Select (Vælg).

3 Tryk på tasten + eller , for at vælge CONFIGURATION PAGE, og tryk 
derefter på tasten Select (Vælg).

4 Tryk på tasten Start-B&W eller Start-Color.
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Forhindring af fejl i indføringen

Kontroller, at...
Mediet matcher maskinspecifikationerne.

Mediet ligger fladt, især ved forkanten.

Maskinen står på en hård, plan overflade.

Du opbevarer medier et tørt sted væk fra fugt og fugtighed.

Du fjerner transparenter fra udbakken umiddelbart efter udskrivning for at 
undgå statisk elektricitet.

Du altid indstiller styrene i bakke 2/3, når du har lagt medier i (hvis et styr 
ikke er justeret korrekt, kan det medføre dårlig udskriftskvalitet, fejl i 
indføringen, og skade på maskinen).
Du lægger papir i med udskriftssiden opad i bakken (mange producenter 
sætter en pil på enden af emballagen for at markere udskriftssiden).

Undgå...
Medier som er foldede, rynkede eller meget krøllede.

Dobbeltindføring (fjern mediet og luft arkene – de hænger måske sammen). 
At lufte transparenter; det forårsager statisk elektricitet.

At ilægge forskellige medietyper (type/størrelse/vægt) på samme tid.

At overfylde bakkerne. 

at lade udbakken blive overfyldt (udbakken kan rumme 250 ark – mere end 
250 ark ad gangen kan forårsage fejl i indføringen).
at fylde udbakken med mere end nogle få transparenter. 
Forhindring af fejl i indføringen202
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



Gennemgang af mediebanen
En gennemgang af maskinens mediebane vil hjælpe dig til at finde fejl i 
medieindføringen.

1. ADF-medieføderuller

2. Dokumentindføringsbakke

3. Dokumentudbakke

4. Tonerpatron

5. Brænderenhed

6. Duplex

7. Bakke 1 (Manuel 
indføringsbakke)

8. Bakke 3 (ekstra nedre 
indføringsenhed)

9. Bakke 2

10. Laser

11. Billedenhed

12. Overføringsbælteenhed

13. Udbakke

Afhjælpning af fejl i medieindføringen
Det medie, som er årsag til fejlen, skal fjernes forsigtigt uden at rive det i 
stykker, for at undgå skader. Eventuelle stumper af mediet, som er tilbage i 
maskinen, hvad enten de er store eller små, kan tilstoppe mediebanen og 
være årsag til yderligere fejl. Læg ikke det medie i igen, som har forårsaget 
fejlen.

Note
Billedet sidder ikke fast på mediet før brændingen. Hvis du rører ved 
den beskrevne overflade, kan du få toner på hænderne, så undgå at røre 
den beskrevne overflade, når du fjerner det medie, som har forvoldt 
fejlen. Pas på ikke at spilde toner inde i maskinen. 
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Mediebane

Dokumentbane
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CAUTION
Ubrændt toner kan tilsnavse dine hænder, klæder eller andet, som det 
kommer på.
Hvis du får toner på tøjet, så børst det af bedst muligt. Hvis du stadig 
har toner på tøjet, så vask toneren af med koldt vand, ikke varmt vand. 
Hvis du får toner på huden, skal det vaskes af med koldt vand og en 
mild sæbe.

CAUTION
Hvis du får toner i øjnene, skal du vaske det ud øjeblikkeligt med koldt 
vand og kontakte læge.

Hvis meddelelsen om fejl i indføringen bliver stående i meddelelsesvinduet 
efter at banen er klar, skal du åbne og lukke motordækslerne. Så bør 
meddelelsen forsvinde. 

Meddelelser om fejl i medieindføringen og afhjælpende 
procedurer

Meddelelse om fejl i medieindføringen Sidereference

PAPER MISFEED

OPEN RIGHT DOOR

side 209

PAPER MISFEED

OPEN TRANSPORT DOOR

side 213

FUSER JAM

OPEN RIGHT DOOR

side 218

TRANSFER ROLLER JAM

OPEN TRANSPORT DOOR

side 213

VERTICAL TRANS JAM

OPEN RIGHT DOOR

side 209

DUPLEX LOWER JAM

OPEN RIGHT DOOR

side 217
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DUPLEX UPPER JAM

OPEN RIGHT DOOR

side 217

MP TRAY JAM

OPEN RIGHT DOOR

side 206

HORIZONTAL TRANS JAM

OPEN FRONT COVER

UP SCANNER UNIT

side 224

OUTPUT JAM

OPEN FRONT COVER

UP SCANNER UNIT

side 224

SWITCH BACK JAM

OPEN FRONT COVER

UP SCANNER UNIT

side 222

ORIGINAL DOC. JAM

OPEN DOC.FEED COVER

side 215

Meddelelse om fejl i medieindføringen Sidereference
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen i bakke 1 (manuel 
indføringsbakke) og overføringsvalsen

1 Træk i håndtaget, og åbn 
dækslet i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 
foldes op.

2 Træk mediet, som forårsager 
fejlen, forsigtigt ud.
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CAUTION
Området omkring brænderen er 
meget varmt.
Hvis du rører ved andet end de 
markerede greb, kan du blive 
forbrændt. Hvis du bliver 
forbrændt, skal du omgående 
holde huden under koldt vand og 
derefter søge læge.

Note
Hvis du rører ved overfladen på 
overføringsbæltet eller 
overføringsvalsen, kan det 
resultere i nedsat 
udskriftskvalitet.
Pas på med ikke at røre ved 
overfladerne på 
overføringsbæltet og 
overføringsvalsen. 
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3 Luk højre sidedæksel.
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Afhjælpning af fejl i medieindføring i bakke 2

1 Træk i håndtaget, og åbn 
dækslet i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 
foldes op.

2 Træk mediet, som forårsager 
fejlen, forsigtigt ud.
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CAUTION
Området omkring brænderen er 
meget varmt.
Hvis du rører ved andet end de 
markerede greb, kan du blive 
forbrændt. Hvis du bliver 
forbrændt, skal du omgående 
holde det under koldt vand og 
derefter søge læge.

Note
Hvis du rører ved 
overføringsbæltet eller 
overføringsvalsen, kan det 
resultere i nedsat 
udskriftskvalitet.
Pas på med ikke at røre ved 
overfladerne på 
overføringsbæltet og 
overføringsvalsen. 
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3 Luk højre sidedæksel.

4 Træk bakke 2 ud og fjern så alle 
medier fra bakken. 

5 Luft det fjernede medie og ret 
det rigtigt til igen.
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6 Læg mediet i bakke 2 med forsiden op.

Kontroller, at mediet er fladt.

Fyld ikke papir i over � mærket. 
7 Luk bakke 2.
Afhjælpning af fejl i medieindføringen212
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



Afhjælpning af fejl i medieindføring i bakke 3

1 Åbn højre sidedæksel på 
bakke 3.

Før højre sidedæksel på 
bakke 3 åbnes, skal 
bakke 1 foldes op.

2 Træk mediet, som forårsager 
fejlen, forsigtigt ud.

3 Luk højre sidedæksel på 
bakke 3.
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4 Træk bakke 3 ud og fjern så alt 
papir fra bakken.

5 Luft det fjernede papir og ret det 
rigtigt til igen.

6 Læg papiret i bakke 3 med forsiden op.

Kontroller, at mediet er fladt.

Fyld ikke papir i over � mærket.

Skub mediestyrene mod papirets kanter.
7 Luk bakke 3.
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen fra ADF'en

1 Åbn ADF-indføringsdækslet.

2 Fjern dokumentet fra 
ADF-dokumentindføringsbakken
.

3 Løft for at åbne ADF-dækslet.
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4 Fjern medier, som er årsag til 
stoppet.

5 Luk ADF-dækslet.

6 Luk ADF-indføringsdækslet.
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen fra duplexen

1 Træk i håndtaget, og åbn 
dækslet i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 
foldes op.

2 Træk mediet, som forårsager 
fejlen, forsigtigt ud.

3 Luk højre sidedæksel.
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved brænderen

1 Åbn maskinens frontdæksel.

2 Løft scannerenheden langsomt, 
og åben dækslet.

3 Træk i håndtaget, og åbn 
dækslet i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 
foldes op.
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4 Skub grebene på 
brænderenheden op, og åbn 
dækslet.

5 Træk mediet, som forårsager 
fejlen, forsigtigt ud.

Hvis mediestoppet ikke kan 
fjernes ved at trække det 
ned, skal det trækkes ud fra 
toppen af brænderenheden.
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Hvis papiret krøller og sætter 
sig fast i brænderenheden, 
skal brænderenheds dæksel 
åbnes, hvorefter papiret kan 
fjernes.

CAUTION
Området omkring brænderen er 
meget varmt.
Hvis du rører ved andet end de 
markerede greb, kan du blive 
forbrændt. Hvis du bliver 
forbrændt, skal du omgående 
holde huden under koldt vand og 
derefter søge læge.
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Note
Hvis du rører ved overfladen på 
overføringsbæltet eller 
overføringsvalsen, kan det 
resultere i nedsat 
udskriftskvalitet.
Pas på med ikke at røre ved 
overfladerne på 
overføringsbæltet og 
overføringsvalsen. 

6 Skub grebene ned.
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7 Luk det højre sidedæksel. Sænk 
langsomt scanningsenheden, og 
luk derefter fordækslet.

Afhjælpning af fejl i medieindføringen fra Switchback
1 Åbn maskinens frontdæksel.

2 Løft scannerenheden langsomt, 
og åben dækslet.
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3 Træk mediet, som forårsager 
fejlen, forsigtigt ud.

4 Luk dækslet langsomt, og sænk 
langsomt scannerenheden.

5 Luk frontdækslet.
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen fra det vandrette 
transportområde 

1 Åbn maskinens frontdæksel.

2 Løft scannerenheden langsomt, 
og åben dækslet.

3 Træk mediet, som forårsager 
fejlen, forsigtigt ud.
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4 Luk dækslet langsomt, og sænk 
langsomt scannerenheden.

5 Luk frontdækslet.
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Løsning af problemer med fejl i 
medieindføringen

Mange fejl i indføringen i et bestemt område kan betyde, at området 
bør kontrolleres, repareres eller renses. Gentagne fejl kan også 
forekomme, hvis du bruger udskriftsmedier eller originale medier, som 
ikke understøttes.

Symptom Årsag Løsning
Flere ark går 
gennem 
maskinen 
samtidig.

Mediets forkanter er 
ikke lige.

Fjern mediet og glat forkanterne ud, og 
læg det så i igen.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

Fjern det fugtige medie og udskift det 
med nyt, tørt medie.

Der er for meget 
statisk elektricitet.

Transparenter skal ikke luftes.

Fejl i medie- 
indføringen 
fortsætter.

Åbn motordækslet og 
luk det igen for at 
nulstille maskinen.

Åbn og luk motordækslet igen. 

Der er stadig medie i 
maskinen, som 
forårsager fejl i 
indføringen.

Kontroller mediebanen igen og 
kontroller, at alle medier, som 
forårsager fejl i indføringen, er fjernet.
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Duplex-papir
stop.

Du bruger medier, 
som ikke 
understøttes (forkert 
størrelse, tykkelse, 
type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier. Se “Specifikationer” på side 
68.

Der henvises også til http://
printer.konicaminolta.com for at få en 
komplet liste over aktuelt godkendte 
medier.

Almindeligt papir og genbrugspapir 
kan automatisk duplexes, hvis 
medietypen er angivet korrekt i 
driveren. Se “Specifikationer” på side 
68.

Kontroller, at du ikke har blandet 
medietyper i bakken.

Du kan ikke foretage 
duplex-udskrivning på tykt materiale, 
kuverter, etiketter, brevpapir, postkort, 
glittet papir eller transparenter.

Fortsat fejl i 
medieindføring.

Kontroller mediebanen igen i duplex, 
og kontroller, at du har fjernet alle 
medier, som forårsager fejl i 
indføringen.

Medier 
fejlindføres i 
ADF'en.

Det ilagte dokument 
opfylder ikke 
specifikationerne.

Ilæg det korrekte dokument. 
Oplysninger om dokumenter, der kan 
ilægges findes i “Dokumenter, der kan 
ilægges ADF'en” på side 95.

Det ilagte dokument 
overstiger 
maksimumkapa- 
citeten.

Ilæg dokumentet, så det ikke 
overstiger maksimumkapaciteten. 
Oplysninger om dokumenter, der kan 
ilægges findes i “Dokumenter, der kan 
ilægges ADF'en” på side 95.

Dokumentstyrene 
blev ikke skubbet op 
langs kanterne af 
dokumentet.

Skub dokumentstyrene op mod 
dokumentets kanter. Du kan finde 
yderligere oplysninger om ilægning af 
dokument under “Ilægning af et 
dokument i ADF'en” på side 98.

Symptom Årsag Løsning
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Medier 
fejlindføres.

Mediet er ikke 
anbragt korrekt i 
bakken.

Fjern mediet, som laver fejl i 
indføringen, og læg det rigtigt i bakken.

Antal ark i bakken 
overstiger det tilladte 
maksimum.

Fjern overskuddet og læg det korrekte 
antal ark i bakken. 

Mediestyrene er ikke 
indstillet korrekt til 
mediestørrelsen.

Juster mediestyrene i bakken, så de 
passer til mediestørrelsen.

Bakken indeholder 
skæve eller krøllede 
medier.

Fjern mediet, glat det ud, og læg det i 
igen. Brug ikke det medie, hvis fejlen 
fortsætter.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

Fjern det fugtige medie og udskift det 
med nyt, tørt medie. 

Konvolutter, etiketter, 
postkort, tykt 
materiale, brevpapir, 
glittede medier eller 
transparenter 
ilægges i bakke 2.

Specielle medier understøttes kun i 
bakke 1.

Den anbefalede 
transparent eller 
etiketarket vender 
den forkerte vej i 
bakke 1.

Læg transparenter eller etiketark i iht. 
producentens instruktioner.

Symptom Årsag Løsning
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Medier 
fejlindføres.

Konvolutter vender 
den forkerte vej i 
bakke 1.

Læg konvolutterne i bakke 1, så 
lukkeflapperne vender nedad.

Hvis flapperne er på den lange kant, 
skal konvolutterne ilægges med 
flappen mod maskinen og med 
flapperne nedad.

Transparenter har 
opsamlet statisk 
elektricitet i bakken.

Fjern transparenterne og læg dem i 
bakke 1 igen et ark af gangen. Undlad 
at lufte transparenter, inden du lægger 
dem i. 

Du bruger medier, 
som ikke 
understøttes (forkert 
størrelse, tykkelse, 
type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier.

Se “Specifikationer” på side 68.

Der henvises også til http://
printer.konicaminolta.com for at få en 
komplet liste over aktuelt godkendte 
medier.

Mediefødevalsen er 
snavset.

Fjern overførselsvalsen, og rengør 
den.

Detaljer om fjernelse af 
overførselsvalsen findes i side 169.

Symptom Årsag Løsning
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Løsning af andre problemer
Du kan bestille KONICA MINOLTA-forbrugsartikler på www.q-shop.com.

Symptom Årsag Løsning
Maskinen er 
ikke tændt.

Netledningen er ikke 
sat korrekt i 
kontakten.

Sluk for maskinen, kontroller, at 
netledningen er sat rigtigt i stikket, og 
tænd så for maskinen.

Der er noget galt med 
det stik, som 
maskinen er sluttet til.

Sæt et andet elektrisk udstyr i stikket 
for at se, om det virker, som det skal.

Tænd/slukkontakten 
er ikke stillet korrekt (I 
position).

Sluk for tænd/slukkontakten (O 
position), tænd så for den igen (I 
position). 

Maskinen er tilsluttet 
et stik med en 
spænding og 
frekvens, som ikke 
passer til maskinens 
specifikationer.

Brug en strømforsyning med de 
specifikationer, som er vist i bilag A 
“Tekniske specifikationer”.

Kontrolpanel
et viser 
Toner 
Low meget 
før end 
forventet.

En af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget. 

Udskrevet med 
kraftig tonerdækning.

Se specifikationer i bilag A.

Kan ikke 
udskrive 
maskinens 
statusliste.

Bakken er tom. Kontroller, at der ligger medie i hvert 
fald i bakke 1, og at det ligger som det 
skal.

Der er en fejl i 
indføringen

Afhjælp fejlen i medieindføringen.

Når 
papirtypen 
eller 
papirstør- 
relsen for 
bakke 1 
ændres, 
vises Check 
Fax Mode.

Hvis der modtages en 
fax, kunne den ikke 
udskrives på papir af 
den aktuelt angive 
type eller størrelse. 
Kopi- og 
udskriftsfunktioner 
kan dog udføres.

For at udskrive en modtaget fax skal 
du ændre papirtypen til PLAIN 
PAPER og papirstørrelsen til A4, 
LEGAL, LETTER eller OFICIO (kun 
Mexico).
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Udskrivning 
tager for lang 
tid.

Maskinen er indstillet 
til at skrive ud i 
langsom tilstand 
(f.eks. tykt materiale 
eller transparent).

Det tager længere tid at skrive ud med 
specielle medier. Hvis du bruger 
almindeligt papir, skal du kontrollere, at 
medietypen er indstillet korrekt i 
driveren.

Maskinen er indstillet 
til 
energisparetilstand.

Det tager tid for printeren at starte fra 
energisparetilstand.

Jobbet er meget 
kompleks.

Vent. Ingen handling nødvendig.

Der er installeret en 
tonerpatron for en 
anden region eller en 
ikke-godkendt 
tonerpatron (Wrong 
Toner X vises i 
meddelelsen).

Installer en korrekt KONICA MINOLTA 
tonerpatron, som er godkendt til din 
specifikke maskine.

Hvis der registreres 
en fejl under 
overførsel af 
udskriftsjobbet i 
Kopi-tilstand, tager 
det et stykke tid at 
behandle fejlen og 
genoptage 
udskrivningen.

Vent. Ingen handling nødvendig.

Der 
udskrives 
tomme sider.

En eller flere 
tonerpatroner er 
defekt eller tom.

Kontroller tonerpatronerne. Billedet 
udskrives ikke korrekt eller vil slet ikke 
udskrives, hvis patronerne er tomme.

Du bruger forkert 
medie.

Kontroller, at medietypen.

Symptom Årsag Løsning
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Ikke alle 
sider bliver 
udskrevet.

En anden bruger 
annullerede ved en 
fejl jobbet.

Prøv udskrivning af de resterende 
sider.

Bakken er tom. Kontroller, at der er medie i bakken, og 
at det ligger korrekt.

Et dokument 
udskrives med en 
overlægsfil, som er 
oprettet med en 
ikke-passende 
printerdriver.

Udskriv overlægsfilen med en 
passende printerdriver.

Nogle dele af 
billedet 
mistes under 
2-i-1 
(4-i-1)-kopier
ing.

Ved udskrivning af 
konvolutter skal 
zoomforhold angives 
og derefter angive 
2-i-1 (4-i-1) angives.

Med 2-i-1 (4-i-1)-kopiering justeres 
zoomforholdet automatisk. For 2-i-1 
(4-i-1)-kopiering på medier med smalt 
udskriftsområde, f.eks. konvolutter, 
skal 2-i-1 (4-i-1)-kopiering angives, og 
derefter justeres zoomforholdet, hvis 
det bliver nødvendigt.

Maskinen 
nulstilles 
eller slukker 
ofte.

Netledningen er ikke 
sat korrekt i 
kontakten.

Sluk for maskinen, kontroller, at 
netledningen er sat rigtigt i stikket, og 
tænd så for maskinen.

Der indtrådte en 
systemfejl.

Kontakt teknisk support med 
fejlinformationen.

Symptom Årsag Løsning
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Du har 
problemer 
med duplex- 
udskrivning.

Medie eller 
indstillinger er ikke 
korrekt.

Kontroller, at du bruger det korrekte 
medie. 

Se “Specifikationer” på side 68. 

Der henvises også til http://
printer.konicaminolta.com for at få en 
komplet liste over aktuelt godkendte 
medier.

Du kan ikke skrive duplex på 
kundetilpassede medier, 
konvolutter, etiketter, postkort, tykt 
materiale, brevpapir, glittede medier 
eller transparenter. 

Kontroller, at du ikke har blandet 
medietyper i bakken.

Vælg i printerdriveren (Layout/2-sidet) 
“Indbinding kort kant” (vender ved 
topkanten) eller “Indbinding lang kant” 
(vender som i en løsblads notesbog). 

Indstil duplex (2-sidet)-kopiering. 
Yderligere oplysninger om duplex 
(2-sidet) kopiering findes under 
“Indstilling af duplex 
(2-sidet)-kopiering” på side 117.

For N-up på duplex-sider vælg kun 
Sortering i printerdriverens fane 
Grundlæggende. Vælg ikke sortering i 
applikationen.

Output er 
ukorrekt med 
N-up på flere 
kopier.

Både printerdriver og 
applikationen er sat til 
collate.

For N-up på flere kopier skal du vælge 
Sorter kun i printerdriverens fane 
Grundlæggende. Vælg ikke sortering i 
applikationen.

Output ved 
Hæfte 
venstre og 
højre 
indbinding er 
ukorrekt.

Både printerdriver og 
applikationen er sat til 
collate.

For Booklet Left Binding (Hæfte 
venstre indbinding) og Booklet Right 
Binding (Hæfte højre indbinding) 
vælges kun Collate på printerdriverens 
fane Grundlæggende. Vælg ikke 
sortering i applikationen.

Symptom Årsag Løsning
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Du hører 
usædvanlige 
lyde.

Maskinen er ikke i 
vater.

Placér maskinen står på en hård, plan 
overflade.

Bakken er ikke 
installeret korrekt.

Fjern den bakke, du skriver ud fra, og 
sæt den helt ind i maskinen igen.

En fremmed 
genstand sidder fast 
inde i maskinen.

Sluk for maskinen, og fjern objektet. 
Hvis du ikke kan fjerne det, kontakt 
teknisk support. 

Når du 
kopierer eller 
scanner med 
ADF'en, 
vises et bånd 
i slutningen 
af billedet 
eller papiret 
(5 til 6 mm).

Der kan være sket en 
fejl, da papiret blev 
overført med ADF'en.

Hvis der vises et bånd på kopien efter 
kopiering, skal du vælge en 
kopitæthed, der er et niveau mørkere.

Hvis der vises et bånd på billedet efter 
scanning, skal du bruge originalglasset 
til at scanne på.

Kan ikke 
kopiere med 
ADF'en.

Envelope DL, 
Envelope Monarch 
eller Envelope C6 er 
angivet til ADF'en.

Placer dokumentet på originalglasset. 
Med størrelsen Envelope DL bliver 
nogle områder måske ikke kopieret.

Ved 
scanning 
med ADF'en 
ved 600 dpi 
bliver billedet 
lysere og 
baggrunden 
mørkere.

Umiddelbart efter 
maskinen tændes, 
forøges lampens 
intensitet. Derfor kan 
billedet blive lysere 
og baggrunden 
mørkere.

Hvis billedet bliver lysere eller 
mørkere, skal du bruge originalglasset. 
Udfør derudover scanningsfunktionen, 
når maskinen er tændt, og lampen har 
været tændt i halvanden time eller 
mere.

Scannede 
billeder 
støjer.

Opløsning angives til 
150 x 150, når 
scan-tilstanden er 
angivet til MIX eller 
TEXT.

Angiv scan-tilstand til PHOTO.

Nogle 
områder på 
det 
scannede 
billede 
mangler.

Acrobat 8 (Macintosh 
version) bruges til 
scanning af billedet.

Med Acrobat Scan-indstillingen skal du 
slukke for OCR- og 
filtreringsfunktioner.
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Ingen tilgang 
til den web- 
baserede 
funktion.

Administratorens 
adgangskode til 
PageScope-web- 
forbindelse er forkert.

PageScope-webforbindelsens 
adgangskode for administrator har 
minimum 4 tegn og maksimum 8 tegn. 
Yderligere detaljer om 
administratoradgangskode til 
PageScope Web Connection findes i 
Reference Guide på 
dokumentations-CD/DVD'en.

Mediet er 
krøllet.

Mediet er fugtigt fra 
luftfugtighed, eller der 
er spildt vand på det. 

Fjern det fugtige medie og udskift det 
med nyt, tørt medie. 

Mediefødevalsen 
eller fuseren er 
defekt.

Kontroller dem for skader. Kontakt 
teknisk support med fejlinformationen.

Du bruger medier, 
som ikke 
understøttes (forkert 
størrelse, tykkelse, 
type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier. Se “Specifikationer” på side 
68.

Der henvises også til http://
printer.konicaminolta.com for at få en 
komplet liste over aktuelt godkendte 
medier.

Kuverter udskrives 
sammen med 
fuser-adskillelses- 
grebene i den 
almindelige 
papirposition.

Før du udskriver kuverter, skal du 
placere fuser-adskillelsesgrebene i 
kuvertpositionen.

Når der 
bruges en 
mailserver, 
som kræver 
brugergod- 
kendelse, er 
Scan til 
e-mail-funk- 
tionen ikke 
tilgængelig.

Tidsperioden for POP 
Before SMTP Time i 
PageScope Web 
Connection ændres.

Ret tidsperioden for POP Before 
SMTP Time til standardindstillingen (1 
sekund).

Detaljer findes i referencevejledningen 
på dokumentations-CD/DVD'en.
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Løsning af problemer med 
udskriftskvaliteten

Symptom Årsag Løsning
Der skrives 
ikke noget 
ud, eller der 
er blanke 
pletter på 
den 
udskrevne 
side.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller, 
om nogen af dem er beskadiget. 

En eller flere af 
billedenhederne er 
muligvis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

Juster luftfugtigheden på medielageret. 
Fjern det fugtige medie og udskift det 
med nyt, tørt medie.

Det medie, der er 
indstillet i 
printerdriver, matcher 
ikke mediet i 
maskinen.

Læg det korrekte medie i maskinen.

Strømforsyningen 
passer ikke til 
maskinens 
specifikationer.

Brug en strømforsyning med de 
korrekte specifikationer.

Flere ark fødes 
samtidig.

Fjern medie fra bakke og kontroller for 
statisk elektricitet. Luft almindeligt 
papir eller andet medie (men ikke 
transparenter) og læg det tilbage i 
bakken.

Medie er ikke anbragt 
korrekt i bakken/
bakkerne.

Fjern medie, stød det sammen og ret 
det ud, læg det tilbage i bakken, og 
juster mediestyrene.

Hele arket 
udskrives i 
sort eller 
farve.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget. 

En eller flere af 
billedenhederne er 
muligvis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.
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Billedet er for 
lyst, lav 
billedtæthed.

Laserlinse er snavset Rens laserlinse.

Kopitætheden er 
angivet til for lys.

Vælg en mørkere kopitæthed.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

Fjern det fugtige medie og udskift det 
med nyt, tørt medie.

Der er ikke meget 
toner tilbage i 
patronen.

Udskift tonerpatronen.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Medietype er indstillet 
forkert.

Angiv den passende medietype i 
printerdriveren for udskrivning på 
konvolutter, etiketter, postkort, tykt 
materiale, glittede medier eller 
transparenter.

Billedet er for 
mørkt.

Kopitætheden er 
angivet til for mørk.

Vælg en lysere kopitæthed.

Dokumentet blev ikke 
trykket tæt nok på 
originalglasset.

Placer dokumenter, så det er trykket 
tæt nok mod originalglasset. 
Oplysninger om placering af 
dokumentet på originalglasset findes 
under “Placering af et dokument på 
originalglasset” på side 97.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget. 

En eller flere af 
billedenhederne er 
muligvis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.
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Billedet er 
uskarpt. 
Baggrunden 
er lettere 
plettet, der er 
utilstrækkelig 
glans på det 
udskrevne 
billede.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

En eller flere af 
billedenhederne er 
muligvis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Originalglasset er 
snavset.

Rengør originalglasset. Du kan finde 
yderligere oplysninger i “Rengøring af 
maskinen” på side 190.

Originaldækslet er 
snavset.

Rengør originaldækslet. Du kan finde 
yderligere oplysninger i “Rengøring af 
maskinen” på side 190.

Udskriften 
eller farve- 
tætheden er 
ujævn.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt eller 
næsten tom.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

En eller flere af 
billedenhederne er 
defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Maskinen er ikke i 
vater.

Placér maskinen står på en hård, plan 
overflade.
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Uregelmæs- 
sigt eller 
skjoldet 
udskrift.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

Juster luftfugtigheden på medielageret.

Fjern det fugtige medie og udskift det 
med nyt, tørt medie.

Du bruger medier, 
som ikke 
understøttes (forkert 
størrelse, tykkelse, 
type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier. Se “Specifikationer” på side 
68.

Der henvises også til http://
printer.konicaminolta.com for at få en 
komplet liste over aktuelt godkendte 
medier.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

En eller flere af 
billedenhederne er 
defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Fuser-adskillelsesgre
bene er justeret efter 
kuvertudskrivning.

Sæt fuser-adskillelsesgrebene tilbage 
til den alm. papirindstilling.

Der er 
utilstrækkelig 
brænding 
eller billedet 
går af, når 
der gnubbes 
på det.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

Fjern det fugtige medie og udskift det 
med nyt, tørt medie. 

Du bruger medier, 
som ikke 
understøttes (forkert 
størrelse, tykkelse, 
type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier. Se “Specifikationer” på side 
68.

Der henvises også til http://
printer.konicaminolta.com for at få en 
komplet liste over aktuelt godkendte 
medier.

Medietype er indstillet 
forkert.

Angiv den passende medietype i 
printerdriveren for udskrivning på 
konvolutter, etiketter, postkort, tykt 
materiale eller transparenter.

Fuser-adskillelses- 
grebene er justeret 
efter 
konvolutudskrivning.

Sæt fuser-adskillelsesgrebene tilbage 
til den alm. papirindstilling.
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Der er 
tonerpletter 
eller 
restbilleder.

En eller flere 
tonerpatroner er 
defekt eller installeret 
forkert.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Fuser-adskillelses- 
grebene er justeret 
efter 
konvolutudskrivning.

Sæt fuser-adskillelsesgrebene tilbage 
til den alm. papirindstilling.

Der er 
tonerpletter 
på bagsiden 
af siden 
(uanset 
duplex eller 
ikke).

Medieoverførsels- 
valsen er snavset.

Rens medieoverførselsvalsen.

Hvis du mener, at overførselsvalsen 
skal udskiftes, så kontakt teknisk 
support med fejlinformationen.

Mediebanen er 
snavset af toner.

Udskriv et antal blanke ark og den 
overskydende toner skulle forsvinde.

En eller flere 
tonerpatroner er 
defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

En eller flere af 
billedenhederne er 
defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Unormale 
områder 
(hvid, sort 
eller farve) 
forekommer i 
et regulært 
mønster.

Laserlinse er snavset Rens laserlinse.

En tonerpatron er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne med den farve, 
som giver det unormale billede. Udskift 
den med en ny tonerpatron.

En eller flere af 
billedenhederne er 
defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.
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Billed- 
defekter.

Laserlinse er snavset Rens laserlinse.

En tonerpatron er 
muligvis utæt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

En tonerpatron er 
muligvis defekt.

Fjern den tonerpatron med den farve, 
som giver det unormale billede.

Udskift den med en ny tonerpatron.

En eller flere af 
billedenhederne er 
muligvis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Billedet viser 
sidelinjer 
eller bånd.

Maskinen er ikke i 
vater.

Placér maskinen står på en hård, plan 
overflade.

Mediebanen er 
snavset af toner.

Udskriv et antal blanke ark og den 
overskydende toner skulle forsvinde.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

En eller flere af 
billedenhederne er 
defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Farver ser 
helt forkert 
ud.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og bekræft, at 
toneren fordeles jævnt på hver 
patronvalse, og installer 
tonerpatronerne igen.

Farver 
registreres 
ikke korrekt, 
eller er 
blandede 
eller varierer 
fra side til 
side.

Motordækslet er ikke 
lukket korrekt.

Kontroller, at motordækslet er lukket.

En eller flere af 
billedenhederne er 
ikke korrekt indsat.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

En eller flere af 
tonerpatronerne er 
muligvis defekt.

Fjern tonerpatronerne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

Fjern det fugtige medie og udskift det 
med nyt, tørt medie.
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Hvis problemet ikke er løst efter alle disse ovenstående aktioner, så kontakt 
teknisk support med fejlinformationen.

For kontaktinformation se dokumentet Brug for hjælp?

Tegninger 
udskrives 
ikke i farver.

Tegning-indstilling for 
2400 x 600 dpi 
kræver, at 
farvematch skal 
deaktiveres.

I printerdriveren går du til fanen Quality 
og fravælger Color Matching.

Sæt opløsningen ned til 1200 x 600 
eller 600 x 600 dpi.

Farven har 
en dårlig 
gengivelse 
eller dårlig 
tæthed.

En eller flere af 
billedenhederne er 
muligvis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift den, hvis den 
er beskadiget.

Symptom Årsag Løsning
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Status-, fejl- og service-meddelelser
Status-, fejl- og servicemeddelelser vises i meddelelsesvinduet. Her får du 
oplysninger om din maskine og hjælp til at løse mange problemer. Når den 
tilstand, som er knyttet til meddelelsen, er ændret, forsvinder meddelelsen fra 
vinduet.

Statusmeddelelser

Denne meddelelse... Betyder... Gør dette...

ACCEPTED Indstillingerne blev 
anvendt.

Ingen handling 
nødvendig.

DATA RECEIVING Denne maskine modtager 
data.

ENERGY SAVE Maskinen står i 
energisparetilstand for at 
reducere strømforbruget, 
mens printeren står stille.

NONE Objektet findes ikke.

PC SCAN CANCEL Scan-jobbet blev annulleret 
fra driveren.

PLEASE WAIT! Efter udskiftning af en 
tonerpatron eller efter 
genstart af maskinen efter 
ændringer, holder 
maskinen automatisk 
pause for at udføre en 
automatisk Auto-Image 
Density Control (AIDC) 
cyklus. Denne proces yder 
pålidelig maskindrift med 
den mest optimale 
udskriftskvalitet mulig.

PRINT WAITING Maskinen venter på 
udskrivning.

PRINTING Maskinen skriver ud.

SEARCHING Maskinen søger efter data.

SCANNING Maskinen scanner 
dokumentet.

Varmer op Maskinen varmer op.
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Fejlmeddelelser
Detaljer om fax-fejlmeddelelser findes i brugervejledningen til faxen på 
dokumentations-CD/DVD'en.

Denne meddelelse... Betyder... Gør dette...

ADDRESS IS TOO LONG Den e-mail-adresse, 
der hentes fra 
LDAP-serveren 
overstiger 64 tegn.

Denne maskine kan 
håndtere adresser, der 
ikke indeholder mere 
end 64 bytes. Brug en 
kortere adresse.

CANNOT CONNECT

xxx Server

Da det scannede 
dokument blev 
sendt i 
Scan-tilstand, 
kunne der ikke 
oprettes en 
forbindelse til den 
angivne server.

Kontroller de 
indstillinger, der er 
specificeret i 
menuerne NETWORK 
SETTING og E-MAIL 
SETTING, og prøv så 
at sende dataene igen.

CANNOT GET IP

xxx Server

IP-adressen for 
SMTP-serveren 
kunne ikke hentes 
fra DNS-serveren.

Kontroller de 
indstillinger, der er 
specificeret i 
menuerne NETWORK 
SETTING og E-MAIL 
SETTING, og prøv så 
at sende dataene igen.

COMMUNICATION ERROR

PC CONNECTION FAILED

Da data blev sendt i 
Scan-tilstand, blev 
forbindelsen til 
computeren afbrudt.

Kontroller forbindelsen 
til computeren og 
status for 
scannerdriveren, og 
prøv så at sende 
dataene igen.

COMMUNICATION ERROR

USB-hukommelse

Da data blev sendt i 
Scan-tilstand, blev 
forbindelsen til 
USB-hukommelses
enheden afbrudt.

Kontroller forbindelse 
til 
USB-hukommelsesenh
eden, og prøv at sende 
faxen igen.
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COMMUNICATION ERROR

xxx Server

Da data blev sendt i 
Scan-tilstand, blev 
forbindelsen til 
serveren afbrudt.

Kontroller de 
indstillinger, der er 
specificeret i 
menuerne NETWORK 
SETTING og E-MAIL 
SETTING, og prøv så 
at sende dataene igen.

DISCONNECT

USB-hukommelse

Forbindelsen til 
USB-hukommelses-
enheden blev 
afbrudt.

Kontroller forbindelse 
til 
USB-hukommelsesenh
eden, og prøv at sende 
faxen igen.

DISCONNECT

xxx Server

Forbindelsen til 
serveren blev 
afbrudt.

Kontroller de 
indstillinger, der er 
specificeret i 
menuerne NETWORK 
SETTING og E-MAIL 
SETTING, og prøv så 
at sende dataene igen.

Levetid for 
fuserenhed

Tidspunktet, hvor 
fuserenheden skal 
udskiftes, er nået.

Udskift fuserenheden.

I-UNIT END

REPLACE x

Tidspunktet, hvor 
den angivne 
billedenhed skal 
udskiftes, er nået.

Udskift den angivne 
billedenhed.

I-Unit End x Tidspunktet, hvor 
den angivne 
billedenhed skal 
udskiftes, er nået.

Udskift den angivne 
billedenhed.

I-Unit Life (x) Tidspunktet, hvor 
den angivne 
billedenhed skal 
udskiftes, er nået.

Udskift den angivne 
billedenhed.

I-Unit Low x Den angivne 
billedenhed er ved 
at være tom og bør 
udskiftes inden for 
de næste 200 sider 
ved 5 % dækning af 
Letter/A4 sider.

Forbered den angivne 
billedenhed.

Denne meddelelse... Betyder... Gør dette...
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INCORRECT TONER

CHANGE x TONER

Den angivne 
tonerpatron er ikke 
korrekt.

Udskift den angivne 
tonerpatron med en 
korrekt.

INCORRECT PAPER SIZE

CHANGE xxx→xxx

Papirstørrelsen 
angivet i bakken er 
ikke korrekt.

Følg meddelelsen, og 
udskift papiret.

JOB CANCELED Da et dokument 
blev scannet fra 
originalglasset i 
Scan-tilstand, er der 
gået over et minut, 
efter første side blev 
scannet, eller også 
kunne data ikke 
sendes. Derfor blev 
scan-jobbet 
automatisk 
annulleret.

Sluk for maskine, vent 
nogle sekunder og 
tænd for den igen. Når 
der sendes flere sider, 
f.eks. fra en bog, skal 
første side scannes, og 
derefter scannes den 
næste side inden for et 
minut.

MEDIA TYPE ERROR

LOAD xxx

Papir af den valgte 
type er ikke lagt i en 
papirbakke.

Læg papir af den 
valgte type i 
papirbakken.

MEMORY FILE FULL Den maksimale 
antal på 1024 
billeddatafiler er 
nået.

Sluk for maskinen, 
vent nogle sekunder 
og tænd for den igen. 
Nedsæt mængden af 
data, der skal skrives 
ud (f.eks. ved at 
nedsætte 
opløsningen), og prøv 
så at skrive ud igen.

MEMORY FULL Maskinen har 
modtaget flere data, 
end den kan 
behandle med den 
interne 
hukommelse.

Sluk for maskinen, 
vent nogle sekunder 
og tænd for den igen. 
Nedsæt mængden af 
data, der skal skrives 
ud (f.eks. ved at 
nedsætte 
opløsningen), og prøv 
så at skrive ud igen.

Denne meddelelse... Betyder... Gør dette...
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NO DUPLEX PAPER

CLOSE DUPLEX FUNC.

OR CHANGE PAPER SIZE

Duplex (2-sidet) 
udskrivning er 
angivet, men en 
papirstørrelse, der 
er inkompatible med 
duplex (2-sidet) 
udskrivning er valgt.

Skift til simplex 
(enkeltsidet) 
udskrivning, eller vælg 
papir med en størrelse, 
der er kompatibel med 
duplex (2-sidet) 
udskrivning.

NO NETWORK SETTING Netværksindstil- 
lingerne blev ikke 
fuldt ud angivet, da 
maskinen skiftede til 
Scan-tilstand.

Før scanning i 
Scan-tilstand skal du 
angive 
netværksindstillingerne 
i menuen NETWORK 
SETTING.

NO SUITABLE PAPER

LOAD PAPER (xxx)

Papir, der passer til 
udskrivning, er ikke 
lagt i papirbakken.

Læg papir, der passer 
til udskrivning, i 
papirbakken.

NOT E-MAIL ADDRESS Der er ikke 
registreret noget 
kortnummer eller 
gruppeopkald.

Ellers tilføjes en 
FTP-adresse eller 
SMB-adresse, når 
destinationsadres- 
sen for de scannede 
data er specificeret.

Indtast 
destinationsadressen 
direkte for de 
scannede data, eller 
registrer et 
kortnummer eller 
gruppeopkald, og prøv 
at specificere 
destinationsadressen 
igen.

Når der sendes 
scannede data til en 
FTP-adresse eller 
SMB-adresse, kan der 
kun specificeres en 
adresse. Slet alle 
specificerede 
destinationer, eller 
send de scannede 
data, og scan så igen.

NOT INSTALLED I-UNIT

CHECK x

Den angivne 
billedenhed er ikke 
installeret.

Installer den angivne 
billedenhed.

NOT INSTALLED TONER

CHECK x

Den angivne 
tonerpatron er ikke 
installeret.

Installer den angivne 
tonerpatron.

Denne meddelelse... Betyder... Gør dette...
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NOT REGISTERED Der er ikke 
registreret noget 
kortnummer eller 
gruppeopkald.

Indtast 
destinationsadressen 
direkte for de 
scannede data, eller 
registrer et 
kortnummer eller 
gruppeopkald, og prøv 
at specificere 
destinationsadressen 
igen.

OUTPUT TRAY FULL

REMOVE PAPER

Udbakken er fyldt 
med papir.

Fjern alt papir i 
udbakken.

OVER SEARCH TIME Kommunikation 
med 
LDAP-serveren er 
timet ud.

Opret en forbindelse 
med LDAP-serveren 
igen.

PAPER EMPTY

LOAD PAPER (xxx)

Den angivne 
papirbakke er løbet 
tør for papir.

Læg medie i den 
angivne bakke.

PAPER SIZE ERROR

RESET PAPER (xxx)

Papir af den valgte 
størrelse er ikke lagt 
i en papirbakke.

Læg papir af den 
valgte størrelse i 
papirbakken.

REMOVE ORIGINAL

IN ADFR

Det dokument er 
lagt i ADF'en, mens 
en funktion angives, 
der kræver 
scanning fra 
originalglasset.

Placer dokumentet på 
originalglasset.

RESULTS ARE OVER xxx LDAP-søgeresul- 
taterne overstiger 
det angivne 
maksimum med 
MAX. SEARCH 
RESULT i menuen 
LDAP SETTING.

Ret maksimum- 
indstillingen, eller ret 
søgebetingelserne 
(f.eks. forøg længden 
på søgeordet), og prøv 
derefter at udføre 
LDAP-søgningen igen.

SCANNER UNIT OPEN

CLOSE SCANNER UNIT

Scannerenheden er 
åben.

Luk scannerenheden.

Denne meddelelse... Betyder... Gør dette...
Status-, fejl- og service-meddelelser248
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



SET ORIGINAL TO ADFR Dokumentet er ikke 
lagt i ADF'en, mens 
duplex (2-sidet) 
scanning er angivet.

Ilæg dokumentet i 
ADF'en

SERVER MEMORY FULL

SMTP Server

Hukommelsen til 
SMTP-serveren er 
fyldt.

Frigør plads på disken. 
Kontakt eventuelt 
serveradministratoren.

THE PARTY IS FULL Det maksimale antal 
på 236 destinationer 
for scannede data 
er nået.

Send dataene, og prøv 
scanning igen. Slet 
ellers unødvendige 
destinationer, før du 
tilføjer de ønskede.

TONER EMPTY

CHANGE x TONER

Den angivne 
tonerpatron er 
blevet tom. (Denne 
meddelelse vises, 
hvis 8 TONER 
EMPTY STOP i 
menuen MACHINE 
SETTING er angivet 
til ON.)

Udskift den angivne 
tonerpatron.

Toner Low x Den angivne 
tonerpatron er ved 
at være tom og bør 
udskiftes inden for 
de næste 200 sider 
ved 5 % dækning af 
Letter/A4 sider.

Forbered den angivne 
tonerpatron.

Trans. Belt Life Tidspunktet, hvor 
overførselsbælte- 
enhed skal 
udskiftes, er nået.

Udskift 
overførselsbælte- 
enheden.

Trans. Roll. Life Tidspunktet, hvor 
overførselsvalsen 
skal udskiftes, er 
nået.

Udskift 
overføringsvalsen.

TRAYx OPEN

CLOSE TRAYx

Den angivne 
papirbakke er åben.

Luk den angivne 
papirbakke.

Denne meddelelse... Betyder... Gør dette...
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USB Dev. Not support Der er tilsluttet en 
USB-enhed, der er 
inkompatibel med 
denne maskine.

Afbryd USB-enheden 
fra denne maskine.

USB Hub Not support En USB-hub er 
tilsluttet til denne 
maskine.

Denne maskine er ikke 
kompatibel med en 
USB-hub. Ved 
tilslutning af 
USB-kabler til denne 
maskine, må du ikke 
bruge en USB-hub.

USB MEMORY FULL Der er ikke plads på 
den 
USB-hukommelses-
enhed, der er 
tilsluttet til denne 
maskine.

Slet data fra 
USB-hukommelses- 
enheden for at oprette 
ledig plads, eller brug 
en anden 
USB-hukommelses- 
enhed.

xxx COVER OPEN

CLOSE xxx COVER

Det angivne dæksel 
er åbent.

Luk det angivne 
dækslet.

xxx DOOR OPEN

CLOSE xxx DOOR

Den angivne dør er 
åbent

Luk den angivne dør.

xxx SERVER ERROR Filen kan ikke 
gemmes på den 
angivne server.

Kontroller status for 
den angivne server.

WASTE TONER FULL

REPLACE BOTTLE

Resttoner- 
beholderen er fuld.

Udskift 
resttonerbeholderen.

Resttoner næsten 
fuld

Resttoner- 
beholderen er snart 
fuld.

Forbered en 
resttonerbeholder.

Wrong I-Unit x En billedenhed, der 
er inkompatibel med 
maskinen er 
installeret.

Udskift den angivne 
billedenhed med en 
korrekt.

Denne meddelelse... Betyder... Gør dette...
Status-, fejl- og service-meddelelser250
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500



WRONG PASSWORD

xxx

Adgangskoden er 
forkert, så der var 
ikke adgang til den 
angivne server.

Kontroller 
adgangskoden, og 
specificer derefter den 
korrekte.

Wrong Toner x En tonerpatron, der 
er inkompatibel med 
maskinen, er 
installeret.

Udskift den angivne 
tonerpatron med en 
korrekt.

Denne meddelelse... Betyder... Gør dette...
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Servicemeddelelser
Disse meddelelser anviser en mere alvorlig fejl, som kun kan afhjælpes af en 
tekniker. Sluk maskinen, og tænd den igen, hvis en af disse meddelelser 
bliver vist. Hvis problemet fortsætter, kontakt din lokale kontakt eller 
autoriserede serviceleverandør.

Denne servicemeddelelse... Betyder... Gør dette...

MACHINE TROUBLE

SERVICE CALL (xxxx)

Der er opdaget en fejl 
med det element, 
som er markeret 
“xxxx” i 
servicemeddelelsen.

Genstart maskinen. 
Det vil ofte slette 
servicemeddelelsen, 
så maskinen kan 
bruges igen. 

Hvis problemet 
fortsætter, kontakt 
teknisk support.
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Introduktion
Note
Enhver skade på maskinen, der er forårsaget af brugen af ekstraudstyr, 
der ikke er produceret eller understøttet af KONICA MINOLTA, vil 
annullere garantien. 

Dette kapitel giver information om følgende tilbehør.

Note
Installation af tilbehør kræver altid, at maskinen og tilbehør er slukket 
og stikket trukket ud under installationen.

Du kan finde flere oplysninger om tilgængeligt ekstraudstyr på 
http://printer. konicaminolta.com.

Bakke 3 Nederste indføringsenhed med en bakke (500 ark 
kapacitet)
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Antistatisk beskyttelse
Note
Det er meget vigtigt at beskytte printerens kredsløbskort fra 
elektrostatisk beskadigelse under udførelse af eventuelle opgaver, der 
involverer kredsløbskortet.
Sluk først for alle kontakter. Hvis der medfølger en antistatisk 
håndledsrem i printersættet, skal du fæstne den ene ende af den til dit 
håndled og den anden til det bare metalchassis bag på printeren. Tilslut 
aldrig håndledsremmen til et stykke udstyr, der er strømført. Plastik, 
gumme, træ, bemalede metaloverflader og telefoner er ikke acceptable 
jordingspunkter.
Hvis du ikke har en antistatisk håndledsrem, skal du aflade din krops 
statiske elektricitet ved at berøre en jordet overflade, før du håndterer et 
printerkort eller printerkomponenter. Undgå også at gå omkring, når du 
har jordet dig.
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Bakke 3 (underbakke)
Du kan installere op til én ekstra nederste fødeenhed (bakke 3). Den 
nederste indføringsenhed forøger din maskines fødekapacitet med 500 ark. 

Kit indhold
Nederste indføringsenhed med en bakke (500 ark kapacitet)
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Installation af bakke 3

Note
Da der installeret forbrugsvarer i maskinen, skal du være sikker på at 
holde maskinen i niveau, når du flytter den, så du ikke spilder ved et 
tilfælde.

1 Sluk for maskinen og træk 
netstikket og interfacekabler ud.

2 Forbered underste fødeenhed.

Vær opmærksom på at anbringe den nederste indføringsenhed på 
en plan flade.

3 Åbn højre sidedæksel på den 
nederste indføringsenhed.

Højre sidedæksel på den nederste indføringsenhed skal åbnes, 
inden indføringsenheden kan installeres på maskinen.
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4 Anbring med hjælp fra en anden 
person maskinen på toppen af 
den nederste indføringsenhed; 
kontroller, at positionsstifterne 
på den nederste 
indføringsenhed passer med 
hullerne i bunden af maskinen.

WARNING!
Denne maskine vejer ca. 55 kg (121 lb.), når den er fyldt med 
forbrugsartikler. Maskinen skal løftes af to personer.

5 Luk højre sidedæksel på den 
underste indføringsenhed.

6 Tilslut alle interfacekabler igen.

55 kg55 kg
121 lbs121 lbs
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7 Gentilslut netledningen, og tænd 
for maskinen.

8 Angiv indstillingen for bakke 3 korrekt fra printerdriveren.

Detaljer om specifikation af printerdriverindstillinger findes i “Valg af 
driverindstillinger/standarder (for Windows)” på side 100.
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Tekniske specifikationer

Type Desktop (Tandem fuld farve A4-laserprinter 
baseret på all-in-one)

Dokumentholder Stationær

Fremkaldersystem Monokomponent SMT

Fusersystem Bæltefusersystem

Opløsning 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Første udskrift Simplex

Sort-hvid/Fuld farve
18,0 sek. for A4, Letter (alm. papir)

Første eksemplar Simplex

Monokrom
25,0 sek. for A4, Letter (alm. papir)
(Normal 600 x 300 dpi)

Fuld farve
28,0 sek. for A4, Letter (alm. papir)
(Normal 600 x 300 dpi)

Udskrivnings-/
kopieringshastighed

Simplex

Sort-hvid/Fuld farve
24/24 sider pr. minut for A4 
(alm. papir)

Duplex

Sort-hvid/Fuld farve
24/25 sider pr. minut for A4 
(alm. papir)

Opvarmningstid Gns. 40 sekunder (tid til at returnere til Klar-tilstand 
fra energisparetilstand)
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Papirstørrelser Bakke 1 (Manuel indføringsbakke)

Papirbredde: 92 til 216 mm (3,6" til 8,5")

Paperlængde: 148 til 356 mm (5,8" til 14,0")

Bakke 2

Papirbredde: 92 til 216 mm (3,6" til 8,5")

Paperlængde: 148 til 297 mm (5,8" til 11,7")

Bakke 3 (ekstraudstyr)

A4, B5, Executive, Letter, G-Legal, Legal

Papir/Medier Alm. papir (60 til 90 g/m2; 16 til 24 lb bond)

Genbrugspapir (60 til 90 g/m2; 16 til 24 lb bond)

Transparent

Brevpapir

Konvolutter

Etiketter

Tykt materiale 1 (91 til 150 g/m2)

Tykt materiale 2 (151 til 210 g/m2)

Postkort

Glittet 1 (100 til 128 g/m2)

Glittet 2 (129 til 158 g/m2)

Inputkapacitet Bakke 1 (Manuel indføringsbakke)

Almindeligt papir/genbrugspapir: 100 ark

Konvolutter: 10 konvolutter

Transparent, brevpapir, etiketter, tykt papir 1/
2, postkort, glittede medier 1/2: 20 ark

Bakke 2

Almindeligt papir/genbrugspapir: 250 ark

Paperlængde: 148 til 297 mm (5,8" til 11,7")

Bakke 3 (ekstraudstyr) 

Almindeligt papir/genbrugspapir: 500 ark

Outputkapacitet Udbakke: 250 ark
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Driftstemperatur 10 til 35 °C (50 til 95 °F)

Relativ fugtighed 15% til 85%

Strømforsyning 120 V, 220 til 240 V (50 til 60 Hz, ±3%)

Strømforbrug 120 V, 220 til 240 V: 1250 W eller mindre

Energisparetilstand: 25 W eller mindre

Ampereforbrug 120V : 11 A eller mindre

220 til 240 V: 6 A eller mindre

Støjniveau Standby: 39 dB eller mindre

Under udskrivning: 54 dB eller mindre

Kopiering: 56 dB eller mindre

Ydre mål Højde: 578 mm (22,8")

Bredde: 539 mm (21,2")

Dybde: 590 mm (23,2")

Vægt 50 kg (uden forbrugsartikler)

55 kg (med forbrugsartikler)

Interface USB 2.0 (High Speed)-kompatibel, 10/100Base-T 
Ethernet, Parallel Host USB, RJ-45-stik

Standardhukommelse 256 MB
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Forbrugsartiklers holdbarhed 

Kan udskiftes af bruger

Artikel Gennemsnitlig holdbarhed
Tonerpatron Standard in-box patron:

Udskrevet i konstante omgivelser
3.000 sider eller flere (fortløbende)

Udskrevet i ikke-konstante omgivelser
2.400 sider eller flere (fortløbende)

Reservepatron (standardkapacitet):

Udskrevet i konstante omgivelser
4.000 sider eller flere (fortløbende)

Udskrevet i ikke-konstante omgivelser
3.200 sider eller flere (fortløbende)

Reservepatron (højkapacitet):

Udskrevet i konstante omgivelser
8.000 sider eller flere (fortløbende)

Udskrevet i ikke-konstante omgivelser
6.400 sider eller flere (fortløbende)

Brænderenhed 120.000 sider (fortløbende)

Resttonerbeholder 36.000 sider (Monokrom) (fortløbende)
9.000 sider (fuld farve) (fortløbende)

Overføringsvalse 120.000 sider

Ozonfilter (sammen med 
overføringsvalsen)

120.000 sider

Billedenhed 30.000 sider (fortløbende)

Overføringsbælteenhed 120.000 sider (fortløbende)

Konstante omgivelser er et miljø med en temperatur på ml. 15 [59 °F] 
og 25 °C [77 °F] og en luftfugtighed på ml. 35% og 70%.
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Værdierne for tonerpatronen og resttonerbeholder angiver antallet af 
sider ved simplex-udskrivning med medie i A4/Letter-format med 5 % 
dækning.
Den reelle levetid kan variere (være kortere) afhængig af 
udskrivningsbetingelserne (dækning, papirformat osv.), forskel i 
udskriftsmetode, f.eks. fortløbende udskrivning eller periodisk 
udskrivning (når job med én side udskrives ofte) eller den anvendte 
papirtype, f.eks. tykt papir. Derudover påvirkes levetiden af 
temperaturen og luftfugtighed i de pågældende omgivelser.

Serviceudskiftelig

Artikel Gennemsnitlig holdbarhed
Medieindføringsvalse 300.000 sider
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Indtastning af tekst
Når du angiver brugernavnet eller programmerer modtagernavnet med 
et-trykstasterne, kan bogstaver, tegn med accenter, tal og symboler 
indtastes.

Tastefunktion
Brug tastaturet til at indtaste tal, bogstaver og symboler.

Liste over tegn, der findes til hver taste på tastaturet

Indtastning af faxnumre

* Vis dit faxnummer ved at vælge ADMIN. MANAGEMENT/USER 
SETTING/USER FAX NUMBER i menuen UTILITY (Hjælpeprogram). 
Detaljer findes i brugervejledningen til faxen på dokumentations-CD/DVD'en.

Tastatur
Tast

Tilgængelig
e tegn

Tilgængelige tegn
(Registrering af USER FAX NO. 
(Brugerfaxnr.)) *

[1] [1] [A]
1 1 1 -1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

0 0 0 (mellemrum)0

*

# # +
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Indtastning af navne

Indtastning af e-mail-adresser

Tastatur
Tast

Tilgængelige tegn
[1] [A]

1 1 .,'?¿!¡"1-()@/:;_

2 2 ABC2abcÆÇàáâãäåæç

3 3 DEF3defÐèéêëð

4 4 GHI4ghiìíîï

5 5 JKL5jkl€£¢

6 6 MNO6mnoØŒñòóôõöøœº

7 7 PQRS7pqrsß$

8 8 TUV8tuvùúûü

9 9 WXYZ9wxyzÞýþ

0 0 (mellemrum)0

# # *+×÷=#%&<>[]{}\|µ^`~

Tastatur
Tast

Tilgængelige tegn
[1] [A]

1 1 .@_-1

2 2 ABC2abc

3 3 DEF3def

4 4 GHI4ghi

5 5 JKL5jkl

6 6 MNO6mno

7 7 PQRS7pqrs

8 8 TUV8tuv

9 9 WXYZ9wxyz

0 0 (mellemrum)0

# # +&/*=!?()%[]^`´{}|~$,:
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Ændring af inputtilstand
Hvert tryk på tasten  skifter inputtilstanden mellem tal og bogstaver.

[1]: Tal kan indtastes.

[A] Bogstaver kan indtastes.

Inputeksempel
Proceduren til indtastning af tekst beskrives nedenfor ved hjælp af 
"NJ-kontoret" som eksempel.

1 Tryk på tasten  for at ændre inputtilstanden, så bogstaver kan indtastes.

2 Tryk på tasten 6 to gange.
“N” er indtastet.

3 Tryk på tasten 5 en gang.
“J” er indtastet.

4 Tryk på tasten 0 en gang.
Et mellemrum er indtastet.

5 Tryk på tasten 6 tre gange.
“O” er indtastet.

6 Tryk på tasten 3 syv gange.
“f” er indtastet.

7 Tryk på tasten ).
Markøren flyttes til højre.

8 Tryk på tasten 3 syv gange.
“f” er indtastet.

9 Tryk på tasten 4 syv gange.
“i” er indtastet.

10 Tryk på tasten 2 syv gange.
“c” er indtastet.

11 Tryk på tasten 3 seks gange.
“e” er indtastet.
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Rettelse af tekst og inputforholdsregler
Hvis du vil slette hele den indtastede tekst, skal du holde tasten Back 
(Tilbage) nede.

Hvis du kun vil slette en del af den indtastede tekst, skal du bruge tasten 
* og ) for at flytte markøren (_) til de tegn, som du vil slette og derefter 
trykke på tasten Back (Tilbage).

Hvis flere tegn er tildelt til én tast, vises “OK=)” nederst på skærmen. 

Hvis den samme tast skal bruges til at indtaste to tegn efter hinanden, 
skal du trykke på tasten ), efter du har valgt det første tegn. (Der 
henvises til ovenstående inputeksempel).

Tryk på tasten 0 for at angive et mellemrum.
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Vores interesse for miljøbeskyttelse

Som ENERGY STAR®-partner har vi konstateret, at denne maskine opfylder 
ENERGY STARs retningslinjer for effektiv energiudnyttelse.

Hvad er et ENERGY STAR-produkt?

Et ENERGY STAR-produkt har en særlig funktion, som gør det muligt 
automatisk at skifte til en "strømsparetilstand" efter en periode uden aktivitet. 
Et ENERGY STAR-produkt bruger energi mere effektivt, giver økonomiske 
besparelser og hjælper med til at beskytte miljøet.
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