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Indledning 1
1 Indledning

Tak, fordi du har købt vores produkt.

Denne brugervejledning beskriver de nødvendige betjeningsprocedurer og 
forholdsregler for brug af faxfunktionerne. Læs venligst brugervejledningen 
grundigt igennem, før maskinen tages i brug

Når du har læst brugervejledningen, anbefales det at opbevare den i 
nærheden, så du til enhver tid kan slå op i den for at opnå den optimale 
betjening af faxfunktionerne.

For at betjene maskinen korrekt bedes du også læse Brugervejledning 
[Kopiering], inden betjeningen påbegyndes.

Erklæring

KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA logo og The essentials of imaging er 
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende KONICA MINOLTA 
HOLDINGS, INC.

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

Adobe, Adobe Logo, Acrobat, Acrobat Logo, PostScript og PostScript Logo 
er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems, Inc.

Andre firmanavne og produktnavne, der er anvendt i brugervejledningen, er 
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive 
selskaber.

Copyright

© 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Alle 
rettigheder forbeholdt.

Undtagelse
- Den del af denne brugervejledning kan bruges eller kopieres uden 

tilladelse.
- Information indeholdt i denne brugervejledning kan blive ændret uden 

varsel.
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1 Indledning
1.1 Særlige bemærkninger til brugeren

For Canada

BEMÆRK:

Dette produkt overholder de lovmæssige tekniske og industrielle 
specifikationer for Canada.

Tallet "ringer equivalence number" (REN) angiver det maksimale antal 
apparater, der må sluttes til en telefons interface. Tilslutningen til et interface 
kan bestå af en hvilken som helst kombination af apparater, der kun 
begrænses af, at det samlede antal REN for alle apparater ikke må 
overskride fem.

AVIS:

Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables 
d'Industrie Canada.

L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal 
de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La 
terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque 
de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de 
la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas 5.

For U.S.A.

KRAV UNDER FCC KAPITEL 68:

Dette udstyr overholder kapitel 68 i FCC-reglerne og de krav, der er 
godkendt af ACTA. På udstyrets låg er placeret en etikette, der blandt anden 
information indeholder en produkt-identifikator i følgende format: 
US:AAAEQ##TXXXX. Hvis påkrævet skal denne information meddeles til 
telefonselskabet.

Dette udstyr anvender certificeret jack USOC RJ11C.

Stik og jack, der anvendes til at slutte dette udstyr til det lokale lysnet og 
telefonnet, skal overholde de lovmæssige FCC-regler i kapitel 68 og krav, 
som er godkendt af ACTA.

Der følger en ledning og et modulstik med dette produkt, der opfylder 
kravene. Det er beregnet på at blive tilsluttet til et kompatibelt modulært 
jackstik, der også er tilpasset til kravene. Se installationsvejledningen for at 
få yderligere oplysninger.

REN anvendes til at fastsætte det antal apparater, der kan sluttes til en 
telefonforbindelse. For mange REN på en telefonforbindelse kan medføre, at 
apparatet ikke ringer som svar på indkommende opkald. I de fleste om end 
ikke i alle områder må det totale antal REN ikke overskride fem (5,0).
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Indledning 1

For at være sikker på det antal apparater, der må tilsluttes til en forbindelse 
i henhold til det samlede antal REN, bør du kontakte det lokale 
telefonselskab. Med hensyn til produkter, der er blevet godkendt efter den 
23. juli 2001, indgår REN for dette produkt som del af produkt-identifikatoren 
med formatet US: US:AAAEQ##TXXXX. Tallene, der er angivet som ##, er 
REN uden decimaltal (f.eks. 03 svarer til en REN på 0,3). Ved tidligere 
produkter er REN vist separat på etiketten.

Hvis dette udstyr FK-502 forårsager skade på telefonnettet, vil 
telefonselskabet på forhånd underrette dig om, at der kan blive behov for 
midlertidig afbrydelse af tjenesten. Hvis det imidlertid ikke er muligt at 
underrette på forhånd, vil telefonselskabet give kunden besked så hurtigt 
som muligt. Du vil også blive oplyst om din ret til at klage til FCC, hvis du 
mener, at det er nødvendigt.

Telefonselskabet kan foretage ændringer i dets faciliteter, udstyr, drift eller 
procedurer, der kan påvirke udstyrets drift. Hvis dette skulle ske, vil 
telefonselskabet meddele det på forhånd, så du kan foretage de nødvendige 
ændringer for at opretholde brugen uden afbrydelser.

Hvis der opstår vanskeligheder med dette udstyr FK-502 med hensyn til 
reparation eller garantiinformation, bedes du kontakte den KonicaMinolta-
forhandler, hvor du har købt udstyret. Hvis udstyret skulle fremkalde skade 
på telefonnettet, vil telefonselskabet muligvis bede dig koble udstyret fra, 
indtil problemet er løst.

Tilslutning til en partsabonnement-tjeneste reguleres efter statslige tariffer. 
Kontakt state public utility commission (Forbundsstatskommissionen for 
offentlige forsyninger), public service kommissionen eller corporate 
commission for information (virksomhedskommissionen for kommunikation). 
Hvis dit hjem er udstyret med særlig installeret alarmudstyr, der er tilsluttet 
til telefonlinjen, skal du sikre dig, at installationen af FK-502 ikke kommer til 
at slå alarmudstyret fra. Hvis du har spørgsmål til, hvad der vil deaktivere 
alarmudstyret, skal du henvende dig til telefonselskabet eller en autoriseret 
installatør.

Ifølge The Telephone Consumer Protection Act fra 1991 er det ulovligt at 
anvende en computer eller andet elektronisk udstyr, herunder fax, til at 
sende nogen meddelelse overhovedet, med mindre en sådan meddelelse i 
øverste eller nederste margin af hver transmitteret side eller på 
transmissionens første side indeholder dato og tidspunkt for afsendelsen og 
identifikation af firmaet eller anden enhed eller anden person, der sender 
meddelelsen, og telefonnummer på afsenders apparat eller på 
virksomheden, anden enhed eller person. (Det anførte telefonnummer må 
ikke være et 900-nummer eller noget andet nummer, hvor taksten overstiger 
lokal- eller udenbystakster.)

For at programmere denne information i din fax skal du udføre følgende trin: 
Se "Information i toptekst" på side 11-31.
bizhub C250 (Phase3) 1-5
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



1 Indledning
Forklaring af ADVARSEL/FORSIGTIG

7 ADVARSEL
Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant efterfulgt af ordet ”Advarsel” er 
beregnet på at advare brugeren om, at hvis advarslen bliver ignoreret, 
kan dette medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
% Sørg for at være opmærksom på overskrifterne med Advarsel, når du 

læser Brugervejledning [Kopiering].

7 FORSIGTIG 
Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant efterfulgt af ordet ”Forsigtig” er 
beregnet på at advare brugeren om, at hvis advarslen bliver ignoreret, 
kan dette medføre mindre personskader eller materielle skader.
% Sørg for at være opmærksom på overskrifterne med Forsigtig, når du 

læser Brugervejledning [Kopiering].

For New Zealand

Dette udstyr er forsynet med pulsopkald, mens Telecom standarden er 
DTMF toneopkald. Der er ingen garanti for, at Telecoms linjer altid vil blive 
ved med at understøtte pulsopkald.

Brug af pulsopkald, mens dette udstyr er tilsluttet til samme linje som andet 
udstyr, kan give anledning til ringelyde eller anden støj og kan også medføre 
forhold med falsk svar. Hvis der skulle opstå sådanne problemer, bør 
brugeren ikke kontakte Telecoms fejltjeneste.

Dette udstyr vil muligvis ikke kunne sørge for effektiv omstilling af et opkald 
til et andet apparat, der er sluttet til samme telefonlinje.

Dette udstyr opfylder ikke fuldstændig Telecoms krav til impedans. Der kan 
opstå begrænsninger i præstationen, hvis udstyret anvendes i forbindelse 
med andre dele af netværket. Telecom påtager sig intet ansvar, hvis der 
skulle opstå vanskeligheder under sådanne omstændigheder.

Tildelingen af en teletilladelse for et hvilket som helst terminaludstyr 
indebærer kun, at Telecom har accepteret, at genstanden er i 
overensstemmelse med minimalkravene for tilslutning til netværket. Det 
indebærer ingen godkendelse af produktet fra Telecoms side eller giver 
nogen form for garanti. Frem for alt gives der ingen garanti for, at nogen 
genstand vil fungere korrekt i alle henseender sammen med en anden 
genstand, tilladt til telekommunikation, af andet mærke eller model, og det 
indebærer heller ikke, at noget produkt er kompatibelt med alle 
netværkstjenester hos Telecom.
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Indledning 1

Dette udstyrs automatiske opkaldsfunktion må ikke anvendes til at fremkalde 
gener hos andre kunder.

Udstyr, der har fået tilladelse til telekommunikation, må kun sluttes til 
telefonens ekstra port. Ekstra porten er ikke specielt konstrueret til udstyr, 
der er forbundet med 3 ledninger. Det kan forekomme, at 3-lednings udstyr 
ikke reagerer på indkommende opkald ved tilslutning til denne port.

For Europa

Faxen er blevet godkendt i overensstemmelse med Rådsbeslutning 1999/5/ 
EC for paneuropæisk enkelt terminal-tilslutning til det offentlige telefonnet 
(PSTN). Men på grund af forskelle mellem de enkelte offentlige telefonnet i 
de forskellige lande, giver denne godkendelse i sig selv ikke en 
betingelsesløs forsikring om vellykket drift på ethvert terminalpunkt på det 
offentlige netværk.

Hvis der skulle opstå problemer, bør du i første omgang kontakte 
leverandøren af udstyret.

CE-mærkningen skal være påført 
produktet eller dets dataplade. Det skal 
endvidere være påført en evt. emballage 
samt de medfølgende dokumenter.
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1 Indledning
1.2 Kom i gang (fax)

Sending

Udfør følgende grundlæggende procedure for at sende en fax.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at starte faxfunktionen.

2 Indstil funktionerne efter behov.

Fax-skærm

Skærmen til 
 

Program-
 

Skærmen for 
  

scannings-
indstillinger

skærmen

indstilling for 
kommunikation
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Indledning 1

3 Anvend tastaturet til at indtaste 

destinationens faxnummer.

– Hvis du laver en indtastningsfejl, 
tryk på [Slet] for at slette 
indlæsningen.

– Tryk [C] (nulstil) for slette hele 
indlæsningen.

4 Placér originalen i maskinen.

– Se "Placering af originalen i 
maskinen." på side 3-7 for at få 
yderligere oplysninger.

5 Tryk på [Start] på kontrolpanelet.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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1 Indledning
1.3 Faxens egenskaber

Skriv det totale antal sider i faxen

Du kan placere det totale antal sider på hver side i faxen for hurtig-
hukommelsestransmission. Det er praktisk for modtagerne, så de kan sikre 
sig, at de har modtaget alle sider i faxen.

!
Detalje 
Se "Antal originaler" på side 3-48 for at få yderligere oplysninger.

Send en fax på et angivet tidspunkt

Denne funktion giver dig mulighed for at angive det tidspunkt, hvor maskinen 
skal begynde at sende en fax. Du kan spare udgifter ved at specificere en 
transmission, så den påbegyndes om natten eller tidligt om morgenen, hvor 
telefontaksterne er lavere.

!
Detalje 
Se "Timer-transmission" på side 3-51 for at få yderligere oplysninger.

Fra: MFP01  Til:123456789 2006/05/25 13:22 #138 S.001/001
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Indledning 1

Skal sendes, hver gang der indlæses en side (TX hurtig-hukommelse)

Dette er en metode, hvor faxtransmissionen startes, når en originalside er 
blevet læst ind.

!
Detalje 
Se "Hukommelsestransmission og TX hurtig-hukommelse" på side 3-46 
for at få yderligere oplysninger.

Sending af fax til udlandet

Du kan anvende en lavere transmissionshastighed, hvis du sender en fax til 
et sted, hvor kommunikationsforholdene er dårlige.

!
Detalje 
Se "International kommunikation" på side 3-54 for at få yderligere 
oplysninger.
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1 Indledning
Funktion til rammesletning

Du kan sende en fax, hvor du sletter de mørke striber, der til tider opstår 
under transmission af et dokument, der er indbundet som bog. Du kan også 
indstille bredden på den margin, der skal slettes, efter ønske.

!
Detalje 
Se "Transmission med rammesletning" på side 7-13 for at få yderligere 
oplysninger.

Almindelig transmission Transmission med rammesletning

Slettebredde
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Indledning 1

Send en fax med funktionen for valg af originalformat

Du kan sende en fax og samtidig bestemme papirformatet for det dokument, 
der skal sendes. Det er praktisk, hvis du ønsker at sende kun en del af 
originalen.

!
Detalje 
Se "Scanningsformat" på side 7-22 for at få yderligere oplysninger.
bizhub C250 (Phase3) 1-13
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



1 Indledning
Indstilling og sending af dokumentsider i forskellige formater under en 
enkelt sending

Du kan sende sider i forskellige formater, da faxen genkender hvert format 
og sender siderne korrekt, når funktionen blandet original anvendes.

!
Detalje 
Se "Blandet original" på side 7-8 for at få yderligere oplysninger.

Sendt og gengivet
i samme størrelse som de 
originale sider på destinationen.

Dokument sider af
forskellige størrelser lægges i ADF.
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Indledning 1

Angiv indbindingsmåden for et tosidet dokument

Du kan specificere den ønskede indbindingsmåde, når du transmitterer 
tosidede dokumenter. Indbindingsmåden gør det muligt at indlæse 
dokumentets sider korrekt ved at bestemme om det går fra højre til venstre 
eller fra top til bund.

!
Detalje 
Se "Indbindingsposition" på side 7-10 for at få yderligere oplysninger.

Sending af en fax, når der modtages en opkaldskommando fra 
modtageren

Du kan sende en fax, der er blevet indlæst og lagret på harddisken i faxen, 
når der er sendt en opkaldskommando fra modtageren.

!
Detalje 
Se "Opkaldsmodtagelse" på side 9-7 for at få yderligere oplysninger.

Top/bund indbinding

Ven./højre indbinding

Transmission

Destinationens fax
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1 Indledning
Sending af en fax ved deaktiveret ECM

Du kan sende en fax ved deaktiveret ECM for at afkorte transmissionstiden.

!
Detalje 
Se "ECM FRA" på side 7-41 for at få yderligere oplysninger.

Opkaldsspecificeret dokument

Du kan lagre dokumenter, som du ønsker at polle, i bulletin board på 
harddisken for opkaldstransmission eller opkaldsmodtagelse.

!
Detalje 
Se "Bulletin" på side 9-10 for at få yderligere oplysninger.

Sending af en fax ved deaktiveret Super G3 funktion

Du kan sende en fax ved deaktiveret Super G3 funktion, hvis protokollen 
V.34 ikke er disponibel på grund af restriktioner i den private telefoncentral 
(PBX).

!
Detalje 
Se "V.34 FRA" på side 7-44 for at få yderligere oplysninger.
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Indledning 1

Relæ-fax

Du kan sende en fax til en modtager via en mellemliggende relæstation.

!
Detalje 
Se "Relæ-transmissionsforespørgsel (F-kode TX)" på side 7-37 for at få 
yderligere oplysninger.

Anvendelse af en fortrolig brugerbakke

Du kan bruge en fortrolig brugerbakke (ligner en indbakke) til at udveksle 
fortrolig information med bestemte personer.

!
Detalje 
Se "Fortrolig kommunikation (F-kode TX)" på side 7-34 for at få 
yderligere oplysninger.

Oprindelsesstation Mellemliggende

Fjernstation

Fjernstation
Lokalt opkald

Mellembysopkald

relæ-station

Sender Klassificeret Modtager
dokumentbakke
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1 Indledning
Sending af en fax, der er beskyttet med et password

Du kan sende en fax, der er beskyttet med et password, hvis der er indstillet 
for lukket kommunikation hos modtageren.

!
Detalje 
Se "Transmission af password" på side 7-31 for at få yderligere 
oplysninger.

Skal sendes med justeret tæthed i baggrundsfarven

Transmission kan udføres, når tætheden i baggrundsfarven i originalen er 
justeret.

!
Detalje 
Se "Baggrundsjustering" på side 7-16 for at få yderligere oplysninger.

Skal sendes med skarpe kanter på tegnene

Transmission kan udføres, efter at der er foretaget justeringer, så uskarpe 
tegn gøres tydelige og gives et blødt indtryk.

!
Detalje 
Se "Skarphed" på side 7-19 for at få yderligere oplysninger.
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Der sendes en e-mail fra fax-skærmen

Der er indlæst en original, som kan sendes som e-mail fra fax-skærmen til 
computeren.

!
Detalje 
Se "Direkte indtastning" på side 3-27 for at få yderligere oplysninger.

Mailserver

E-mail
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1 Indledning
Skal gemmes i en bakke

En original, der er blevet indlæst, kan gemmes i den bakke, der er oprettet 
på den interne harddisk. Også filer, der er gemt i en bakke, kan sendes pr. 
fax. 

!
Detalje 
Se "Faxmodtagelse ved hjælp af bakken" på side 2-18 eller 
"Faxtransmission fra offentlig brugerbakke/personlig brugerbakke" på 
side 7-46 for at få yderligere oplysninger.

Harddisk

Bakke
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Indledning 1
1.4 Forklaring af manuelle konventioner
Markeringer og tekstformater i denne manual er beskrevet nedenfor.

Sikkerhedsanvisninger

6 FARE
Manglende overholdelse af instruktioner, der er markeret på denne 
måde, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade på grund af 
elektrisk strøm.
% Hold øje med alle farer for at undgå personskader.

7 ADVARSEL
Manglende overholdelse af de instruktioner, der er markeret på denne 
måde, kan medføre alvorlig personskade eller materiel skade.
% Vær opmærksom på alle advarsler for at undgå personskade og for at 

sørge for sikker anvendelse af maskinen.

7 FORSIGTIG 
Manglende overholdelse af de instruktioner, der er markeret på denne 
måde, kan medføre lettere personskade eller materiel skade.
% Overhold alle forsigtighedsforskrifter for at undgå personskade og for 

at sørge for sikker anvendelse af maskinen.

Handlingssekvens

1 Tallet 1 som formateret her angiver 
det første trin i en handlingssekvens. 

2 Efterfølgende tal som formateret her 
angiver efterfølgende trin i en 
handlingssekvens.

? Tekst formateret på denne måde 
giver yderligere hjælp. 

% Tekst formateret på denne måde 
beskriver den handling, der sikrer, at det ønskede resultat bliver 
opnået. 

En illustration
her viser de handlinger,

der skal foretages.
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1 Indledning
Tips

2
Bemærk 
Tekst, der er markeret på denne måde, indeholder nyttig information og 
tips til at sikre sikker anvendelse af maskinen.

2
Husk 
Tekst, der er markeret på denne måde, indeholder information der bør 
huskes.

!
Detalje 
Tekst, der er markeret på denne måde, indeholder referencer til mere 
detaljerede oplysninger.

Særlige tekstmarkeringer

[Stop] tast
Tasternes navne på kontrolpanelet er skrevet som vist ovenfor.

MASKININDSTILLING
Display-tekster er skrevet som vist ovenfor.
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Indledning 1
1.5 Beskrivelser og symboler for dokumenter og papir
Anvendelsen af ord og symboler i denne manual er forklaret nedenfor.

”Bredde” og ”længde”

Når som helst der nævnes papirdimensioner 
i denne vejledning, refererer den først værdi 
altid til papirets bredde (vist som ”Y” i 
illustrationen) og den anden værdi til 
længden (vist som X).

Papirretning

På langs (w)

Hvis papirets bredde (Y) er kortere end 
længden (X), har papiret en vertikal eller 
stående retning, der er angivet med w.

På tværs (v)

Hvis papirets bredde (Y) er længere end 
længden (X), har papiret en horisontal eller 
liggende retning, der er angivet med v.
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1 Indledning
1.6 Brugervejledninger
Følgende brugervejledning er udarbejdet til denne maskine.

Brugervejledning [Kopiering]

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om grundlæggende 
funktioner og betjeningsprocedurerne for forskellige kopieringsfunktioner.
- Anvend denne brugervejledning til at få detaljerede oplysninger om 

betjeningsprocedurerne for kopieringsfunktioner inkl. forholdsregler 
vedr. installation/brug, tænd/sluk for maskinen, ilægning af papir og 
fejlfinding som at fjerne papirstop.

Brugervejledning [Netværksscanning]

Denne vejledning indeholder detaljer om specificering af 
netværksindstillinger for standardudstyr og handlinger i forbindelse med 
scanningsfunktioner.
- Anvend denne brugervejledning for at få detaljerede oplysninger om 

betjeningsprocedurer for netværksfunktioner og for at bruge Scanning til 
e-mail, Scanning til FTP og Scanning til (SMB).

Brugervejledning [Bakkehandlinger]

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om 
betjeningsprocedurer for anvendelse af bakker.
- Se i denne brugermanual for at få oplysninger om betjeningsprocedurer 

ved anvendelse af bakker på harddisken.

Brugervejledning [Forstørret visning]

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om 
betjeningsprocedurer for kopiering, netværksscanning og faxfunktioner i 
funktionen forstørret visning.
- Anvend denne brugervejledning for at få detaljerede oplysninger om 

betjeningsprocedurer i funktionen forstørret visning.

Brugervejledning [FK-502 Fax] (denne vejledning)

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om 
betjeningsprocedurer for fax.
- Anvend denne brugervejledning for at få detaljerede oplysninger om 

betjeningsprocedurer for faxfunktioner, når faxsættet er installeret.
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Indledning 1

User manual – Network fax operations (Brugervejledning [Netværksfax])

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om 
betjeningsprocedurer for netværksfax.
- Anvend denne brugervejledning for at få detaljerede oplysninger om 

betjeningsprocedurer for netværksfaxfunktioner (Internet-fax/IP-
adresse-fax).

Brugervejledning [Udskrivning]

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om 
betjeningsprocedurer ved hjælp af den indbyggede standard 
printercontroller.
- Se brugervejledningen (PDF-fil) på cd-rom'en med brugersoftware for at 

få oplysninger om udskrivningsfunktionerne.
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2 Før brug

2.1 Begrænsninger

2
Bemærk 
Dette faxapparat har ingen funktion for at sende eller modtage fax i 
farver.

Dette faxapparat kan tilsluttes til telefonlinjer som vist nedenfor.
- Lokale telefonlinjer (inklusive kommunikationsnetværker for fax)
- PBX (privat telefoncentral med toledningssystem)

Sørg for at undersøge følgende med hensyn til den telefonlinje, der skal 
bruges:
- En forretningstelefon kan ikke tilsluttes som en ekstern forbindelse.
- Hvis den digitale private linje er multiplex-forbundet med det interne 

netværk, der anvendes af kunden, kan der være følgende begrænsninger 
for fax-kommunikationen.

– Transmissionshastigheden er begrænset.
– Kommunikation via Super G3 er ikke mulig.

Der kan af og til opstå kommunikationsfejl i produktets fabriksindstilling. 
Disse begrænsninger skyldes multiplex-udstyret, der begrænser det bånd, 
der er til rådighed for linjens maksimalgrænse, forudsat at det drejer sig om 
stemmelyd.

Disse begrænsninger varierer imidlertid afhængig af det apparat der 
ombryder netværket. Kontakt din netværksadministrator for at få yderligere 
oplysninger.

2
Husk 
Hvis du slukker og tænder gentagne gange, kan der opstå en fejl.

Vent mere end 5 sekunder, før du tænder udstyret, når det har været 
slukket.
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2.2 Kontrolpanel

1 2 3 5

8

9

11

12

24
10

1314151718192021

22

23

16

6 74

Nr. Navn Beskrivelse

1 [Energi spar] tast Tryk på den for at komme ind i energisparetilstand. 
Mens maskinen er i energisparetilstand, vil indikator-
lampen på tasten [Energi spar] lyse grønt, og berø-
ringspanelet bliver slukket. Annuller 
energisparetilstanden ved at trykke på tasten [Energi 
spar] igen.

2 Berøringspanel Viser forskellige skærme og meddelelser.
Specificerer de forskellige indstillinger ved direkte be-
røring af panelet.

3 [Adgang] Hvis der er blevet anvendt brugeridentifikation eller 
kontosporing, skal du trykke på denne tast, når du har 
indtastet brugerens navn og password (til brugeriden-
tifikation) eller kontoens navn og password (til konto-
sporing) for at kunne bruge denne maskine.

4 [Box] tast Tryk for at vælge bakkefunktion. 
Når maskinen er i bakkefunktion, lyser indikatorlam-
pen på tasten [Box] grønt. Se Brugervejledning [Bak-
kehandlinger] for at få yderligere oplysninger.

5 [Fax] tast Tryk for at vælge faxfunktion 
Når maskinen står i faxfunktion, lyser indikatorlampen 
på tasten [Fax] grønt.

6 [Scan] tast Tryk for at vælge scanningsfunktion. 
Når maskinen står i scannefunktion, lyser indikator-
lampen på tasten [Scan] grønt. Se Brugervejledning 
[Netværksscanning] for at få yderligere oplysninger.

7 [Kopi] tast Tryk for at vælge kopieringsfunktion. (Maskinen står 
som standard i kopieringsfunktion.) 
Når maskinen står i kopieringsfunktion, lyser indikator-
lampen på tasten [Kopi] grønt. Se Brugervejledning 
[Kopiering] for at få yderligere oplysninger.
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8 [Nulstil] tast Tryk for at nulstille alle indstillinger (bortset fra pro-
grammerede indstillinger), der er indlæst i kontrolpa-
nelet og berøringspanelet.

9 [Afbryd] tast Tryk for at vælge afbryderfunktion. 
Når maskinen er i afbrydefunktion, lyser indikatorlam-
pen på [Afbryd] grønt, og meddelelsen "nu i afbryde-
funktion" vises på berøringspanelet. 
Afbrydefunktionen annulleres ved at trykke på tasten 
[Afbryd] igen.

10 Hjælpeafbryder Anvendes til at tænde/slukke for maskinens funktio-
ner, f.eks. for kopiering, udskrivning eller scanning. 
Når der er slukket, skifter maskinen til en tilstand, hvor 
den sparer energi.

11 [Stop] tast Stopper med at læse originalen.

12 [Start] tast Tryk for at starte den funktion, der er valgt, bakkefunk-
tion, faxfunktion, scanningsfunktion eller kopierings-
funktion. I faxfunktion startes faxtransmissionen.
Når maskinen er klar til at starte handlingen, lyser indi-
katorlampen på [Start] grønt. Hvis indikatorlampen på 
[Start] lyser orange, kan funktionen ikke begynde.

13 Indikatorlampe for strømforsy-
ning

Lyser grønt, når maskinen bliver tændt ved hjælp af 
hovedafbryderen.

14 Data Lyser ved afsendelse eller modtagelse af en faxmed-
delelse, og når der gemmes et dokument i brugerbak-
ken for bulletin board, brugerbakken for TX-opkald, RX 
hukommelsens brugerbakke eller Re-TX brugerbak-
ken.

15 [Prøvekopi] tast Anvendes ikke i faxfunktion.

16 Tastatur Anvend til at indlæse nummeret. Anvend til at indlæse 
telefonnumre og forskellige indstillingsværdier.

17 [C] (nulstil) tast Tryk for at slette en indtastet værdi ved hjælp af tasta-
turet.

18 [Funktionskontrol] tast Tryk for at få vist skærmbilleder, der viser de specifice-
rede indstillinger.

19 [Funktioner/tællere] tast Tryk for at vise tællerskærm og funktionsskærmen.

20 [Programhukommelse] tast Anvendes ikke i faxfunktion.

21 Kontrast Anvend til at justere kontrasten på berøringspanelet.

22 [Forstør] tast Tryk for at vælge funktionen Forstørret visning.

23 [Panelindstilling] tast Tryk for at få vist skærmen for specificering af bruge-
rens panelindstillingsfunktioner.

24 [Hjælp] tast Tryk for at få vist hovedmenuen for hjælp, hvor du kan 
få vist beskrivelse af forskellige funktioner og detaljer i 
betjeningen. Se Brugervejledning [Kopiering] for at få 
yderligere oplysninger.

Nr. Navn Beskrivelse
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2
Husk 
Tryk ikke for hårdt på berøringspanelet, ellers kan det blive ridset eller 
beskadiget.

Tryk aldrig på berøringspanelet med magt, og brug aldrig hårde eller 
spidse genstande til at foretage valg på berøringspanelet.

Når skærmbilledet med besked om at tilkalde en servicerepræsentant 
vises, og det ikke længere er muligt at kopiere, er der opstået en 
fejlfunktion. Noter fejlkoden, træk straks maskinens stik ud og kontakt 
servicerepræsentanten for at informere om fejlkoden.
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2.3 Indstillinger ved ibrugtagning

Obligatoriske indstillinger

Efter installationen skal du indstille følgende elementer for at kunne bruge 
faxfunktionerne. Du vil ikke være i stand til at gennemføre faxkommunikation, 
hvis disse elementer ikke er korrekt indstillet.
- Oplysninger om i toptekst
– Registrerer faxnummeret og faxapparatets navn.
- Indstillinger for telefonlinje
– Indstiller telefonlinjen og modtagemetoden.

Information i toptekst

Indstil følgende elementer.

!
Detalje 
Se "Information i toptekst" på side 11-31 for at få yderligere oplysninger.

Indstillinger for telefonlinje

Indstil følgende elementer.

!
Detalje 
Se "Indstillinger for telefonlinje" på side 11-37 for at få yderligere 
oplysninger.

Element Beskrivelse

Sendernavn Indstil navnet på maskinen. Navnet er en tekststreng på op til 30 
tegn. Navnet kan indeholde et hvilket som helst alfanumerisk tegn 
og symbol.

Senders faxnr. Indstil faxnummeret på maskinen. Faxens ID er et nummer på op 
til 20 tegn. ID'et kan indeholde ethvert tal mellem 0 og 9, symbolet 
+, mellemrum, symbolet * og symbolet #.

Element Beskrivelse

Opkaldsmetode Vælg mellem toneopkald og pulsopkald (PB, puls).

Modtagemodus Vælg mellem automatisk og manuel modtagelse Vælg “Auto RX” 
for automatisk modtagelse. 
Vælg “Manuel RX”, hvis du ofte modtager opkald til et eksternt 
håndsæt, der er tilsluttet til dette apparat.
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2.4 Nyttige funktioner
Når programmet og adressebog er blevet registreret. Blot ved tryk på 
[Program] eller [Adressebog] er det muligt at hente registreringen.

Adressebog

Ved at registrere en destination i [Adressebog], som der ofte sendes 
meddelelser til, kan du hente den registrerede information alene ved at trykke 
på tasten [Adressebog].

!
Detalje 
[Adressebog], [Gruppe] og [Program] kan også registreres vha. 
PageScope-internetforbindelsen. Med PageScope-internetforbindelsen 
kan du ændre indstillinger eller registrere adresser fra en computer, der 
er sluttet til netværket.

Se "PageScope-internetforbindelse" på side 13-3 eller 
brugervejledningen [Netværksscanning] for at få oplysninger, hvordan 
PageScope-internetforbindelsen anvendes.

Hvis navnet og søgebogstavet er registreret, når adressebogen til 
adressebogen bliver registreret, kan en adresse specificeres ved hjælp af 
et referencetegn.
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Dette afsnit beskriver fremgangsmåden for indstilling af faxnummer, 
destinationens navn og søgebogstav for en forkortelse for destinationen.

1 Tryk på [Funktioner/tællere] på kontrolpanelet for at åbne skærmen for 
Funktioner, hvis den ikke allerede er åbnet.

– Der kan registreres op til 2.000 adresser (0001 til 2000) i 
[adressebogen] inklusive [adressebogen] i andre af maskinens 
funktioner.

– Du kan kontrollere den registrerede information i forkortelseslisten.

2 Tryk på [One-Touch-registrering].

– I Funktioner kan det nummer, der vises i tasten, også vælges ved 
at indtaste det ved hjælp af det numeriske tastatur.
I forbindelse med [One-Touch-registrering] indtastes 1 på 
tastaturet.

3 Tryk på [Fax].

4 Tryk på [Adressebog].

5 Tryk på destinationen for at registrere.
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– De elementer, der kan registreres i adressebogen, er følgende tre 
elementer.

– Lokalnummer:
Registrering af faxnummeret.

– E-mail:
Registrering af e-mail-adressen. Maskinen kan angive en e-mail-
adresse som en faxdestination.

– Hvis den er blevet registreret. Funktionen er nyttig, når der skal 
transmitteres et billede til en e-mail-adresse samtidig med en 
faxtransmission.

– Brugerbakke:
Registrering af bakkens navn. Maskinen kan specificere en bakke 
på en intern harddisk som en faxdestination.

– Hvis den er blevet registreret. Denne funktion er praktisk, når der 
skal lagres et billede i en bakke samtidig med en faxtransmission.

– Hvis et lokalnummer allerede er registreret, kan du trykke på 
[Rediger] på skærmbilledet for at redigere indholdet i listen. Se 
"Registrering af en e-mail-adresse for adressebogen" på side 10-9 
for at få yderligere oplysninger.

6 Tryk på [Ny].

7 Tryk på [Navn], indtast lokalnummeret, og tryk på [OK].

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.
– Navnet kan være en streng på op til 24 tegn.
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8 Indtast destinationen.

– Når der er valgt [Lokalnummer] i trin 5. Indtast destinationens 
faxnummer ved hjælp af tastaturet.

– Når der er valgt [E-mail] i trin 5. Tryk på [E-mail-adresse] og derefter 
på e-mail-adressen.

– Når der er valgt [Brugerbakke] i trin 5. Tryk på [Brugerbakkenavn] 
og vælg bakken.

– Der kan indtastes tal på op til 38 tegn.
– Ikke-registreret nummer vises i feltet [Gemt nr.].
– En forkert indtastning rettes ved at bruge [Slet] eller [C] (nulstil).
– Bakken skal registreres på forhånd for at kunne vælges.
– Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger om 

registreringsmetode for bakkerne.

9 Tryk på [Indeks] for at indtaste søgebogstaverne, og tryk derefter på 
[OK].

– Tryk på søgetasten for det søgebogstav, som du ønsker at 
registrere, i. [Primær] - [etc].

10 Tryk på [Linjeindstilling] hvis påkrævet for at vælge [International TX], 
[ECM FRA] eller [V.34 FRA], og tryk derefter på [OK].

– Når der er valgt [E-mail] eller [Brugerbakke] i trin 5. Der er ingen 
[Linjeindstilling].

11 Tryk på [OK].

Registreringen udføres, og den registrerede destination vises på en 
liste.
Gå til trin 6, hvis du vil fortsætte med at registrere adressebogen.

12 Tryk på [Afslut].
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Program

Når du vil registrere destination og kommunikationsfunktioner i [Program], 
kan du hente den registrerede information blot vil at trykke på tasten 
[Program].

!
Detalje 
[Adressebog], [Gruppe] og [Program] kan også registreres vha. 
PageScope-internetforbindelsen. Med PageScope-internetforbindelsen 
kan du ændre indstillinger eller registrere adresser fra en computer, der 
er sluttet til netværket.

Se "PageScope-internetforbindelse" på side 13-3 eller 
brugervejledningen [Netværksscanning] for at få oplysninger, hvordan 
PageScope-internetforbindelsen anvendes.

Du kan registrere scanne- og kommunikations- indstillingsfunktionerne. 
Se "Registrering af programmet" på side 10-25 for at få yderligere 
oplysninger.

Dette afsnit beskriver fremgangsmåden for registrering af registreringsnavn 
og destination i [Program].

1 Tryk på [Funktioner/tællere] på kontrolpanelet for at åbne skærmen for 
hjælpefunktioner, hvis den ikke allerede er åbnet.

– Der kan registreres op til 400 (001 til 400) i programmet.

2 Tryk på [One-Touch-registrering].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [One-Touch-
registrering] indtastes "1" på tastaturet.

3 Tryk på [Fax].
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4 Tryk på [Program].

5 Vælg det programnr., du ønsker at registrere, og tryk derefter på 
[Rediger].

6 Tryk på [Navn], indtast programmets navn og tryk på [OK].

– Navnet kan være en streng på op til 24 tegn.
– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.

7 Tryk på [Destination] for at vælge destinationen.

– Når en destination allerede er blevet registreret, vælg [Vælg i 
adressebog] for at indtaste den enten via [Lokalnummer], 
[Brugerbakke], [Gruppe] eller [E-mail], og tryk derefter på [OK].

– Når du indtaster et faxnummer, skal du trykke på [Direkte indtastn.], 
indtaste en destination ved at vælge [Lokalnummer], [Brugerbakke] 
eller [e-mail-]adresse og derefter trykke på [OK].

– En forkert indtastning rettes ved at bruge [Slet] eller [C] (nulstil).
– En bakke skal registreres på forhånd for at kunne vælges.
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– Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger om 
registreringsmetode for bakkerne.

8 Tryk på [Luk] og tryk derefter på [OK].

– Registreringen af programmet stoppes ved at trykke på [Annuller].
Listen over programmer vises.
Når du fortsætter med at registrere programmet, gå til trin 5.

9 Tryk på [Afslut].
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2.5 Fax-skærm
Fax-skærmen vises, når der trykkes på tasten Fax på kontrolpanelet. Fax-
skærmen indeholder [Program], [Gruppe], [Adressebog] eller [Direkte 
indtastn.].

Nr. Navn Beskrivelse

1 Jobliste Listen over job i kø for udførelse, jobhistorik og fejljob 
vises.

2 Program Viser skærmbilledet for valg af program.

3 Gruppe Viser skærmbilledet for valg af gruppe.

4 Adressebog Viser skærmbilledet for valg af adressebog

5 Direkte indtastn. Der vises et skærmbillede, hvor opkald foretages ved 
brug af et særligt symbol, f.eks. en tone og en pause. 
Tryk på [Scanning til e-mail] giver dig mulighed for at 
få vist tastaturskærmen, hvor e-mail-adressen er ind-
læst.

6 Dest.-nummer Destinationsnummeret, som transmissionen er indstil-
let til, vises.

7 Hukommelse Resthukommelsen, der skal bruges under betjening, 
vises.

8 Off-hook Tryk, når du ønsker at TX/RX-behandle en fax manuelt. 
Når du trykker på denne tast, lyder et signal.

9 Dest.-   navn. Skærmbilledet kan skiftes mellem navnet og telefon-
nummeret på den destination, der vises.

10 PAGE Siden på programdestinationslisten vises.

11 Sideliste Siden på programdestinationslisten kan specificeres.

12 Indstil. f. scan. Den menu vises, hvor der foretages indstilling for ind-
læsningsmåden for originaler, f.eks. originaltype, op-
løsning eller program.

1 2 3 4 5

6
7
8

9
10
11
12
13

14

15
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13 Indstil. f. komm. Den menu vises, hvor kommunikationsmåden indstil-
les, f.eks. TX-timer eller RX-opkald.

14 Destinationsangivelse Den valgte destination vises.

15 Underfelt Beskrivelse i henhold til de funktioner, der er indstillet 
til højre, vises. Med hensyn til betjening af faxen vises 
forklaring af hver funktion og destinationer v. rund-
skriv.

Nr. Navn Beskrivelse
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2.6 Brugeridentifikation og kontosporing
Maskinen kan ved anvendelsen være indstillet således, at brugernavnet, 
afdelingens navn og passwordet skal indtastes. Ved indlæsning af den 
nødvendige information på den viste skærm vises normalskærmbilledet. 
Kontakt din administrator for at få oplysninger om afdelingens navn og 
brugernavnet.

Når brugeridentifikation er indstillet

!
Detalje 
Se Brugervejledning [Kopiering] for at få nærmere oplysninger om 
brugeridentifikation og kontosporing.

Når kontosporingen er indstillet
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2.7 Faxmodtagelse ved hjælp af bakken
Ved at anvende PC-fax RX funktionen og funktionerne for RX hukommelse i 
maskinen får du mulighed for at gemme de modtagne dokumenter i bakken 
på harddisken uden at skrive dem ud med det samme. Og når der modtages 
et fortroligt dokument, bliver det automatisk gemt i den fortrolige 
brugerbakke på harddisken.

Dokumenter, der gemmes i bakken, kan udskrives på denne maskine eller 
importeres ind i computeren på netværket. I dette afsnit findes en generel 
beskrivelse af faxmodtagelse ved hjælp af bakken.

- Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger om 
oprettelse af en bakke og hentning af dokumenter, der er modtaget i 
bakken, ved hjælp af PC-fax RX funktionen.

- Når bakken på denne maskine er angivet som en destination, mens den 
er i faxen, der sender, kan indlæste dokumenter gemmes i bakken.

1000

2000

Sender

Original

Harddisk
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Type bakker

Harddisken på denne maskine er forsynet med en offentlig/personlig 
brugerbakke og en systembrugerbakke.
- Der er en specificeret brugerbakke (nr. 1 til 999999999) til rådighed for 

den offentlige/personlige brugerbakke.
- Der er 6 typer brugerbakker til rådighed for systembrugere, dvs. 

brugerbakke for bulletin board / brugerbakke for TX-opkald / RX-
hukommelsens brugerbakke / brugerbakke for fortrolig 
udskrivning/kommentarbrugerbakke/re-TX brugerbakke.

På denne maskine giver disse bakker mulighed for at anvende de funktioner, 
der er anført i oversigten nedenfor.

Brugerbakkenavn Funktion

Offentlig bru-
gerbak-
ke/Personlig 
brugerbakke

Specifik bakke (bakke nr. 
1 - 999999999)

Den offentlige/personlige brugerbakke består nor-
malt af den offentlige/personlige brugerbakke og 
den fortrolige brugerbakke, og der kan indstilles et 
kommunikationspassword for den fortrolige bruger-
bakke. Der kan indstilles op til 20 fortrolige bruger-
bakker.
Når den specificerede bakke er specificeret som et 
sted, hvor modtagne dokumenter lagres i PC-fax RX 
funktionen, og når indstillingen for TSI brugerbakke 
er specificeret, gemmes de modtagne dokumenter i 
bakken med et relevant nummer.
Ved anvendelse af PC-fax RX funktionen:
Gemt i bakken med et nummer, der er specificeret 
af sender i underadressen.
Ved anvendelse af TSI RX:
Gemt i bakken med et nummer, der svarer til indstil-
lingen for TSI brugerbakken.
Faxmeddelelser, der er modtaget til den fortrolige 
brugerbakke, kan ikke distribueres.

!
Detalje 
Se "Betjeninger i PC-fax RX funktionen" 
på side 2-22 for at få yderligere oplysnin-
ger
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Systembru-
gerbakke

Brugerbakke for bulletin 
board

Dette er en bakke, hvor dokumenter til gennemlæs-
ning bliver registreret. Dokumenter, der er registre-
ret i brugerbakken for bulletin board, kan blive 
opkaldstransmitteret i henhold til opkaldsinstruktio-
ner fra den anden part.

!
Detalje 
Se "Bulletin" på side 9-10 for at få yderli-
gere oplysninger

Brugerbakke for TX-op-
kald

Originaler, der er indlæst for opkaldstransmission, 
bliver gemt i denne bakke.

!
Detalje 
Se "Opkaldstransmission" på side 9-3 for 
at få yderligere oplysninger

Systembru-
gerbakke

RX hukommelsens bru-
gerbakke
(bakke: Nr. 0)

Når RX hukommelse er indstillet til TIL, udskrives 
modtagne dokumenter ikke, men gemmes i denne 
bakke.

!
Detalje 
Se "Hukommelsesmodtagelse" på 
side 8-6 for at få yderligere oplysninger

Når brugerbakken for RX hukommelse er specifice-
ret som et sted, hvor modtagne dokumenter lagres 
i PC-fax RX funktionen, gemmes de modtagne do-
kumenter i denne bakke.

!
Detalje 
Se "Betjeninger i PC-fax RX funktionen" 
på side 2-22 for at få yderligere oplysnin-
ger

Brugerbakke for fortrolig 
udskrivning

Dokumenter til fortrolig udskrivning gemmes i den-
ne bakke.

!
Detalje 
Se Brugervejledning [Udskrivning] for at 
få yderligere oplysninger om brugerbak-
ken til fortrolig udskrivning.

Brugerbakkenavn Funktion
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Kommentarbrugerbakke Bruges ved afsendelse af dokumentdata, der blev 
gemt i scanningsfunktion, med vedhæftet [da-
to/klokkeslæt] eller [sidenumre] via netværket. 
Tegntyper, der kan vedhæftes, kan indstilles på af-
sendelsestidspunktet.

!
Detalje 
Se Brugervejledning [Netværksscanning] 
for at få yderligere oplysninger om kom-
mentarbrugerbakken.

Re-TX brugerbakke Et dokument, der ikke kunne sendes ved at kalde op 
igen, fordi fjernstationen var optaget eller af andre 
årsager, gemmes i denne bakke i et vist tidsrum. Det 
gemte dokument kan sendes igen til enten samme 
adresse eller efter ændring til en anden adresse.

!
Detalje 
Se "Re-TX brugerbakke" på side 3-35 for 
at få yderligere oplysninger om Re-TX 
brugerboksen.

Relæ-brugerbakke Denne er en bakke med et kommunikationspass-
word, hvor dokumenterne lagre med henblik på vi-
deresending og levering. Der kan foretages 
registreringer på den mellemliggende relæstation. 
Der kan foretages op til 5 registreringer.

!
Detalje 
Se "Registrering af relæ-brugerbakke" på 
side 10-59 for at få yderligere oplysninger 
om relæ-brugerbakken.

Brugerbakkenavn Funktion
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Betjeninger i PC-fax RX funktionen

!
Detalje 
Se "Indstilling af fax PC-RX" på side 11-59 for at få yderligere 
oplysninger.

Når PC-fax RX funktionen eller TSI brugerbakken er valgt, gemmes 
modtagne dokumenter i RX hukommelsens brugerbakke (bakke nr. 0) eller 
den offentlige/private brugerbakke (bakke 1 til 999999999) på harddisken.

Den bakke, hvor modtagne dokumenter gemmes, indstilles i [Indstilling af 
PC-fax RX] i Funktioner. Se oversigten nedenfor for at få oplysninger om 
forholdet mellem [Indstilling af PC-fax RX] og modtagelsesmåden.
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[Indstilling af PC-fax RX] i 
Funktioner

Modtagelsesmåde

Indstilling af PC-fax RX: 
FRA

Modtagne dokumenter gemmes ikke i bakken, men udskrives 
med det samme.
I følgende tilfælde gemmes de modtagne dokumenter dog i bak-
ken.
1. I tilfælde af Fortrolig RX eller RX relæ-forespørgsel
 (når underadressen i F-koden repræsenterer et nummer på den 
fortrolige brugerbakke eller relæ-brugerbakken):
De modtagne dokumenter gemmes i den fortrolige brugerbakke 
eller relæ-brugermappen uanset indstillingen for PC-fax RX funk-
tionen. 
Når underadressen er forskellig fra et tal for hver bakke, eller 
passwordet for F-koden er forskellig fra et kommunikationspass-
word for hver bakke, opstår der en kommunikationsfejl.
2. Når indstillingen for TSI brugerbakke er TIL:
Modtagne dokumenter gemmes i den mappe, der er indstillet 
med TSI brugermappeindstillingen.
3. Når RX hukommelse er TIL:
Hvis ikke 1. eller 2. herover er tilfældet, gemmes modtagne doku-
menter i RX hukommelsens brugerbakke.

Indstilling af PC-fax RX: TIL
RX output: RX hukommel-
sens brugerbakke

Modtagne dokumenter gemmes i RX hukommelsens brugerbak-
ke.
I følgende tilfælde gemmes de modtagne dokumenter dog i en 
anden bakke.
1. I tilfælde af Fortrolig RX eller RX relæ-forespørgsel
 (når underadressen i F-koden repræsenterer et nummer på den 
fortrolige brugerbakke eller relæ-brugerbakken):
Modtagne dokumenter gemmes i den fortrolige brugerbakke uan-
set indstillingen for PC-fax RX funktionen. Når underadressen er 
forskellig fra et tal for hver bakke, eller passwordet for F-koden er 
forskellig fra et kommunikationspassword for hver bakke, opstår 
der en kommunikationsfejl.

Indstilling af PC-fax RX: TIL
RX output: specificeret bak-
ke

Modtagne dokumenter gemmes i den specificerede bakke (1 til 
999999999) med et nummer som angivet i underadressen.
I følgende tilfælde gemmes de modtagne dokumenter dog i en 
anden bakke.
1. Når underadressen ikke er angivet:
Modtagne dokumenter gemmes i RX hukommelsens brugerbak-
ke.
2. Når der ikke er en egnet specificeret bakke:
Følg indstillingerne i [Forkert brugerbakkenr. indlæst ] i Funktio-
ner.
3. I tilfælde af Fortrolig RX eller RX relæ-forespørgsel (når under-
adressen i F-koden repræsenterer et nummer på den fortrolige 
brugerbakke eller relæ-brugermappen):
Modtagne dokumenter gemmes i den fortrolige brugerbakke eller 
relæ-brugerbakken uanset indstillingen for PC-fax RX funktionen. 
Når underadressen er forskellig fra et tal for hver bakke, eller 
passwordet for F-koden er forskellig fra et kommunikationspass-
word for hver bakke, opstår der en kommunikationsfejl.
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2.8 Brug af en ekstra linje til både afsendelse og 
modtagelse
Fax-multilinjen gør det muligt at sende dokumenter til eller modtage 
dokumenter fra forskellige steder samtidigt med to linjer.

Når der er installeret en fax-multilinje, skal du være opmærksom på følgende.
- Der kan ikke sluttes en ekstern telefon til linje 2 (udvidelseslinje).
- Off-hook kan kun bruges sammen med linje 1 (standardlinje).
- Linje 2 (udvidelseslinje) tillader kun manuel modtagelse.
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Brug af en linje til både afsendelse og modtagelse

Du kan forøge transmissionshastigheden for faxmeddelelser med fax-
multilinjen. Du kan bruge fax-multilinjen til afsendelse af et dokument til 
forskellige destinationer samtidigt med to linjer, til tildeling af forskellige 
telefonselskaber til hver linje eller til afsendelse eller modtagelse af en 
faxmeddelelse, mens du sender eller modtager en faxmeddelelse.

Se "Foretag indstillinger for flere linjer" på side 11-76 for at få yderligere 
oplysninger.

Linje 1 (standardlinje)

Send/modtag

Linje 2 (ekstra linje)

Send/modtag

Telefonselskab A

Telefonselskab B
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!
Detalje 
Du kan også bruge forskellige telefonselskabet til hver linje.

Hvis ét telefonselskab f.eks. tilbyder bedre takster for udenbysopkald og 
et andet for lokalopkald, kan hver linje tildeles et forskelligt selskab med 
fax-multilinjen.
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Brug af en linje udelukkende til modtagelse

Du kan indstille linje 2 (ekstra linje) til udelukkende at modtage. I så fald 
bruges linje 1 kun til afsendelse. Dette er nyttigt, hvis du vil angive én linje 
udelukkende til afsendelse og den anden udelukkende til modtagelse.

!
Detalje 
Linje 1 bruges altid til både afsendelse og modtagelse. Du kan ikke 
indstille linjen til udelukkende at modtage.

Se "Foretag indstillinger for flere linjer" på side 11-76 for at få yderligere 
oplysninger.

Linje 1 (standardlinje)

Linje 2 (ekstra linje)

Både til afsendelse
og modtagelse

Kun til modtagelse
bizhub C250 (Phase3) 2-27
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



2 Før brug
Brug af en linje udelukkende til afsendelse

Du kan indstille linje 2 (ekstra linje) til udelukkende at sende.

Som følge deraf bruges linje 1 udelukkende til modtagelse. Dette er nyttig 
ved separat afsendelse eller modtagelse.

!
Detalje 
Se "Foretag indstillinger for flere linjer" på side 11-76 for at få yderligere 
oplysninger.

Linje 1 (standardlinje)

Linje 2 (ekstra linje)

Både til afsendelse
og modtagelse

Kun til afsendelse
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3 Transmission

3.1 Enkelt faxtransmission
Følgende er en forklaring af fremgangsmåden ved enkelt faxtransmission.

Der er ikke mulighed for at sende eller modtage fax i farver. Hvis du ønsker 
at sende en e-mail i farver, brug scanningsfunktionen. Se Brugervejledning 
[Netværksscanning] for at få yderligere oplysninger om scanningsfunktionen.

Selv om denne forklaring dækker fremgangsmåden for at sende et 
enkeltsidet dokument ved hjælp af den basale procedure, findes der 
forskellige funktioner for hvert trin i proceduren til at sende fax endnu 
enklere. Se "Transmissionsprogrammer" på side 7-3 for at få yderligere 
oplysninger.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at åbne faxskærmen.

2 Tryk på [Indstil f. scan.] for at indstille funktionen, og tryk derefter på 
[OK].

– Indstilling for scanning på faxskærmen er indstillet som følger, når 
du køber maskinen.

– Originaltype Tekst
– Tæthed Standard
– Simplex/duplex Enkeltsidet
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– Opløsning Fin

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
yderligere oplysninger.

– Se "Sådan åbnes skærmen for indstilling for scanning og skærmen 
for indstilling for kommunikation" på side 7-3 for at få yderligere 
oplysninger.

3 Tryk på [Indstil. f. komm.] for at indstille funktionen, og tryk derefter på 
[OK].

– Se "Transmissionsprogrammer" på side 7-3 for at få yderligere 
oplysninger.
3-4 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Transmission 3

4 Vælg destinationen.

– Indstilling af destinationen udføres som følger.
– Tastatur
– Program
– Gruppe
– Adressebog
– Direkte indtastning
– Registrering af destinationens faxnummer på forhånd ved hjælp af 

lokalnummer eller program gør det nemt at vælge destinationen.
– Når du annullerer en valgt destination, skal du vælge en destination, 

som du ønsker at annullere en gang til.
– Tryk på [NULSTIL] for at slette hele indtastningen.
– Se "Registrering af adressebog" på side 10-5 og "Registrering af 

programmet" på side 10-25 for at få yderligere oplysninger.
– Når [Manuel dest.-indtastn.] i [Sikkerhedsindstilling] i Funktioner er 

indstillet til [Begræns], vises [Direkte indtastn.] ikke. Kontakt din 
administrator vedr. indstilling af [Manuel dest.-indtastn.].

Det indtastede faxnummer vises i destinationer f. rundskrivning.

5 Placér originalen i maskinen

– Se "Placering af originalen i 
maskinen." på side 3-7 for at få 
yderligere oplysninger.
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6 Tryk på [Start].

– Når funktionen Display til kontroller destination er aktiveret, vises 
skærmen til Kontroller destination. Kontroller derefter destinationen 
for at se, om den er korrekt, og tryk på [TX]. Se side 7-51 for at få 
yderligere oplysninger.

– Maskinen begynder at scanne originalen og transmissionen 
begynder.

– Følgende skærm bliver vist, hvis kontrolskærmen for TX rapport er 
programmeret til at blive vist. Tryk på [Ja], hvis du ønsker at 
udskrive TX rapporten.

– Transmissionen afbrydes ved at trykke på [STOP].
– Hvis transmission ikke er mulig, se side 5-3.
– Hvis transmissionen mislykkes, udskrives rapporten automatisk 

(hvis TX rapporten er programmeret til at blive udskrevet). Se 
"Indstillinger for rapporter" på side 11-72 for at få yderligere 
oplysninger om indstilling af rapporten.

– Se "TX rapport" på side 12-10 for at få yderligere oplysninger om 
TX rapporten.
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3.2 Placering af originalen i maskinen.
ADF (automatisk dokumentføder) og glaspladen kan bruges til at scanne 
originaler på denne maskine. Når en original er placeret i ADF, bliver 
originalen automatisk indført via ADF og scannet.

Ved anvendelse af ADF

Når ADF anvendes, kan flere originaler scannes automatisk. Dertil kommer, 
at tosidede originaler kan sendes.

1 Luk ADF.

2 Ret originalerne ind, begynd med første side.

3 Placer originalerne i ADF, så den side der skal scannes, vender opad.

– Du får en god udskrift af informationen i topteksten 
(sendernavn/senderens faxnr.), hvis du sætter originalens bagkant 
først ind i ADF.

4 Juster papirstyrene.

– I funktionen for blandet original skal 
du udvide papirstyrene, så de 
passer til det største papirformat, 
og placere de øvrige originaler, så 
de er rettet ind efter øverste venstre 
hjørne.
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Placering af originaler på glaspladen

Brug glaspladen til originaler, der ikke kan placeres i ADF (f.eks. en bog eller 
tykke/tynde originaler).

1 Åbn ADF.

2 Placer originalen med FORSIDEN 
NEDAD i det bagerste, venstre hjørne, 
og juster kanten efter det venstre 
målestyr.

3 Luk forsigtigt ADF.
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Sending af flere originaler fra glaspladen

Originaler, der ikke kan sendes ved hjælp af ADF, kan sendes ved hjælp af 
glaspladen.

1 Hvis faxskærmen ikke vises, tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at åbne 
faxskærmen.

2 Vælg en destination.

3 Indstil de ønskede funktioner som påkrævet.

4 Placering af originalen på glaspladen. 
Tryk på [Indstil. f. scan.] - [Separat 
scanning] - [OK], og tryk derefter på 
[Start].

5 Placer den næste original på glaspladen og tryk på [Start].

– Gentag denne procedure, indtil alle originaler der skal sendes, er 
blevet scannet.

De scannede originaler er lagret i hukommelsen.

6 Tryk på [Afslut].

Funktionen for dokumentindlæsning annulleres.

7 Tryk på [Start].

Transmissionen begynder.

�

�

�

�

�
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Transmission af originaler ved hjælp af både ADF og glaspladen

Du kan scanne originaler ved at bruge både ADF og glaspladen, og du kan 
også scanne store mængder originaler ved at placere dem på ADF ad flere 
omgange. 

1 Hvis faxskærmen ikke vises, tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at åbne 
faxskærmen.

2 Vælg en destination.

3 Indstil de ønskede funktioner som påkrævet.

4 Placering af originalen på glaspladen. 
Tryk på [Indstil. f. scan.] - [Separat 
scanning] - [OK], og tryk derefter på 
[Start].

– Et dokument placeret på ADF vil 
have fortrinsret frem for originaler 
på glaspladen.

– Se "Placering af originalen i 
maskinen." på side 3-7 for at få 
yderligere oplysninger.

5 Placer den næste original i ADF eller på glaspladen og tryk på [Start].

– Gentag denne procedure, indtil alle originaler der skal sendes, er 
blevet scannet.

De scannede originaler er lagret i hukommelsen.

6 Tryk på [Afslut].

Funktionen for dokumentindlæsning annulleres.
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7 Tryk på [Start].

Transmissionen begynder.

�

�

�

�

�
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3.3 Indstilling af transmissionsvilkår
Originaltype, tæthed, simplex/duplex og opløsning bliver vist, når der trykkes 
på [Indstilling f. scanning] på faxskærmen. Disse kan anvendes til indstilling 
af transmissionsvilkår efter den type original, der skal sendes.

!
Detalje 
Transmissionsvilkårene kan ikke indstilles for sideenheder.

1 Tryk på [Indstil. f. scan.] på faxskærmen.

2 Tryk på den tast, du ønsker at indstille.

– Displayet på skærmen varierer afhængig af landet.
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Originaltype

Indstil kvaliteten i henhold til indholdet i originalen. Der er 4 typer 
kvalitetsindstilling. Tekst er standard i fabriksindstillingen.

Kvalitetsindstilling Beskrivelse

Tekst Tryk på denne, når du scanner originaler, der kun indeholder 
tekst.
Hvis denne funktion er valgt, og der scannes en original med bil-
leder, vil neutrale nuancer i billederne blive sorte uden at blive 
gengivet.

Tekst/foto Tryk på denne, når der scannes originaler med både tekst og fo-
tografier (halvtone).
Vælg denne funktion hver gang, der er både bogstaver og billeder 
på én side, og når der både er sider med bogstaver og sider med 
billeder i ét dokument.

Foto Tryk på denne, når du scanner originaler, der kun indeholder fo-
tografier (halvtone).

Dot Matrix Tryk på denne, når du scanner originaler med tekst, der generelt 
er skrevet meget fint med blyant.
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Tæthed

Indstil tætheden efter lys og mørke på originalen. Tætheden kan indstilles på 
9 trin. Den er indstillet til [Std.] i fabriksindstillingen.

Indstilling af tætheden Beskrivelse

Lys Tryk for at scanne originaler, så de er lysere end den tæthed, der 
findes med Standard.

Std. Tryk for at scanne originalerne med en tæthed, der ligger mellem 
Mørkere og Lysere. Bruges ved returnering til standardindstilling.

Mørk Tryk for at scanne originaler, så de er mørkere end den tæthed, 
der er angivet som Standard.
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Simplex/Duplex

Funktionen anvendes til at indstille den måde, som originalerne scannes på 
efter originaltype. Der er 3 typer. Den er indstillet til enkeltsidet i 
fabriksindstillingen.

Simplex/Duplex indstilling Beskrivelse

Enkeltsidet Tryk på denne ved scanning af enkeltsidede originaler.

Dobbeltsidet Tryk på denne ved scanning af dobbeltsidede originaler.

Omslag + 2-sidet Tryk på denne knap ved scanning af omslag og dobbeltsidede 
originaler.
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Opløsning

Denne anvendes til at indstille finheden, som originalen skal scannes med. 
Der findes følgende 4 indstillinger af opløsningen. Den er indstillet til Fin i 
fabriksindstillingen.

!
Detalje 
Da originaler scannes med stigende finhed, øges også mængden af 
sendte data, og transmissionen kræver mere tid.

Når ultrafin eller superfin er valgt, og modtagerens fax ikke er udstyret 
med opløsningen, sendes originaler med en opløsning, der svarer til 
modtagelseskapaciteten i modtagerens maskine.

Indstilling af opløsningen Beskrivelse

Std. Tryk på denne, når sendetiden er afkortet.

Fin Tryk på denne ved scanning af almindelige originaler.

Superfin Tryk på denne, når du scanner originaler, der indeholder grafik el-
ler tekst i småt.

Ultrafin Tryk på denne, når du scanner originaler, der indeholder særlig fin 
grafik eller tekst.
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Kontrol af indstillinger og kommunikationsresultater.

Indstillingerne og kommunikationsresultaterne på faxskærmen og faxens 
programskærm kan kontrolleres ved hjælp af [Funktionskontrol] på 
kontrolpanelet.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Funktionskontrol] på kontrolpanelet.

3 Tryk på en tast for den indstilling, du ønsker at bekræfte.

4 Kontrol af indstillingerne.

– De fire typer indstilling som følger kan kontrolleres.
– Destination

Kontroller destinationen.
– Tryk på [Dest.] på den viste skærm ved at trykke på [Oplysninger] 

giver dig mulighed for at ændre destinationen.
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– Indstilling f. scanning
Kontroller indstillingen for scanning. Tryk på hver indstillingstast på 
skærmen, og den tilsvarende skærm for Indstilling for scanning for 
hver enkelt vises, og indstillingen kan ændres.

– Se "Sådan åbnes skærmen for indstilling for scanning og skærmen 
for indstilling for kommunikation" på side 7-3 for at få yderligere 
oplysninger om indstilling for scanning.

– Tryk på [Frem ] for at se den næste skærm, tryk på [ Tilbage] for 
at få vist den sidste skærm.

– Indstilling for kommunikation
Kontroller indstillingen for kommunikation. Tryk på hver 
indstillingstast på skærmen, og den tilsvarende skærm for 
indstilling for kommunikation eller linjeindstilling for hver enkelt 
vises, og indstillingen kan ændres.
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– Se "Sådan åbnes skærmen for indstilling for scanning og skærmen 

for indstilling for kommunikation" på side 7-3 for at få yderligere 
oplysninger om skærmen for indstilling for kommunikation.

– Tryk på [Frem ] for at se den næste skærm, tryk på [ Tilbage] for 
at få vist den sidste skærm.

– Indstilling af e-mail
Når du transmitterer med e-mail, kan du kontrollere eller indtaste 
filnavn, emne, fra (senderens e-mail-adresse) og tekst.

– Når der ikke er foretaget nogen indstilling i [Fra], indlæses en e-
mail-adresse, der er blevet indstillet i [Administratorregistrering] i 
Funktioner.

– Se "Brugervejledning [Kopiering] " for at få yderligere oplysning om 
[Administratorregistrering],

– Se side 10-39, side 10-47 for at få oplysninger om standard i emne 
og tekst.

5 Tryk på [Luk] to gange, når kontrollen er afsluttet.

Faxskærmen vil blive gendannet.

!
Detalje 
Når indstilling for scanning eller kommunikation bliver ændret, skifter den 
til skærmen for indstilling for scanning eller kommunikation. Den 
returnerer ikke til skærmen for funktionskontrol.
bizhub C250 (Phase3) 3-19
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



3 Transmission
Registrering af adressebogen på skærmen for funktionskontrol

En destination, der er vist på skærmen for funktionskontrol, kan registreres i 
[Adressebog].

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Funktionskontrol] på kontrolpanelet.

3 Tryk på [Destination].

4 Vælg den destination, som du ønsker at registrere i [Adressebog], og 
tryk derefter på [Oplysninger]. 

5 Tryk på [Gem i adressebog].

– Hvis destinationen allerede er registreret, vises [Gem i adressebog] 
ikke.

– Når bakken er specificeret som destination, vises [Indstil. f. dest.]. 
Når der er indlæst en e-mail-adresse i [Indstil. f. dest.], er det muligt 
at sende en e-mail, der angiver afslutningen af et job efter 
færdiggørelse af jobbet.
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6 Tryk på [Søgenavn] for at indtaste det bogstav, der skal søges på, og 

tryk derefter på [OK].

7 Tryk på [Navn] for at indtaste registreringsnavnet, og tryk derefter på 
[OK].

8 Når der ikke er noget problem med indtastningerne, tryk på [Ja].

– Ved annullering af registreringen, tryk på [Nej].

9 Tryk på [Luk] tre gange for at vende tilbage til faxskærmen.

En valgt destination er registreret i [Adressebog].
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3.4 Valg af en destination.

Valg af en destination.

Følgende fremgangsmåder kan anvendes, når 1 destination vælges.
- Tastatur
- Program
- Adressebog
- Direkte indtastning

Tastatur

1 Indtast faxnummeret for den 
destination, som faxen skal sendes til.

– Der kan indtastes tal på op til 38 
tegn.

– Tryk på [Slet] på faxskærmen, hvis 
der sker en fejl under indtastning af 
et enkelt tal.

– Tryk [C] (nulstil) for slette hele 
indlæsningen.

Det indtastede faxnummer vises i destinationerne v. rundskrivning.

2 Tryk på [Start].

Transmissionen begynder.
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Program

Når en destination er blevet registreret i program, kan den kaldes ved at 
trykke på Program.

1 Tryk på [Program] på faxskærmen.

2 Vælg den programmerede destination, du ønsker at bruge.

– Indstillingen for den registrerede funktion aktiveres.
– Tryk på  eller  , når du ønsker at få vist den næste eller 

sidste skærm.
Den valgte destination vises i destinationerne f. rundskrivning.

3 Tryk på [Start].

Transmissionen begynder.

2
Bemærk
Når der trykkes på Indstilling for kommunikationsfunktion i programmet, 
indstilles funktionen automatisk.

To eller flere programmer kan ikke specificeres.

Når destinationen er en e-mail-adresse, kan senderens emne, tekst, 
filnavn og fra indstilles manuelt. Se "Kontrol af indstillinger og 
kommunikationsresultater." på side 3-17 for at få yderligere oplysninger.
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Adressebog

Det er muligt at kalde en destination ved at søge blandt navnene i den 
destinationsliste, der er registreret for adressebogen.

Når bakken, E-mail, er registreret til adressebogen, kan bakken, E-mail, 
bruges som en adresse. Job, der er gemt i bakken, kan sendes senere, og 
de kan bruges med funktionen Route (netværksdistributionsfunktion).

0 Se "Faxtransmission fra offentlig brugerbakke/personlig brugerbakke" 
på side 7-46 for at få oplysninger om job, der er gemt i bakken, og se 
Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger funktionen 
Route (netværksdistributionsfunktion).

1 Tryk på [Adressebog.] på faxskærmen.

2 Tryk på det søgebogstav, du vil søge på.

– Hver gang der trykkes på [Dest.navn  ], skifter visningen 
mellem faxnummer og registreringsnavnet.

– To eller flere destinationer kan ikke specificeres.
– Der udføres en søgning, når begyndelsesbogstaverne falder 

sammen.
– Søgning i [Oplysningssøgning]
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– Tryk på [Oplysningssøgning].
– Tryk på [Navn], [Faxnummer] eller [E-mail], og indtast et element, du 

ønsker at søge på.
– Tryk på [OK].

Søgeresultaterne vil blive vist.

– Søgning i [Søgning LDAP]:
– Tryk på [Søgning LDAP].
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– Godkend, når der kræves LDAP godkendelse.
– Tryk på enten [Basis-søgning] eller [Avanceret søgning], og indtast 

derefter søgebetingelser. Tryk på [OK].

Søgeresultaterne vises.
– Se Brugervejledning [Netværksscanning] for at få yderligere 

oplysninger om Søgning LDAP.

3 Tryk på tasten for navnet på den destination, du ønsker at sende faxen 
til.

– Et alfabet, der vises foran tasten, repræsenterer følgende.
– A Opkald

BBakke
EE-mail

Den valgte destination vises i destinationerne f. rundskrivning.

4 Tryk på [Start].

Transmissionen begynder.
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Direkte indtastning

Særlige opkaldssymboler som [Tone], [Pause] og [-] kan også indlæses. Der 
kan foretages scanning til e-mail eller gemmes i brugerbakke.

Når der skal udføres [Gem i brugerbakke]. skal bakken være registreret på 
forhånd.

Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få yderligere oplysninger om 
registrering af bakken.

0 Når [Manuel dest.-indtastn.] i [Sikkerhedsindstilling] i Funktioner er 
indstillet til [Begræns], vises [Direkte indtastn.] ikke. Kontakt din 
administrator vedr. indstilling af [Manuel dest.-indtastn.].

1 Tryk på [Direkte indtastn.] på faxskærmen.

2 Indtast et opkaldssymbol som en tone, pause eller “-” ved behov, og 
indtast derefter destinationens faxnummer ved hjælp af tastaturet.
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– Tone
Ved anvendelse af en telefonlinje med drejeopkald (puls) tryk på 
Tone for at vælge funktion for trykknaptone. Denne anvendes ved 
brug af en faxinformationstjeneste osv., når toneopkald er valgt. 
Der vises et ”T” på skærmen.

– Ved indstilling til pulslinje kan du skifte over på trykknaptone ved at 
bruge asterisk  tasten.

– Pause
Tryk på [Pause] for at indføje et mellemrum i et valgt nummer. Ved 
tryk på [Pause] én gang dannes et mellemrum på et sekund mellem 
tallene. Der kan også indtastes flere mellemrum. Der vises et ”P” på 
skærmen.

– Når PBX forbindelsen står på [TIL] og der foretages et opkald fra 
den interne linje til den eksterne, tryk på [Pause] efter nummeret for 
den eksterne linje, f.eks. "0", så udføres opkaldet mere sikkert. Der 
vises et ”P” på skærmen.

– -
Dette indtastes som et adskillelsessymbol ved opkald. Det har 
ingen virkning på selve opkaldet. A ”-” vises på skærmen.

– Lokalnummer
Indtast det forkortede opkaldsnummer (op til 2.000 fra 0001 til 
2000) ved hjælp af tastaturet og angiv den destination, der 
registreret i adressebogen.
På skærmen vises et lokalnummer: destinationens navn vises som 
i eksemplet A0001: fax1”. 

– Scanning til e-mail
Der sendes en e-mail, der er vedhæftet et billede.

– Når destinationen er en e-mail-adresse, kan e-mailens emne, tekst, 
filnavn på billede og fra sender indstilles manuelt. Se "Indstilling af 
transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få yderligere oplysninger.

– Der er ikke mulighed for at sende eller modtage fax i farver. Hvis du 
ønsker at sende et billede i farver, bruges scannerfunktionen. Se 
Brugervejledning [Netværksscanning] for at få yderligere 
oplysninger om scanningsfunktionen.

– Sidst opkaldte #
En faxtransmission udføres til den destination, der tidligere blev 
transmitteret til.

– Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få yderligere 
oplysninger om Sidst opkaldte #

– Gem i brugerbakke
Der gemmes et billede på den interne harddisk.

3 Tryk på [Start].

Transmissionen begynder.
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Valg af flere destinationer

Der kan sendes fax til flere destinationer ved en enkelt handling. Denne 
funktion kaldes sekventiel flerstations transmission eller flerstations 
transmission.

Følgende fremgangsmåder kan anvendes, når flere destinationer vælges. 
- Tastatur
- Gruppe
- Adressebog
- Direkte indtastning

De kan også anvendes kombineret.

!
Detalje
Der kan som destinationer specificeres op til 605 adresser (500 ved 
forkortelser, 100 ved hjælp af tastaturet og 5 e-mail-destinationer ved 
direkte indtastning).

1 Angiv det nødvendige antal destinationer, som du ønsker at sende en 
besked til. (Se "Valg af en destination." på side 3-22.)

– Ved anvendelse af tastatur eller direkte indtastn.
– Når der indtastes ved hjælp af tastatur eller direkte indtastning, kan 

den næste destination angives ved at trykke på [Næste dest.]. der 
vises, når en destination specificeres.

– Ved anvendelse af gruppe
– Tryk på [Gruppe] på faxskærmen.
– Tryk på tasten for gruppenummer.
– Tryk på tasten for destinationen i gruppe.

Alle numre i gruppen vælges ved at trykke på [Vælg alle].

2 Tryk på [Start].

!
Detalje
Det er også muligt at specificere ved at trykke på Gruppe i den direkte 
indtastning for at indtaste gruppenr. (01 til 99,00).

Når der foretages angivelser efter ovennævnte fremgangsmåde, udføres 
transmission til alle destinationer, der er registreret i gruppen.
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Sådan kontrolleres/slettes en destination

Du kan kontrollere eller slette valgte destinationer.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet og tryk på [Funktionskontrol].

2 Tryk på [Destination].

3 Kontrol af destinationer.

4 For at slette en destination vælg den destination, der skal slettes, på 
listen, og tryk på [Slet].

– Ved tryk på [Oplysninger] vises skærmen for joboplysninger.
– Ved tryk på  eller  vises det sidste eller næste 

skærmbillede.
Meddelelsesskærmen vises.

5 Tryk på [Ja].

6 Tryk på [Luk] to gange.

Faxskærmen vil blive gendannet.
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Sidst opkaldte nummer

Der kan kaldes en adresse blandt de sidste 5 sendte faxjob.

1 Tryk på [Direkte indtastn.], og tryk derefter på [Sidst opkaldte #].

– Der vises op til fem af de seneste faxnumre, der er blevet kaldt op.

2 Vælg den destination, du ønsker at genopkalde blandt de viste 
destinationer.
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3.5 Scanning

Når originalens format ikke kan opmåles.

Hvis originalens format ikke kan opmåles, vises følgende skærmbillede. 
Indstil originalens format, når denne skærm vises.

1 Tryk på tasten for originalformat.

2 Tryk på [OK].

Når hukommelsens kapacitet overskrides.

Ved hukommelsestransmission, hvis der sendes et stort antal sider eller hvis 
billederne på originalerne er særlig detaljerede. Når dette indtræffer, skal du 
sende dokumentet ved at vælge TX hurtig-hukommelse (du kan vælge TX 
hurtig-hukommelse i indstillingsskærmen for kommunikation). 

!
Detalje 
Se "Visning af fejlmeddelelse" på side 5-6 for at få yderligere oplysninger.

Automatisk rotation af originaldokumentet

Originaldokumenter i formaterne A4(v) eller 8 1/2 x 11(v) roteres automatisk 
på afsendelsestidspunktet og sendes som A4(w) eller 8 1/2 x 11(w).

!
Detalje 
Kontakt din servicerepræsentant, hvis du ikke ønsker denne automatiske 
rotation.
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3.6 Hvis det er umuligt at sende
Hvis transmissionen ikke kan udføres, fordi modtageren er optaget eller af 
andre årsager, kan genopkaldsfunktionen bruges til transmissionen.

Maskinens genopkaldsfunktion omfatter funktionen Automatisk genopkald, 
funktionen Manuelt genopkald og funktionen Gensend fax.

!
Detalje 
Adressen kan ikke ændres ved funktionen Automatisk genopkald eller 
funktionen Manuelt genopkald.

Se s. 5-3 hvis transmissionen stadig ikke kan gennemføres ved 
genopkald grundet problemer med linjen eller af andre årsager.

Genopkald

Genopkald vil sige at kalde nummeret på den samme destination igen.

Hvis det er umuligt at sende en fax på grund af et optagetsignal fra 
modtagerens fax eller af anden grund, vil maskinen kalde nummeret igen 
efter et forudindstillet tidsrum. I mellemrummet før nummeret kaldes igen, 
behandles transmissionsdokumentet som et reserveret dokument, der 
venter på at blive sendt.

Funktionen Automatisk genopkald

Hvis transmissionen ikke gennemføres, fordi modtageren er optaget etc., 
kaldes der automatisk op til adressen igen i overensstemmelse med [Antal 
genopkald], der er indstillet i Indstillinger for telefonlinje.

!
Detalje 
Genopkaldsfunktionen er fra fabrikken indstillet til at kalde op igen én 
gang efter tre minutter. Antal genopkald og pausen mellem genopkald 
kan ændres i Funktioner. Se "Indstillinger for telefonlinje" på side 11-37 
for at få yderligere oplysninger.
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Skærmen til kontrol af genopkald

Hvis du er ude af stand til at sende en fax på grund af problemer med linjen 
eller lignende, vises et skærmbillede, hvor du kan kontrollere genopkaldet.

1 Tryk på [OK].

– Genopkald starter efter det indstillede tidsrum
– Hvis der stadig ikke kan foretages en transmission, selv om der 

foretages genopkald, vises et skærmbillede, hvor du kan 
kontrollere, at jobbet ikke blev gennemført.

2 Tryk på [OK].

Et job, hvor transmissionen ikke er lykkedes, slettes ved at trykke på 
[Jobliste] og slette det pågældende job.

Funktionen Manuelt genopkald

Sådan foretages et manuelt genopkald.

1 Tryk på [Jobliste].

2 Tryk på [Fax TX].

3 Vælg et dokument med status Genopkald venter, og tryk på 
[Genopkald].

4 Skærmen til genopkald vises. Tryk på [OK], og send det valgte 
dokument i genopkaldstilstand.
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Re-TX brugerbakke

Hvis transmissionen endnu ikke er gennemført, efter at opkaldsfrekvensen, 
som er indstillet som [Antal genopkald] i Indstillinger for telefonlinje, gemmes 
jobbet i Re-TX brugerbakken. Job i Re-TX brugerbakken kan sendes med 
funktionen Manuelt genopkald

0 For at bruge funktionen Gensend fax skal [Ikke fuldført TX-hold ] være 
indstillet til TIL i indstilling af funktioner i Funktioner. Se "Ikke fuldført TX-
hold" på side 11-56 for af få oplysninger om Ikke fuldført TX-hold.

1 Tryk på [Box] på kontrolpanelet.

2 Tryk på fanen [Systembrugerbakke].

3 Tryk på [Re-TX brugerbakke].

4 Vælg et job, der skal gensendes, og tryk på [Fax TX].

5 Kontroller adressen, og tryk på [Start].

– Adressen kan ændres.
Jobbet gensendes.
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!
Detalje 
Når funktionen Gensend fax anvendes, vises skærmen til Kontroller 
destination ikke, selvom funktionen Display til kontroller destination er 
aktiveret.

Efter transmissionen slettes jobbet automatisk fra Re-TX brugerbakken.
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3.7 Transmissionsreservation
Den næste transmission kan reserveres under kommunikation eller 
udskrivning. Denne funktion kaldes en transmissionsreservation.

0 [Off-Hook] kan ikke anvendes til transmissionsreservation.
0 Når [Transmissionsskærmen] er indstillet til FRA, vises [Reservation af 

næste job] ikke.
0 For at få yderligere information om [Transmissionsskærm], se side 11-19.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen.

2 Tryk på [Reservation af næste job].

3 Placer originalen.

– Se "Placering af originaler på 
glaspladen" på side 3-8 for at få 
yderligere oplysninger.

– En reserveret transmission slettes 
ved at trykke på [Jobliste] - [Fax 
TX], vælge det job, du ønsker at 
slette i [Aktuelt job] og trykke på 
[Slet].

4 Indstil de ønskede funktioner som påkrævet.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen.

– Se "Sådan åbnes skærmen for indstilling for scanning og skærmen 
for indstilling for kommunikation" på side 7-3 for at få oplysninger 
om funktionerne på faxens programskærm.

5 Vælg en destination.

6 Tryk på [Start].
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3.8 Manuel transmission
Denne funktion bruges til at sende dokumenter og kontrollere status på 
modtagermaskinen.

Manuel transmission giver dig mulighed for at kombinere tastaturet, 
[Program] og [Adressebog] for at sende data til flere destinationer.

Hukommelsestransmission kan ikke bruges sammen med manuel 
transmission.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen.

2 Placer originalen.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
yderligere oplysninger.

3 Tryk på [Off-Hook].

– Hvis [RX] er valgt, tryk på [TX] for at skifte transmissionsmodus.

4 Indstil funktionerne i indstilling for scanning som påkrævet.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen.

– Se "Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få 
oplysninger om funktionerne på faxens programskærm.

5 Vælg destination med tastaturet, [Program] eller [Adressebog].

– Du kan indtaste op til 60 tegn.
– Ved tryk på [On-Hook] vender skærmbilledet tilbage til 

faxskærmen.
– Når en ekstern telefon er tilsluttet, kan dokumenter sendes ved at 

tage røret af på den eksterne telefon.

6 Tryk på [Start] på skærmen for Off-Hook, når signalet lyder.

– Ved tryk på [Start] på kontrolpanelet vises bekræftelse af off-hook 
start af faxkommunikation. Transmissionen begynder, når du 
trykker på [Ja].

– Når der er forbindelse til den eksterne telefon, læg røret på den 
eksterne telefon på efter at have trykket på [Start].

Transmissionen begynder.
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3.9 Annullering af en transmission
Den specifikke fremgangsmåde for at annullere en transmission afhænger af, 
om der er en igangværende kommunikation, eller om et dokument der skal 
sendes, er reserveret. For FK-502 kaldes transmissionsinstruktioner og 
billeder, der er lagret i hukommelsen, for reserverede job. Job der er 
reserveret for kommunikation og igangværende job vises samtidig på 
skærmen for joblisten.

Annullering af kommunikation under udførelse

Når kommunikation er under udførelse, kan transmission annulleres efter 
nedenstående fremgangsmåde.

1 Tryk på [Jobliste] på faxskærmen.

2 Tryk på [Fax TX].

3 Kontroller for at se, om de aktive job i [Aktuelt job] er valgt.

4 Vælg det job, du ønsker at slette, og tryk på [Slet].

5 Tryk på [Ja].

Transmissionen er annulleret.

6 Tryk på [Afslut].

Faxskærmen vil blive gendannet.
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Annullering af reserverede job

Når det reserverede job slettes, annulleres transmissionen.

1 Tryk på [Jobliste] på faxskærmen.

2 Tryk på [Fax TX].

3 Tryk på [Aktuelt job].

4 Tryk på [Timer-job].

5 Vælg det reserverede dokument, der skal annulleres, og tryk på [Slet].

– Tryk på  eller  for at få vist den næste eller sidste skærm.
– Når fax-multilinjen er installeret som ekstraudstyr, kan der vises en 

lister over aktuelle job for hver linje i skærmbilledet Aktuelt job i Fax 
TX.
For at vise listen over aktuelle job for linje 1 skal du trykke på [L1], 
for at vise listen over aktuelle job for linje 2 skal du trykke på [L2].

Meddelelsen vises.

Hvis der er installeret en fax-multilinje

Hvis der ikke er installeret en fax-multilinje
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6 Tryk på [Ja].

Det reserverede dokument slettes.

7 Tryk på [Afslut].

Faxskærmen vil blive gendannet.
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3.10 Kontroller joblisten

Kontrol af reserverede dokumenter

Det er også muligt på joblisten på skærmen at kontrollere vilkårene for 
transmissionsreservationer, der er opsamlet i hukommelsen.

1 Tryk på [Jobliste] på faxskærmen.

2 Tryk på [Fax TX].

3 Tryk på [Aktuelt job].

4 Tryk på [Timer-Job] eller [Aktive jobs].

– Ved tryk på  eller  vises det sidste eller næste 
skærmbillede.

– Når fax-multilinjen er installeret som ekstraudstyr, kan der vises en 
lister over aktuelle job for hver linje i skærmbilledet Aktuelt job i Fax 
TX.
For at vise listen over aktuelle job for linje 1 skal du trykke på [L1], 
for at vise listen over aktuelle job for linje 2 skal du trykke på [L2].

5 Kontroller jobbet, tryk på [Afslut].

– Hvis du vælger jobbet og trykker på [Kontroller job] eller 
[Oplysninger], kan oplysningerne kontrolleres.

Faxskærmen vil blive vist gendannet.
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3.11 Kontrol af kommunikationsresultater
Tryk på [Jobliste] på faxskærmen giver dig mulighed for at kontrollere 
transmissionens resultater.

1 Tryk på [Jobliste] på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Udskriv], [Fax TX] eller [Fax RX/Brugerbakke].

3 Tryk på [Jobhistorik].

Hvis der ikke er installeret en fax-multilinje

Hvis der er installeret en fax-multilinje
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– Når fax-multilinjen er installeret som ekstraudstyr, kan der vises en 
lister over aktuelle job for hver linje i skærmbilledet Aktuelt job i Fax 
TX.
For at vise listen over aktuelle job for linje 1 skal du trykke på [L1], 
for at vise listen over aktuelle job for linje 2 skal du trykke på [L2].

4 Kontroller kommunikationsresultaterne.

– Når fax-multilinjen er installeret som ekstraudstyr, kan der vises en 
lister over aktuelle job for hver linje i skærmbilledet Aktuelt job i Fax 
TX.
For at vise listen over aktuelle job for linje 1 skal du trykke på [L1], 
for at vise listen over aktuelle job for linje 2 skal du trykke på [L2].

– Ved rundskrivning vises [Rundskrivning] på adressens plads. Vælg 
den, og tryk på [Oplysninger]. Derefter kan du kontrollere 
detaljerede oplysninger vedrørende jobbet.

– Fax TX
– Type:

Fax-, e-mail- og bakketypen vises.
– Dest: 

Faxnummeret, e-mail-adressen og bakkens navn for destinationen 
vises.

– Gemt tid: 
Dato og klokkeslæt for specifikation af transmissionen vises.

– # sider: 
Antallet af dokumenter, der er blevet transmitteret, vises.
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– Resultat:

“Job afsluttet”, “Slettet af bruger”, “Slettet pga. fejl”, “Frigivet” 
(hæftning eller hulning) eller “Job annulleret” vises.

– RX/brugerbakke
– Brugernavn: [Brugernavnet] vises, mens brugeridentifikationen og 

[kontonavnet] vises ved kontosporing. I andre tilfælde end 
ovennævnte vises kopi-, udskrifts- og fax RX type etc.

– Dokumentnavn:
Navnet på det dokument, der er blevet modtaget eller gemt, vises.

– Gemt tid:
Dato og klokkeslæt for modtagelse af dokumentet vises.

– # sider:
Antallet af dokumenter, der er blevet modtaget, vises.

– Resultat: 
"Job afsluttet," "Slettet af bruger," "Slettet pga. fejl," "Frigivet" 
(hæftning eller hulning,) "Udskrivning med sideadskillelse," 
"Registrering afsluttet," "Registrering mislykket" eller "Job 
annulleret" vises.

– Ved tryk på [Indstilling for komm.] får du mulighed for at kontrollere 
kommunikationsresultaterne i form af fax TX rapporten eller fax RX 
rapporten. På dette tidspunkt kan aktivitetsrapporten, TX rapporten 
og RX rapporten udskrives.

– Ved tryk på [Oplysninger] vises skærmen for joboplysninger.

5 Tryk på [Afslut] to gange, når kontrollen er afsluttet.

Skærmbilledet før Jobliste gendannes.
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3.12 Hukommelsestransmission og TX hurtig-
hukommelse
Der kan sendes dokumenter på denne maskine på to måder.

Hukommelsestransmission

Ved anvendelse af hukommelsestransmission scannes alle sider først og 
gemmes i hukommelsen før transmission. Dokumentet forsynes automatisk 
med det samlede sideantal, og billederne på første side vises på rapporten 
over kommunikationsresultater.

Når der sendes et stort antal sider, eller når billederne på originalerne sendes 
i en høj opløsning, kan der forekomme hukommelsesoverløb.

Maskinen er automatisk indstillet til TX hukommelse, når en af følgende 
procedurer udføres.
- [TX hurtig-hukommelse] indstilles i indstillingsskærmen for 

kommunikation.

Hurtig-hukommelsestransmission

Ved denne transmissionsmåde bliver der sendt en fax, så snart hver side er 
scannet. Herved kan dokumenter sendes uden at overskride hukommelsens 
kapacitet i tilfælde af, at der skal sendes et stort antal sider.

Sådan udføres en hurtig-hukommelsestransmission

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. komm.] på faxskærmen.

3 Tryk på [TX hurtig-hukommelse].
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4 Tryk på [OK].

– Indstillingen annulleres ved tryk på [Annuller].
TX hurtig-hukommelsen er indstillet til at vende tilbage til faxskærmen.

5 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se "Sådan 
åbnes skærmen for indstilling for scanning og skærmen for 
indstilling for kommunikation" på side 7-3 for at få oplysninger om 
funktionerne på faxens programskærm.

6 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få yderligere 
oplysninger.

7 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
yderligere oplysninger.

8 Tryk på [Start].

FK-502 indlæser dokumentet og gemmer det i hukommelsen som et 
reserveret dokument, før transmissionen starter.

!
Detalje 
Data lagres en gang i hukommelsen, når linjen er optaget. Og 
transmissionen starter, når linjen bliver klar til brug.

Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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3.13 Antal originaler
Indstilling af det samlede antal sider er en funktion, der i funktionen for 
hukommelsestransmission placerer information om det samlede antal sider, 
efterfulgt af det enkelte sidetal på den linje, der angiver transmissionskilden.

Ved hukommelsestransmission udskrives det totale antal sider automatisk. 
Du behøver ikke at bruge denne funktion.

0 Specifikationer
Det samlede antal transmitterede sider udskrives i form af “P. 
sidetal/samlede antal sider”.
Hvis det samlede antal sider, som du angiver, ikke svarer til det faktiske 
antal indlæste sider, vil det samlede sideantal, som du har angivet, blive 
udskrevet.

0 Inkompatible funktioner
*TX hukommelse, rammesletning, indstilling af originalformat, blandet 
original, polling TX (Normal), polling TX (bulletin), TX-timer
*: Funktionen Antal originale annulleres automatisk.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. komm.] på faxskærmen.

3 Tryk på [TX hurtig-hukommelse].

Fra: MFP01  Til:123456789 2006/05/25 13:22 #138 S.001/001
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4 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

5 Tryk på [Indstilling for scanning] - [Program] - [Antal originaler].

6 Indtast dokumentets antal sider på tastaturet.

– Antallet af originaler kan indstilles på op til 999.
– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].

7 Tryk på [OK] to gange.

Det samlede antal sider registreres, og du vender tilbage til 
faxskærmen.

8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se "Sådan 
åbnes skærmen for indstilling for scanning og skærmen for 
indstilling for kommunikation" på side 7-3 for at få oplysninger om 
funktioner for indstilling for scanning eller indstilling for komm.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få yderligere 
oplysninger.

10 Indstil originaldokumentet.

11 Tryk på [Start].

FK-502 indlæser dokumentet og starter transmissionen, hver gang en 
side er scannet.
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!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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3.14 Timer-transmission
Funktionen for timer-transmission giver dig mulighed for at angive det 
tidspunkt, hvor kommunikationen skal begynde. Du kan spare penge ved at 
sende tidsindstillede fax om natten eller tidligt om morgenen, når der er rabat 
på telefontaksterne.

0 Specifikationer
Når TX-timer anvendes, vælges TX hukommelse automatisk.
Du kan angive starttiden inden for 24 timer. Datoen kan ikke specificeres.
Du kan specificere tiden i minutter og timer.

0 Der kan specificeres op til 21 TX-timer, der består af 20 normale TX og et 
RX-opkald.

0 Inkompatible funktioner
Antal originaler, polling TX (normal), polling TX (bulletin), polling RX 
(bulletin), TX hurtig-hukommelse

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. komm.] på faxskærmen.

3 Tryk på [TX-timer].
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4 Angiv tidspunkt for start af kommunikation ved hjælp af tastaturet.

– “Time” og “minut” for kommunikationens starttidspunkt vises inden 
for 24 timer og indtastes med to tal.

– For eksempel: Sådan indstilles starttidspunktet for 
kommunikationen til 21.07, indtast ”21” og ”07.”

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].

5 Tryk på [OK].

Du kommer tilbage til skærmen for indstilling af kommunikation.

6 Tryk på [OK].

Du kommer tilbage til faxskærmen.

7 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se "Sådan 
åbnes skærmen for indstilling for scanning og skærmen for 
indstilling for kommunikation" på side 7-3 for at få oplysninger om 
indstilling af funktioner i faxens programskærm.

8 Angiv destinationen (-erne).

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få yderligere 
oplysninger.

9 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originaler på glaspladen" på side 3-8 for at få 
yderligere oplysninger.

10 Tryk på [Start].

FK-502 indlæser dokumentet og beholder det i hukommelsen, indtil 
det angivne tidspunkt, hvor transmissionen starter.
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!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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3.15 International kommunikation

International TX

Ved international TX anvendes en lavere transmissionshastighed. I 
betjeningsproceduren på næste side antages det, at du foretager et 
international opkald.

Telefonnumre i udlandet, inkl. landekoden, kan registreres ved hjælp af 
funktionerne i programmet og adressebogen. Se "Registrering af 
adressebog" på side 10-5 for at få yderligere oplysninger.

0 Inkompatible funktioner
Polling TX (normal), RX-opkald (normal), Poling TX (bulletin), RX RX-
opkald (bulletin)

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. komm.] på faxskærmen.

3 Tryk på [Linjeindstilling].
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4 Tryk på [International TX].

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [International TX] igen.
– Dette er skærmbilledet, når fax-multilinjen er installeret.

5 Tryk på [Ja] ved udførelse af [Kontroller destination].

– Ved at indstille [Kontroller destination] til [Ja] kan fejltransmission 
undgås.

6 Tryk på [OK].

Du kommer tilbage til skærmen for indstilling af kommunikation.

7 Tryk på [OK].

International TX er valgt, og du kommer tilbage til faxskærmen.

8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se "Sådan 
åbnes skærmen for indstilling for scanning og skærmen for 
indstilling for kommunikation" på side 7-3 for at få oplysninger om 
indstilling af funktioner i faxens programskærm.

9 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originaler på glaspladen" på side 3-8 for at få 
yderligere oplysninger.
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10 Indtast "internationalt servicenummer 
for telefonopkald", landekoden og 
destinationens lokale områdenummer 
og destinationens faxnummer.

– Udenrigstelefonens nummer for 
internationale opkald kan variere i 
henhold til de forskellige 
telefonselskaber. Kontakt dit 
telefonselskab for at få nummeret 
for udenrigssamtaler.

– Udenrigssamtaler kan registreres ved hjælp af adressebogen. Se 
"Registrering af adressebog" på side 10-5 for at få yderligere 
oplysninger.

11 Tryk på [Start].

FK-502 starter transmissionen.

!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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3.16 Senderinformation
Sendte originaler registreres på følgende måde af modtagermaskinen.

Indstillet til inden for brødtekst

!
Detalje 
Positionen for toptekst indstilles i [Administratorindstillinger] > 
[Faxindstilling] > [Oplysninger om toptekst] i Funktioner. Der kan 
registreres to eller flere afsendernavne. Se "Information i toptekst" på 
side 11-31 for at få yderligere oplysninger.

Indstillet til uden for brødtekst

!
Detalje 
Se "Position for toptekst/bundtekst" på side 11-34 for at få oplysninger 
om indstillingen.

Fra: MFP01 Til:123456789 05/25/2006 13:23 #138 S.001/001

Fra: MFP01 Til:123456789 05/25/2006 13:23 #138 S.001/001
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Indstillet til FRA

!
Detalje 
Afhængig af landet kan der ikke vælges FRA.

Se "Position for toptekst/bundtekst" på side 11-34 for at få oplysninger 
om indstillingen.
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Til navn

Det at muligt at foretage en indstilling, som afgør, om adressen skal 
udskrives på [positionen for toptekst].

- Når [Til navn] er slået til, udskrives afsenders navn og adresse.
- Når [Til navn] er slået fra, udskrives afsenders navn og [Senders faxnr.].

!
Detalje 
Afhængig af landet kan [Til navn] ikke vælges.

Til navn er slået til

Til navn er slået fra

!
Detalje 
Se "Position for toptekst/bundtekst" på side 11-34 for at få yderligere 
oplysninger om "Til navn".

Fra: MFP01 Til:123456789 05/25/2006 13:23 #138 S.001/001

Fra: MFP01 987654321 05/25/2006 13:23 #138 S.001/001
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4 Modtagelse

Betjening af faxmodtagelsen forklares.

4.1 Modtagefunktion
Følgende modtagefunktion er udarbejdet til denne maskine.

Installer venligst en telefonlinje efter anvendelsessituationen.

Der er to typer modtagelsesmåder.

Auto modtagelse (kun faxfunktion)

Denne funktion indstilles, når der bruges en telefonlinje, der kun er beregnet 
på fax.

!
Detalje 
Se "Auto modtagelse (kun faxfunktion)" på side 4-3 for at få yderligere 
oplysninger.

Manuel modtagelse (kun telefonfunktion)

Indstil FK-502 på denne funktion, når der er tilsluttet en ekstern telefon (eller 
en telefonsvarer) og, når de fleste indkommende opkald er telefonopkald.

Begynder at modtage 

Indkommende opkald

Modtaget
dokument

meddelelsen automatisk

Indkommende opkald

Den eksterne telefon ringer

Løft røret af, og begynd at tale
Hvis det er en fax, tryk på [Start] for at modtage
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4.2 Auto modtagelse (kun faxfunktion)
Når telefonlinjen kun anvendes til fax, vælges denne funktion. Når det 
indstillede antal ringetoner registreres, modtages faxmeddelelsen 
automatisk. Under modtagelsen vises ordet [Modtager] i skærmens 
meddelelsesfelt.

!
Detalje 
Når [RX-visning] er sat til [Fra], vises meddelelsen ikke.

Denne funktion aktiveres, når modtagemodus står på Auto RX i 
indstillingerne for telefonlinje i Funktioner.

!
Detalje 
Se "Indstillinger for telefonlinje" på side 11-37 for at få oplysninger om 
indstilling af denne funktion.

Se "Indstillinger for telefonlinje" på side 11-37 for at få oplysninger om 
indstilling af antal ringetoner før modtagelse.

Begynder at modtage

Indkommende opkald

Modtaget
dokument

meddelelsen automatisk
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4.3 Manuel modtagelse (kun telefonfunktion)
Faxmeddelelser kan modtages manuelt, når modtagemodus er indstillet til 
Manuel RX i Indstillingerne for telefonlinje i Funktioner. Der skal tilsluttes en 
ekstern telefon for at kunne modtage fax manuelt.

Se "Indstillinger for telefonlinje" på side 11-37 for indstilling af manuel 
betjening.

Se nedenstående vedrørende fremgangsmåden for manuel modtagelse.

1 Tryk på [Off-Hook], når den eksterne telefon ringer.

2 Kontroller, at [RX] er markeret.

– Hvis der ligger et dokument i ADF eller på glaspladen, vil RX ikke 
blive markeret, selv om der er et indkommende opkald. Tryk i så 
fald på RX for at markere skærmen.

3 Tryk på [Start] i off-hook menuen.

– Tryk på [Start] på kontrolpanelet åbner off-hook skærmbilledet. 
Transmissionen begynder, når du trykker på [Ja].

Transmissionen begynder.

Indkommende opkald

Den eksterne telefon ringer

Løft røret af, og begynd at tale
Hvis det er en fax, tryk på [Start] for at modtage
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4 Modtagelse
4.4 Kan ikke modtage
Hvis du ikke kan modtage fax, vises fejlmeddelelsen. For udbedring af fejlen 
se "Visning af fejlmeddelelse" på side 5-6. Tryk på [Stop] for at rydde 
fejlmeddelelsesfeltet.

!
Detalje 
Hvis den eksterne telefon bliver ved med at ringe, er modtagemodus 
(auto/man) muligvis indstillet til Manuel RX i Indstillinger for telefonlinje i 
Funktioner.

Denne skal være indstillet til Auto RX for at modtage dokumenter 
automatisk. Se "Indstillinger for telefonlinje" på side 11-37 for at få 
yderligere oplysninger.

Det kan forekomme, at dokumenter ikke kan modtages, hvis 
hukommelsen er fuld. Kontroller også, om der er papir i papirbakken.

Se "Kan ikke modtage meddelelser" på side 5-4 for at få yderligere 
oplysninger.
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4.5 Hukommelseserstattet modtagelse
Hvis faxen ikke kan udskrive et modtaget dokument, lagres det modtagne 
dokument i hukommelsen, indtil det kan skrives ud. Denne funktion kaldes 
hukommelseserstattet modtagelse.
- Det lagrede dokument udskrives, når du har løst problemet (f.eks. 

papirstop).
- Hukommelseserstattet modtagelse fungerer ikke, hvis hukommelsen er 

fuld.

Overførsel af job efter hukommelseserstattet modtagelse

Job, der er modtaget med hukommelseserstattet modtagelse, kan overføres 
til en anden adresse.

1 Tryk på [Jobliste].

2 Tryk på fanen [RX/brugerbakke].

3 Tryk på [Videresend].

– Dette er skærmbilledet, når fax-multilinjen er installeret.

4 Vælg et job i listen, der skal overføres, og tryk på [Dest].
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5 Angiv adressen.

– For at indtaste adressen direkte, skal du trykke på [Direkte 
indtastning].

– Tryk på [Vælg i adressebog] for at angive en adresse fra 
adressebogen.

– Se s. 3-24 og s. 3-27 for at få yderligere oplysninger om [Vælg i 
adressebog] og [Direkte indtastning].

6 Tryk på [OK].

Jobbet sendes pr. fax.
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4.6 Registrering af modtagelsen
Når der registreres et modtaget dokument, sammenlignes det modtagne 
dokuments papirformat med papirformatet i papirbakken og registreres 
enten efter reduktion med den indstillede reduktionsfaktor eller reduktion, så 
indholdet passer til papiret. Hvis du indstiller registreringen til en ekvimultipel 
størrelse, registreres dokumentet med en ekvimultipel størrelse uansat det 
modtagne dokuments papirformat.

Registrering efter reduktion ved min. reduktionsfaktor

Ved modtagelse af et dokument i formateret størrelse, registreres det efter 
reduktion med en reduktionsfaktor, der er indstillet for det pågældende 
papirformat (standard er 96 %).

!
Detalje 
Se "Indstilling for TX/RX" på side 11-40 for at få yderligere information 
om reduktionsfaktor.

Original Modtaget dokument

Reduceret 
ved minimum
reduktions-
faktor
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Registrering efter reduktion for tilpasning til papiret

Hvis et dokument er længere end almindeligt papirformat, fastsættes et 
passende papirformat under hensyntagen til det modtagne dokuments 
bredde og længde, og faxen registreres på papir af dette format. Hvis der 
ikke er lagt papir af et passende format i papirbakken, bliver dataene 
registreret på papir i nærmeste format, efter at dokumentets størrelse er 
blevet reduceret.

Original Modtaget dokument

Reduceret 
så det passer
til papiret
4-10 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Modtagelse 4

De regler, som det bedste papirformat bestemmes efter, er følgende:
- Trin1

Vælger det papir, der passer
– Maskinen bestemmer det papirformat, der passer under hensyntagen til 

bredde og længde efter følgende regel.

Hvis “5,5 e 8,5 w” passer, vælges “5,5 e 8,5 v”, da det er den eneste mulige 
længde, der kan indstilles af hensyn til maskinens udformning.

Bredden på det 
modtagne do-
kument

Modtagelses-
information om 
registrerings-
placering

Længden på det modtagne dokument

A4 [Fra] eller [Inden 
for brødtekst]

0 - 150 151 - 305 306 - 390 391 eller 
mere

[Uden for brød-
tekst]

0 - 141 142 - 296 297 - 381 382 eller 
mere

Valgt papirformat 5.5 e 8.5 v *1 8.5 e 11 w 8.5 e 14 w 11 e 17 w

B4 [Fra] eller [Inden 
for brødtekst]

0 - 232 233 eller 
mere

[Uden for brød-
tekst]

0 - 223 224 eller 
mere

Valgt papirformat 8.5 e 11 v 11 e 17 w

A3 [Fra] eller [Inden 
for brødtekst]

0 - 232 233 eller 
mere

[Uden for brød-
tekst]

0 - 223 224 eller 
mere

Valgt papirformat 8.5 e 11 v 11 e 17 w
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- Trin2
Vælger det papir, som faxen udskriver selve dokumentet på

– Maskinen kontrollerer, om det passende papir, der er valgt under trin 1, 
findes i maskinen.
Papiret er indstillet:
Maskinen begynder at indlæse.
Papiret er ikke ilagt, eller funktionen for automatisk valg af 
papirbakke er deaktiveret:
Maskinen søger efter næste passende papirformat som vist i oversigten. 
Hvis [Udskriv separate faxsider] er indstillet til [TIL] i Funktioner, søger 
faxen efter papir for at registrere dokumentet på mere end én slags papir.

Bredden på det 
modtagne do-
kument

Modtagelses-
information om 
registrerings-
placering

Længden på det modtagne dokument

A4 [Fra] eller [Inden 
for brødtekst]

0 - 154 155 - 314 315 - 386 387 eller 
mere

[Uden for brød-
tekst]

0 - 146 147 - 306 307 - 378 379 eller 
mere

Valgt papirformat A5 v A4 w B4 w A3 w

B4 [Fra] eller [Inden 
for brødtekst]

0 - 195 196 - 395 396 eller 
mere

[Uden for brød-
tekst]

0 - 186 187 - 386 387 eller 
mere

Valgt papirformat B5 v B4 w A3 w

A3 [Fra] eller [Inden 
for brødtekst]

0 - 226 227 eller 
mere

[Uden for brød-
tekst]

0 - 217 218 eller 
mere

Valgt papirformat A4 v A3 w
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Modtagelse 4

Når [Udskriv separate faxsider] står på FRA:
Papiret vælges i faldende orden.

!
Detalje 
Selv om [Udskriv separate faxsider] er slået FRA, udskrives med adskilte 
sider, når der modtages et dokument af stor mængde eller i en høj 
opløsning.

Passende papir 5.5 e 8,5 v 8.5 e 11 w 8.5 e 11 v 8.5 e 14 w 11 e 17 w

Rækkefølge i papirvalg 
(oppefra og ned)

5.5 e 8,5 v 8.5 e 11 w 8.5 e 11 v 8,5 e 14 w 11 e 17 w

5,5 e 8,5 w 8.5 e 11 v 8.5 e 11 w 11 e 17 w A3 w

A5 v A4 w A4 v B4 w B4 w

A5 w A4 v A4 w A3 w 8.5 e 14 w

8.5 e 11 w 8.5 e 14 w 8.5 e 14 w 8.5 e 11 w 8.5 e 11 w

8.5 e 11 v 11 e 17 w 11 e 17 w 8.5 e 11 v A4 w

A4 w B4 w B4 w A4 w

A4 v A3 w A3 w A4 v

B5 v

B5 w

8.5 e 14 w

11 e 17 w

B4 w

A3 w

Passende 
papir

A5 v A4 w B5 v B4 w A4 v A3 w

Rækkeføl-
ge i papir-
valg 
(oppefra og 
ned)

A5 v A4 w B5 v B4 w A4 v A3 w

A5 w A4 v B5 w A3 w A4 w B4 w

A4 w F4 w B4 w A4 w F4 w A4 w

A4 v B4 w A4 w A4 v B4 w F4 w

B5 v A3 w A4 v F4 w A3 w

B5 v F4 w

F4 w A3 w

B4 w

A3 w
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4 Modtagelse
Når [Udskriv separate faxsider] står på FRA:
Papiret vælges i faldende orden.

!
Detalje 
Selv om [Udskriv separate faxsider] er slået TIL, reduceres 
udskrivningsformatet til papiret bredde, når bredden på det valgte 
udskrivningspapir er mindre end billedbredden på det modtagne 
dokument.

Egnet papir 5.5 e 8,5 v 8.5 e 11 w 8.5 e 11 v 8.5 e 14 w 11 e 17 w

Rækkefølge i papirvalg 
(oppefra og ned)

5.5 e 8,5 v 8.5 e 11 w 8.5 e 11 v 8.5 e 14 w 11 e 17 w

5.5 e 8,5 w A4 w 8.5 e 11 w 11 e 17 w A3 w

A5 v 8.5 e 14 w A4 v B4 w 8.5 e 11 v

A5 w 11 e 17v A4 w A3 w 8.5 e 11 w

8.5 e 11 w B4 w 8.5 e 14 w 8.5 e 11 v A4 v

8.5 e 11 v A3 w 11 e 17 w 8.5 e 11 w A4 w

A4 v B4 w A4 v

A4 v A3 w A4 w

B5 v

B5 w

8.5 e 14 w

11 e 17 w

B4 w

A3 w

Passende 
papir

A5 v A4 w B5 v B4 w A4 v A3 w

Rækkeføl-
ge i papir-
valg 
(oppefra og 
ned)

A5 v A4 w B5 v B4 w A4 v A3 w

A5 w F4 w B5 w B5 v A4 w A4 v

A4 w B4 w B4 w B5 w F4 w A4 w

A4 v A3 w A4 w A3 w B4 w

B5 w A4 v A4 v A3 w

F4wv F4 w A4 w

B5 v A3 w F4 w

B4 w

A3 w
4-14 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Modtagelse 4

Hvis der vælges registrering på papir B5 w, B5 v, A4 w eller A4 v, kan 
billedet på den pågældende side blive udvidet over flere sider, når det 
registreres.

!
Detalje 
Hvis det papirformat, som faxen rent faktisk udskrives på, er mindre end 
det papir, der blev valgt under trin 1, udskrives dokumentet i reduceret 
format.

Hvis [Udskriv separate faxsider] er slået fra, og hvis retningen på det 
papir, som faxen udskrives på, afviger fra det papir, der blev valgt under 
trin 1, udskrives dokumentet automatisk, så det kan udskrives med en 
passende rotation på 90 grader.

Hvis du udskriver dokumenter med blandet format, udføres denne 
proces for hver enkelt side.

Hvis det papirformat, der blev valgt under trin 1 og trin 2, er indstillet i flere 
papirbakker, vælges papirbakken i henhold til indstillingen af funktionen 
for automatisk valg af papirformat. Se Brugervejledning [Kopiering] for at 
få yderligere oplysninger.

Hvis det nødvendige papirformat kun er indstillet i bakken for manuel 
papirilægning, udskrives dokumentet på papir fra denne bakke, men hvis 
funktionen for automatisk valg af papirformat eller funktionen for 
automatisk valg af papirbakke er deaktiveret for bakken, vælges bakken 
ikke.

Selv om sideopdelingen er indstillet til TIL, vil siden ikke blive opdelt, hvis 
[Indstilling for TX/RX] er sat som følger.

[Bakkevalg for RX udskrifter]er indstillet
[Min. reduktion for RX udskrifter] er indstillet til e [1,0]
[Valg af udskrivningspapir] er indstillet til [Fast format] eller [Prioriteret 
format]
[Duplex-udskrivning (RX)] er indstillet til [TIL]

Hvis der ikke er indstillet for et muligt papirformat, vil en meddelelse blive 
vist, der beder dig indstille udskrivningspapiret.

Hvis [Valg af udskrivningspapir] er indstillet til [Prioriteret format]:
Der vælges et passende papirformat blandt 8,5 e 11, 8,5 e 14 og 11 e 17 
(A4, B4 og A3). Hvis det ikke er tilgængeligt, vælges der papir som 
normalt og registreres.
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Hvis [Valg af udskrivningspapir] er indstillet til [Fast format]:
Der vælges et passende papirformat blandt 8,5 e 11, 8,5 e 14 og 11 e 17 
(A4, B4 og A3). Hvis dette ikke er til rådighed, vises meddelelsen fortsat, 
indtil papiret er ilagt.

Hvis [Bakkevalg for RX udskrifter] er indstillet til andet end [Auto]:
Det registreres, så det passer til papirformatet i papirbakken (bortset fra 
bakke for manuel papirilægning), der er indstillet i [Bakkevalg for RX 
udskrifter].

Hvis [Valg af udskrivningspapir] er indstillet til andet end [Auto-valg] og 
[Bakkevalg for RX udskrifter] er indstillet til andet end [Auto]:
Indstillingen i [Bakkevalg for RX udskrifter] har første prioritet.
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Registrering i fuld størrelse

Et modtaget dokument registreres på samme størrelse papir i fuld størrelse, 
når [Min. reduktion for RX udskrifter] er indstillet til [e 1,0] i Funktioner. Hvis 
samme papirstørrelse ikke er tilgængelig, registreres det på en større 
papirstørrelse.

!
Detalje 
Udskriv separat fax side er ikke tilgængelig.

Du kan ikke registrere et billede, der er større end 11 x 17.

Hvis det relevante papir ikke er tilgængeligt, vises en besked, indtil 
papiret ilægges.

Rx time: 09/20/2002        13:39                                                                         Rx No. :P.001

Rx time: 09/20/2002        13:39                                                                        Rx No. :P.001            

2002/09/20  13:39  #002 P.001

2002/09/20  13:39  #002 P.001

Original Modtaget dokument

Reduceret 
ved fuld 
størrelse
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Registreringsmåde ved modtagelse

Nedenstående oversigt viser forholdet mellem papirformatet på det 
modtagne dokument og det faktisk registrerede dokument.

Papirformat på det modtag-
ne dokument Indstilling af [Min. reduktion for RX ud-

skrifter]

Valg af bakke i 
[Bakkevalg for RX 
udskrifter]

e 1,0 96 - 87%

Standardformat (A3 - A5) Registreret ved fuld 
størrelse for at til-
passe det større 
papir

Registreret efter at 
være blevet redu-
ceret til at passe til 
samme papirfor-
mat

Registreret efter at 
være blevet redu-
ceret til at passe til 
det specificerede 
papirformat

Lang original 
(længere end 
standardforma-
tet)

Registre-
ring af si-
deopdelin
g 
FRA

Registreret ved fuld 
størrelse for at til-
passe det større 
papir

Registreret efter at 
være blevet redu-
ceret til at passe til 
et passende papir-
format

Registreret efter at 
være blevet redu-
ceret til at passe til 
det specificerede 
papirformat

Registre-
ring af si-
deopdelin
g 
TIL

Registreret ved fuld 
størrelse for at til-
passe det større 
papir

Registreret efter si-
deopdeling afhæn-
gig af det anvendte 
papir

Registreret efter at 
være blevet redu-
ceret til at passe til 
det specificerede 
papirformat

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B

C
D

A
B
C
D
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!
Detalje 
Når [Duplex-udskrivning (RX)] er valgt, kan registrering foretages på 
skærmbilledet for papir.

Se "Indstillinger for telefonlinje" på side 11-37 for at få yderligere 
oplysninger.
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4.7 Modtagelsesinformationer
Når modtagelsesinformationen er indstillet til inden for eller uden for ved 
hjælp af [Position for toptekst/bundtekst], vil modtagelsesinformationerne 
(dato, tid, modtagers nummer, sideantal) blive registreret i det modtagne 
dokument.

Indstillet til inden for brødtekst

Indstillet til uden for brødtekst

Indstillet til FRA

!
Detalje 
Se "Position for toptekst/bundtekst" på side 11-34 for at få oplysninger 
om indstillingen.

Original

01/20/2005 R001 P.001/003

Original

01/20/2005 R001 S.001/003

Original
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Fejlfinding 5
5 Fejlfinding

5.1 Kan ikke sende meddelelser
Hvis det ikke er muligt at sende et dokument, prøv at afhjælpe problemet ved 
at se i oversigten nedenfor. Kontakt venligst servicerepræsentanten, hvis 
dokumentet stadig ikke kan sendes korrekt selv efter forsøg på at afhjælpe 
problemet.

!
Detalje 
Se "Visning af fejlmeddelelse" på side 5-6 for at få oplysninger om 
fejlmeddelelser.

Se Brugervejledning [Kopiering], der følger med FK-502, vedrørende 
problemer som fastklemte originaler, papirstop, dårlig billedkvalitet eller, 
hvis der ikke er mere toner.

Kontroller Udbedring af fejl

Er transmissionsproceduren kor-
rekt?

Kontroller transmissionsproceduren og prøv at sende 
igen.

Er faxnummeret på den kaldte de-
stination korrekt? Er programmeret 
opkald eller opkald på lokalnum-
mer registreret korrekt?

Når der anvendes programmeret opkald eller opkald på lo-
kalnummer, kan der være fejl i registreringen af faxnum-
meret. Prøv at udskrive listen over lokalnumre og 
kontroller, om nummeret er korrekt registreret. Korriger, 
hvis der er en fejl i registreringen.

Er indstillingen af telefonlinjen kor-
rekt?

Svarer [Opkaldsmetode] i [Indstillinger for telefonlinje] i 
Funktioner til den telefonlinje, der anvendes? Kontroller 
indstillingen og korriger eventuelle fejl.

Er telefonlinjen korrekt tilsluttet? Er telefonlinjen afbrudt? Kontroller tilslutningen af telefon-
linjen og slut den til, hvis den koblet fra.

Er der problemer med modtager-
maskinen?

Er der slukket for strømmen på modtagerens fax, har den 
ikke mere papir, eller er der andre problemer? Ring til de-
stinationen og spørg, om der er problemer.
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5 Fejlfinding
5.2 Kan ikke modtage meddelelser
Hvis det ikke er muligt at modtage et dokument, prøv at afhjælpe problemet 
ved at se i oversigten nedenfor. Kontakt venligst servicerepræsentanten, hvis 
dokumentet stadig ikke kan modtages korrekt selv efter forsøg på at 
afhjælpe problemet.

!
Detalje 
Se "Visning af fejlmeddelelse" på side 5-6 for at få oplysninger om 
fejlmeddelelser.

Se Brugervejledning [Kopiering], der følger med FK-502, vedrørende 
problemer som fastklemte originaler, papirstop, dårlig billedkvalitet eller, 
hvis der ikke er mere toner.
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Beskrivelse af 
problemet

Kontroller Udbedring af fejl

Kan ikke mod-
tage

Er der papir i 
maskinen?

Hvis ikonet for ilæg papir er tændt, er maskinen løbet tør 
for papir, og modtagne dokumenter lagres i hukommelsen. 
Ilæg papir. Se Brugervejledning [Kopiering] for at få oplys-
ninger om ilægning af papir.

Er der papirstop 
i maskinen?

Ved papirstop gemmes modtagne dokumenter i hukom-
melsen. Fjern det fastklemte papir. Se Brugervejledning 
[Kopiering] for at få oplysninger om udbedring af papir-
stop.

Er maskinen lø-
bet tør for to-
ner?

Der kan ikke modtages post, hvis toneren er brugt op. Skift 
omgående tonerflasken ud. Se Brugervejledning for [Ko-
piering] for at få oplysninger om udskiftning af tonerflaske.

Er FK-502 ind-
stillet til manuel 
modtagelse?

Hvis [Modtagemodus] i [Indstillinger for telefonlinje] i Funk-
tioner er indstillet til [Manuel RX], er det nødvendigt at ud-
føre modtageproceduren manuelt. Udfør den manuelle 
modtageprocedure, se i "Manuel modtagelse (kun telefon-
funktion)" på side 4-5.

Er telefonlinjen 
korrekt tilslut-
tet?

Er telefonlinjen afbrudt? Kontroller tilslutningen af telefon-
linjen og slut den til, hvis den koblet fra.

Er FK-502 ind-
stillet til kom-
munikation i 
lukket netværk?

Hvis funktionen for kommunikation i lukket netværk (for at 
forhindre modtagelse af uønskede dokumenter) er indstil-
let, vil der kun blive modtaget dokumenter fra specifikke 
destinationsfaxer.

Er der blevet 
sendt en forkert 
underadresse i 
F-koden fra 
senders side?

Hvis der modtages en forkert underadresse i den fortrolige 
brugerbakke eller relæ-brugerbakken, kan der opstå en 
kommunikationsfejl, der medfører, at det ikke er muligt at 
modtage. Kontroller senderens side for at se, om under-
adressen er indstillet.

Ingen udskriv-
ning

Er faxen indstil-
let til RX?

Identificer den bakke, der bruges af funktionen PC-fax RX 
til at gemme filen i.

Er indstillingen 
for TSI bruger-
bakke slået til?

Marker feltet Gemt ved indstillingen for TSI brugerbakke.

Er RX hukom-
melse indstillet?

Hvis RX hukommelse er indstillet, udskriv da det modtag-
ne dokument som beskrevet nedenfor.
1. Tryk på [Box] på kontrolpanelet.
2. Tryk på [Systembrugerbakke].
3. Tryk på [RX hukommelsens brugerbakke].
4. Indtast password, og tryk på [OK].
5. Vælg et dokument, som du ønsker at udskrive, og tryk 
på [Print].
6. Når printeren har afsluttet udskrivningen, tryk på [Luk].
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5.3 Visning af fejlmeddelelse
Når der opstår et problem på FK-502, vises følgende fejlmeddelelser på 
skærmen. Sørg for at udbedre fejlen i henhold til forklaringen. Kontakt 
venligst servicerepræsentanten, hvis dokumentet stadig ikke kan sendes 
korrekt selv efter forsøg på at afhjælpe problemet.

Fejlmeddelelse Udbedring af fejl

Optaget Selv om det programmerede antal genopkald blev forsøgt, var 
modtagermaskinen optaget. Send igen, når du har kontrolleret 
modtagermaskinens status.

Svarer ikke Dette angiver en tilstand, hvor maskinen ikke er i stand til at mod-
tage. Ring til modtagerdestinationen, kontroller status og prøv 
igen at sende dokumentet.

Hukommelse fuld • Hvis hukommelsen bliver fuld under indlæsning af et doku-
ment:
For at sende det dokument, der blev indlæst, tryk på [Start] el-
ler tryk på [Stop] for at afbryde transmissionen.
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5.4 Kontakt servicecenteret
Skærmbilledet for Kontakt servicecenteret vises, når du har brug for at 
kontakte servicerepræsentanten. Skærmbilledet for Kontakt servicecenteret 
indeholder telefonnummer og faxnummer på din servicerepræsentant. 
Denne side viser fremgangsmåden, når et problem på FK-502 skal 
rapporteres til servicerepræsentanten over telefonen.

7 FORSIGTIG 
Risiko for alvorlige ulykker
% For at undgå risiko for alvorlige ulykker, skal følgende udføres, når 

skærmen for Kontakt servicecenter vises, og faxen ikke længere er i 
stand til at fungere.

Fremgangsmåde, når skærmbilledet for Kontakt servicecenteret vises

1 Skriv fejlkodens nummer i meddelelsen ned.

2 Sluk for hjælpeafbryderen og hovedafbryderen.

3 Træk ledningen ud af stikket.

4 Kontakt servicerepræsentanten og meddel repræsentanten fejlkodens 
nummer.
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6 Specifikationer

De vigtigste produktspecifikationer for faxfunktionerne er anført herunder. 
Specifikationerne kan ændres uden varsel.

* Den interne harddisk er fælles for de enkelte funktioner for kopiering, scanning, udskrivning og 
bakke.

Element Specifikationer

Billedhukommelsens kapa-
citet

27 GB* (27 GB og de 40 GB på harddisken anvendes som hukom-
melse.)

Maks. antal lagrede sider Cirka 9000 sider*
(antal sider ved lagring af KONICA MINOLTA standard A4 sider, 
der indeholder cirka 700 tegn ved ”fin” opløsning.

Anvendelige telefonlinjer Abonnementstelefonlinjer (inklusive kommunikationsnetværk for 
fax)
PBX linjer

Scanningstæthed, linje G3

Ultrafin: 600 dpi e 600 dpi

Superfin: 16 dot/mm e 15,4 linje/mm,
8 dot/mm e 15,4 linje/mm,
400 dpi e 400 dpi

Fin: 8 dot/mm e 7,7 linje/mm,
200 dpi e 200 dpi

Normal: 8 dot/mm e 3,85 linje/mm

Der kan udføres kommunikation ved enhver af ovennævnte scan-
ningstætheder for linje i henhold til destinationsfaxens kapacitet.

Transmissionshastighed 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 
24000, 26400, 28800, 31200, 33600 bps

Transmissionstid 2 sekunder
Tid ved sending af KONICA MINOLTA standard A4 sider, der in-
deholder cirka 700 tegn ved ”normal” opløsning. Dette er trans-
missionstiden for billedet alene og inkluderer ikke tiden, der går til 
kommunikationskontrol. Den faktiske kommunikationstid varierer 
efter originalernes indhold, typen af telefonlinje på destinationen 
og andre faktorer.

Indkodningsmetoder MH, MR, MMR, JBIG

Maks. scanningsformat 11 tommer e 17 tommer (280 mm e 431 mm) eller A3 (420 mm e 
297 mm)
Bredde: 297 mm
Længde: Maks. 432 mm

Maks. registreringsformat 11 tommer e 17 tommer (280 mm e 431 mm) eller A3 (420 mm e 
297 mm)
Originaler, der overskrider 1000 mm kan ikke modtages.
Når der modtages originaler, der er længere end papirformatet i 
papirbakkerne, sker udskrivning efter indstillingen af [Udskriv se-
parate faxsider].
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7 Transmissionsprogrammer

7.1 Sådan åbnes skærmen for indstilling for scanning og 
skærmen for indstilling for kommunikation

!
Detalje 
Tryk på tasten for den funktion, du ønsker at indstille, for at åbne den 
skærm, hvor du kan indstille funktionen (ingen af skærmbillederne åbnes 
ved tryk på tasten for [TX hurtig-hukommelse], [V.34 FRA], [ECM FRA] og 
[International TX], da disse funktioner slås til eller fra ved tryk på deres 
taster).

Du kan kombinere mere end én funktion. Du kan dog ikke vælge 
funktioner, der ikke er kompatible med en tidligere valgt funktion. Disse 
funktimer vises nedtonet på kontrolpanelet.

Hvis du sender en faxmeddelelse med en programfunktion, skal du åbne 
skærmbilledet for indstilling af scanning eller kommunikation og indstille de 
funktioner, du vil bruge.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at åbne faxskærmen.

2 Tryk på [Indstil. f. scan.] eller [Indstill. for komm.]på faxskærmen.
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3 Tryk på tasten for den funktion, du ønsker at bruge. Ved tryk på 
[Program] på skærmen for indstilling for scanning får du mulighed for 
at få vist skærmen for programindstilling.

4 Udfør én af følgende handlinger.

– Når den dedikerede skræm vises:
Indstil en funktion på den viste skærm og tryk derefter på [OK].

– Når der er valgt en funktion:
Tryk på [OK].

– Tryk på [Annuller] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling 
for kommunikation.

Faxskærmen vil blive gendannet.
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7.2 Oversigt over programfunktioner
 Følgende funktion vises på skærmen for indstilling for scanning eller 
skærmen for indstilling for kommunikation.

[Annuller]
Vender tilbage til den forrige skærm.
[OK]
Tryk på denne for at vende tilbage til faxskærmen
[Fra]
Slet den valgte indstilling og vend tilbage til den foregående skærm.
[Nulstil]
Slå alle funktionerne på skærmen fra.

Skærmen for indstilling for scanning

Programskærmen

Skærmen for indstilling for kommunikation.
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Funktion Beskrivelse

Blandet original: Du kan sende dokumentsider i forskellige formater i en enkelt 
sekvens (side 7-8)

Indbindingsposition: Funktion til at angive originalens hæfteposition ved indlæsning 
af dobbeltsidet original i ADF og til vertikal korrektion af origi-
nalens bagside (side 7-10)

Rammesletning: Ved transmission af sider i en bog giver denne funktion mulig-
hed for at slette de mørke striber, der eller ville blive gengivet i 
marginområderne på de transmitterede sider (side 7-13)

Baggrundsjustering: Funktion for at sende en meddelelse efter justering af tætheden 
i originalens baggrundsfarve ("Baggrundsjustering" på 
side 7-16)

Skarphed: Funktion for at sende en meddelelse, efter at tegnenes kanter 
er gjort skarpere (side 7-19)

Antal originaler: Ved hurtig-hukommelsestransmission kan det totale antal 
sendte sider inkluderes i informationen om sideantal 
(side 3-48)

Scanningsformat: Denne funktion giver dig mulighed for at bestemme formatet på 
det dokument, der skal sendes. Det er praktisk, når du ønsker 
at sende en del af en side eller af flere sider (side 7-22)

Indstilling af toptekst *1: Ved transmission af job pr. fax skal der angives en metode til 
vedhæftning af oplysninger om toptekst for hvert job. 
(side 7-25)
[Indstilling af toptekst] kan ikke vælges afhængig af landet.

Filtype: Angiv formatet for en vedhæftet fil, når du sender en meddelel-
se med e-mail (side 7-28)

TX hurtig-hukommelse: Funktion for at sende en meddelelse hver gang en side i doku-
mentet er indlæst (side 3-46)

TX password *2: Transmissionen kan udføres med et vedhæftet password, når 
det kræves af en modtagerstation ved kommunikation i et luk-
ket netværk (side 7-31)

TX-opkald: Denne funktion giver dig mulighed for at indlæse et dokument 
og lagre det i hukommelsen, indtil destinationen starter trans-
missionen ved at sende en modtagekommando (polling) 
(side 9-3)

RX-opkald: Denne funktion giver dig mulighed for at starte modtagelsen 
ved at sende en kommando til en destination om at modtage et 
dokument, der er indstillet for transmission til destinationen 
(side 9-7)

TX-timer: Tidspunktet for kommunikationens begyndelse kan specifice-
res (side 3-51)

F-kode TX*3: Dette er en funktion, hvor underadressen og passwordet spe-
cificeres i forbindelse med brug af fortrolig kommunikation og 
relæ-forespørgsel (side 7-34, side 7-37)
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*1 Visningerne er forskellige afhængigt af landet.
*2 Denne kan bruges til transmission til modtagestation med valgt 
kommunikation i et lukket netværk.
*3: F-kode anvendes.
Det er ikke muligt at kommunikere med en fax uden F-kodefunktion.

!
Detalje 
Tasten, der repræsenterer den funktion du vælger, vil blive vist omvendt.

Tryk på [Annuller] for at vende tilbage til faxskærmen.

V.34 er en kommunikationsfunktion, der bruges af Super G3 faxen. 

Linjeindstil-
ling

International 
TX

Der vil blive anvendt en lavere transmissionshastighed 
(side 3-54)

ECM FRA Fejlkorrektionsfunktionen (ECM) kan deaktiveres (side 7-41)

V.34 FRA Når V.34 protokollen ikke kan bruges på grund af begrænsnin-
ger i omskifterudstyret, deaktiveres V.34 for transmission 
(side 7-44)

Kontroller de-
stination

Denne funktion forhindrer fejltransmission. På transmissions-
tidspunktet sammenlignes det angivne faxnummer med fax-
nummeroplysningerne (CSI) i maskinen på fjernstationen, og 
dataene sendes kun, hvis disse oplysninger stemmer overens 
med hinanden. (side 7-49)

Valg af linje Indstil den linje, der skal bruges til afsendelse. (side 7-52)

Funktion Beskrivelse
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7.3 Blandet original
Blandet original er en funktion, der giver dig mulighed for at sende 
dokumentsider i blandet format i en enkelt handlingssekvens.

0 Specifikationer
TX hukommelse vælges automatisk.
Hvis originalformat og originaler i forskellig format specificeres samtidig, 
vil originalformatet få første prioritet.

0 Inkompatible funktioner
TX hurtig-hukommelse, antal originaler, indbindingsposition, RX-opkald 
(normal), RX-opkald (bulletin)

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. scan.], og tryk derefter på [Program].

3 Tryk på [Blandet original].

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [Blandet original] igen.

Sendt og gengivet
i samme størrelse som de 
originale sider på destinationen.

Dokument sider af
forskellige størrelser lægges i ADF.
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4 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for scanning vil blive gendannet.

5 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

6 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. 
Se"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få 
oplysninger om funktioner for indstilling i indstillingsskærmen for 
scanning eller kommunikation.

7 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for angivelse af 
destinationen.

8 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

9 Tryk på [Start].

FK-502 gemmer dokumentet i hukommelsen før start af 
transmissionen.

!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.4 Indbindingsposition
Funktionen for korrektion af top/bund giver dig mulighed for at angive den 
relevante indbindingsmåde ved transmission af et tosidet dokument (dvs. 
når der er trykt på begge sider af papiret). Den indbindingsmåde du vælger, 
gør det muligt at indlæse siderne på et tosidet dokument korrekt ved at 
knytte højre til venstre eller top til bund.

0 Specifikationer
ADF skal bruges. Glaspladen kan ikke anvendes til transmission ved 
korrektion for top/bund.

0 Inkompatible funktioner
Blandet original, RX-opkald RX (normal), RX-opkald (bulletin), Separat 
scanning

Top/bund indbinding

Ven./højre indbinding

Transmission

Destinationens fax
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1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 

allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. scan.], og tryk derefter på [Program].

3 Tryk på [Indbindingsposition].

4 Tryk på [Ven./højre indbinding] eller [Top/bund indbinding] for at 
specificere indbindingsmåden på originaldokumentet, hvor begge 
sider er beskrevet.

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].

5 Tryk på [OK].

Programskærmen gendannes.

6 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for scanning vil blive gendannet.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.
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8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for angivelse af 
destinationen.

10 Placer dokumentet med billedsiden opad.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

11 Tryk på [Start].

FK-502 gemmer dokumentet i hukommelsen før start af 
transmissionen.

!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.5 Transmission med rammesletning

2
Bemærk 
Visningen er forskellig afhængig af landet.

Rammesletning er en funktion, der ved transmission af et dokument, der er 
indbundet i bogform, ikke tillader transmission af mørke striber, der ellers 
ville blive gengivet i marginområderne på de transmitterede sider. Der kan 
blive gengivet mørke striber, hvis originalen er en bog eller indlæses med 
åben ADF. Transmission med rammesletning forhindrer, at de mørke striber 
bliver gengivet.

0 Specifikationer
TX hukommelsen vælges automatisk.
Du kan bruge både glasplade og ADF.
Det slettede områdes bredde kan indstilles på trin af 1/16 tomme (0,1 
mm) inden for fra 1/16 til 2 tommer (0,1 – 50 mm).
Initialindstilling for bredden: 3/16 tomme (5.0 mm.)
Hvis rammesletninger kombineres, vil rammesletningen komme til at 
gælde det oprindelige sideformat, der endnu ikke er opdelt.

0 Inkompatible funktioner
TX hurtig-hukommelse, antal originaler, RX-opkald (normal), RX-opkald 
(bulletin)

Almindelig transmission Transmission med rammesletning

Slettebredde
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1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. scan.], og tryk derefter på [Program].

3 Tryk på [Rammesletning].

4 Vælg [Top], [Venstre], [Højre] eller [Bund], og angiv bredden på det 
område, der skal slettes, med tastaturet, [+] eller [-].

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].

5 Tryk på [OK].

Programskærmen gendannes.

6 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for scanning vil blive gendannet.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.
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8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for angivelse af 
destinationen.

10 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

11 Tryk på [Start].

FK-502 indlæser dokumentet og gemmer det i hukommelsen som et 
reserveret dokument, før transmissionen starter.

!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.6 Baggrundsjustering
Baggrundsjustering er en funktion for justering af tætheden i originalens 
baggrundsfarve. Når originalens baggrund er farvet, kan originalens 
basisflade blive sort, når farverne er indlæst. I sådanne tilfælde kan en 
meddelelse sendes efter justering af tætheden i originalens baggrundsfarve.
 

0 Specifikationer
Både glaspladen og ADF kan anvendes.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. scan.], og tryk derefter på [Program].

3 Tryk på [Baggrundsjustering].
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4 Tryk på [Mørk], hvis du ønsker at gøre tætheden i originalens 

baggrundsfarve mørkere, og tryk på [Luk], hvis du ønsker at gøre den 
lysere. Tryk på [Auto] for automatisk indstilling.

– Når [Auto] er valgt, foretages foreløbige handlinger for hver enkelt 
original for at bestemme baggrundsjusteringen. Som følge heraf 
bliver scanningshastigheden langsommere.

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [Annuller].

5 Tryk på [OK].

Programskærmen gendannes.

6 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for scanning vil blive gendannet.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for angivelse af 
destinationen.

10 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.
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11 Tryk på [Start].

FK-502 indlæser dokumentet og gemmer det i hukommelsen som et 
reserveret dokument, før transmissionen starter.

!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.7 Skarphed
Skarphed er en funktion for justering af intensiteten i kanternes skarphed. I 
tilfælde af et dokument med utydelige tegn vil indstilling af skarpheden til [+] 
give mulighed for at justere tegnene, så de står skarpt. Og indstilling til [-] vil 
gøre det muligt at justere dem, så de fremstår med et blødt indtryk.

0 Specifikationer
Både glaspladen og ADF kan anvendes.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. scan.], og tryk derefter på [Program].

3 Tryk på [Skarphed].
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4 Hvis du ønsker at gøre kanterne tydelige og skarpe, eller hvis du ønsker 
at gøre dem bløde, tryk da  eller  mod [+] eller [-].

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [Annuller].

5 Tryk på [OK].

Programskærmen gendannes.

6 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for scanning vil blive gendannet.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for angivelse af 
destinationen.

10 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

11 Tryk på [Start].

FK-502 indlæser dokumentet og gemmer det i hukommelsen som et 
reserveret dokument, før transmissionen starter.
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!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.8 Scanningsformat
Funktionen for valg af scanningsformat giver dig mulighed for at bestemme 
papirformatet for det dokument, der skal sendes, så det bliver som det 
papirformat, der er ilagt hos modtageren. Det vil sige, at de fleste af dine 
originaler vil blive udskrevet uden reduktion. Normalt vil originalbilledet blive 
reduceret, så det passer til papirformatet, hvis det ilagte papirformat på 
destinationen er for lille til at rumme det transmitterede billede. Denne 
egenskab giver dig mulighed for at udskrive en del af billedet uden reduktion.

0 Specifikationer
TX hukommelsen vælges automatisk.
Adressen for indlæsning af originaler varierer, hvis originalen er placeret 
i ADF eller på glaspladen.
Hvis det valgte originalformat og blandet original specificeres samtidig, 
vil det format, der er angivet som originalformat, få første prioritet.

0 Inkompatible funktioner
TX hurtig-hukommelse, RX-opkald (normal), antal originaler, RX-opkald 
(bulletin)
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1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 

allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. scan.], og tryk derefter på [Program].

3 Tryk på [Scanningsformat].

4 Tryk på den tast, der repræsenterer formatet for det dokument, der skal 
sendes.

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [Annuller].

5 Tryk på [OK].

Programskærmen gendannes.

6 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for scanning vil blive gendannet.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.
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8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for angivelse af 
destinationen.

10 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

11 Tryk på [Start].

FK-502 indlæser dokumentet og gemmer det i hukommelsen som et 
reserveret dokument, før transmissionen starter.

!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.9 Indstilling af toptekst
På faxtransmissionstidspunktet kan du angive om der skal vedhæftes 
oplysninger om toptekst ved hvert job.

Registrer det indhold, der skal føjes til originalen, som [Oplysninger om 
toptekst] som toptekst i Funktioner.

Indstil metoden til vedhæftning af oplysninger om toptekst i [Position for 
toptekst/bundtekst] i Funktioner.

!
Detalje 
[Indstilling af toptekst] kan ikke vælge afhængig af landet.

Se s. 11-31 og s. 11-34 for at få yderligere oplysninger om Oplysninger 
om toptekst og Position for toptekst/bundtekst.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen.

2 Tryk på [Indstil. f. scan.].

3 Tryk på [Information i toptekst].
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4 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [Annuller].
– Se s. 3-57 for at få yderligere oplysninger om senderinformation.
– Hvis Oplysninger om toptekst er indstillet til [fra], føjes der 

oplysninger om toptekst [Uden for brødtekst] ved at ændre 
[Indstilling af toptekst til ] Til i faxskærmen.

5 Hvis du vil ændre navnet på en sender, kan det ændres i den liste, der 
vises, når der vælges [Til] i [Skift sendernavn].

6 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for scanning vil blive gendannet.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.
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8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for angivelse af 
destinationen.

10 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

11 Tryk på [Start].

FK-502 indlæser dokumentet og gemmer det i hukommelsen som et 
reserveret dokument, før transmissionen starter.

!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.10 Angiv filtypen
Dette er en funktion til at specificere filtypen for billeder, der er blevet indlæst, 
når e-mail eller bakke er blevet angivet for destinationen.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. scan.].

3 Tryk på [Filtype].

4 Vælg filtypen.

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [Annuller].
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5 Når der er valgt [PDF], kan der indstilles kryptering ved at trykke på 

[Krypter]. Indstil kryptering efter behov.

– Ved kryptering af PDF kan [Print tilladt], [Tillad kopi af tekst/billede] 
eller [Ændringer tilladt] indstilles ved at trykke på [Indstill.-
oplysninger] ud over [Krypteringsniveau], [Password] og [Adgang].

6 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for scanning vil blive gendannet.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for angivelse af 
destinationen.

10 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

11 Tryk på [Start].

FK-502 indlæser dokumentet og gemmer det i hukommelsen som et 
reserveret dokument, før transmissionen starter.
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!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.11 Transmission af password
ID-transmission kræver, at transmissionen skal udføres med et vedhæftet 
password. Hvis modtagerfaxen med FK-502 er indstillet til RX lukket 
netværk, skal afsenderen sende det samme password, som passwordet for 
RX lukket netværk.

0 Specifikation
Det er kun muligt at anvende denne funktion, hvis maskinen i den anden 
ende er udstyret med funktionen RX lukket netværk (password-
transmission). 

0 Inkompatible funktioner
Polling TX (normal), RX-opkald (normal), Bulletin board-registrering, RX-
opkald (bulletin), F-kode TX

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [TX password].
bizhub C250 (Phase3) 7-31
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



7 Transmissionsprogrammer
4 Indtast passwordet (maks. 20 tegn) ved hjælp af tastaturet.

– Tal fra 0 til 9 og symbolerne # og * kan bruges til passwordet.
– En forkert indtastning kan korrigeres ved at trykke på [Slet].
– Tryk [C] (nulstil) for slette hele indlæsningen.
– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].

5 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.

6 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

7 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner på faxens programmenu.

8 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få oplysninger om 
angivelse af destinationen.

9 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

10 Tryk på [Start].

FK-502 gemmer dokumentet i hukommelsen før start af 
transmissionen.
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!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.12 Fortrolig kommunikation (F-kode TX)
Fortrolig kommunikation er en funktion, der giver dig mulighed for at anvende 
bakker med begrænset adgang (svarende til e-mail-konti) for at udveksle 
fortrolig information med bestemte personer. Du kan ikke blot sende et 
dokument til en bakke med begrænset adgang hos en destination (fortrolig 
transmission), men også modtage et dokument i en fortrolig brugerbakke på 
din egen station (fortrolig modtagelse). I følgende afsnit beskrives 
procedurerne for fortrolig kommunikation.

0 Specifikationer
Fortrolig kommunikation kræver, at den destination, der modtager 
transmissionen, har en bakke med begrænset adgang og har defineret et 
password for stationens faxmaskine. Det kan, afhængig af faxmaskinen, 
forekomme, at der ikke kræves noget kommunikationspassword. 
Fortrolig TX kan kun anvendes, når destinationen (faxen), som du 
kommunikerer med, indeholder F-kode funktionen.

0 Inkompatible funktioner med fortrolig kommunikation
Polling TX (normal), RX-opkald (normal), Bulletin Board-registrering, RX-
polling (bulletin), TX password

Sender Klassificeret Modtager
dokumentbakke
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1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 

allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [F-kode TX].

4 Indtast bakkenr. for modtagestationen i feltet for underadresse. Tryk på 
[Password], og indtast derefter passwordet ved hjælp af tastaturet, 
hvis påkrævet.

– Underadressen og passwordet kan bestå af op til 20 tegn.
– Ved kommunikation med en FK-502 skal der indtastes 9 tegn eller 

mindre for bakkenr. og 8 tegn eller mindre for passwordet. Det 
nødvendige antal tegn er forskelligt afhængig af udstyret.

– Tal mellem 0 og 9 og symbolerne # og * kan bruges til passwordet.
– En forkert indtastning kan korrigeres ved at trykke på [Slet].
– Tryk [C] (nulstil) for slette hele indlæsningen.
– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].
Tryk på JA, hvis der kræves et password, og indtast passwordet.
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5 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.

6 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

7 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

8 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få oplysninger om 
angivelse af destinationen.

9 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

10 Tryk på [Start].

FK-502 gemmer dokumentet i hukommelsen før start af 
transmissionen.

!
Detalje 
Handlingssekvensen afbrydes ved at trykke på [Stop].
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7.13 Relæ-transmissionsforespørgsel (F-kode TX)
Relæ-transmissionsforespørgsel er bropillen i transmission til flere 
destinationer via en mellem- (relæ-) station. Hvis de destinationer, som du vil 
sende til, ligger langt væk, giver denne funktion mulighed for at nedskære 
kommunikationsomkostningerne. Du kan organisere grupper af stationer, 
hvor hver enkelt består af en relæ-station og flere destinationer.

!
Detalje 
For at bruge denne maskine som en midlertidig relæ-station, skal relæ-
brugerbakken registreres ved at indstille [Relæ RX] til Til i funktionen 
indstilling af Til/Fra i Funktioner. Se s. 10-58 og s. 11-43 for at få 
yderligere oplysninger. 

Ved at indstille [Relæ-print] i funktionen indstilling af Til/Fra til [Til] ved den 
midlertidige relæ-station, udskrives et relæ-dokument efter relæ-
distribution. Se s. 11-43 for at få yderligere oplysninger.

Oprindelsesstation
Mellemliggende

Fjernstation

Fjernstation
Lokalt opkald

Mellembysopkald

relæ-station
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0 Specifikationer
TX relæ-forespørgsel kan kun anvendes, når funktion TX relæ-
forespørgsler er aktiveret i Funktioner. Se "Indstilling af funktioner" på 
side 11-43.
for at få yderligere oplysninger. Vi definerer oprindelsesstationen som 
den, der udsender en relæ-forespørgsel, relæ-stationen som den der 
videresender transmissionen, og endestationerne som dem der 
modtager og afslutter kommunikationen.
For at kunne bruge en TX relæ-forespørgsel skal der defineres et relæ-
bakkenr., et relæ-password og et destinationsgruppenr. på relæ-
stationen.
TX relæ-forespørgsel kan kun bruges, når relæ-stationen er forsynet med 
funktion for F-kode. 

0 Inkompatible funktioner
Polling TX (normal), RX-opkald (normal), Bulletin board-registrering, RX-
opkald (bulletin), password TX
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1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 

allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [F-kode TX].

4 Indtast relæ-stationens (underadresse) relæ-bakkenr. i underadressen 
og relæ-passwordet for relæ-stationen i feltet for password vha. 
tastaturet.

– [Underadresse] og [Password] består af et tal på op til 20 tegn.
– Adgangskoden SKAL bruges. Tal fra 0 til 9 og symbolerne # og * 

kan bruges til [Password].
– En forkert indtastning kan korrigeres ved at trykke på [Slet].
– Tryk [C] (nulstil) for slette hele indlæsningen.
– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].

5 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.
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6 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

7 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

8 Angivelse af relæ-stationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få oplysninger om 
angivelse af destinationen.

9 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

10 Tryk på [Start].

FK-502 gemmer dokumentet i hukommelsen før start af 
transmissionen.

!
Detalje 
Handlingssekvensen afbrydes ved at trykke på [Stop].
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7.14 ECM FRA
Transmission kan foretages ved deaktiveret ECM. Fejlkorrektionsfunktion 
(ECM) er en transmissionsmodus med fejlkorrektion som fastsat af ITU-T 
(International Telecommunications Union). Faxapparater, der er udstyret 
med ECM-funktion, kan kommunikere med hinanden og kan bekræfte, at de 
sendte data er fri for fejl. Derfor kan kommunikation udføres uden 
forstyrrelser på grund af støj på linjen etc. FK-502 anvender ECM ved 
transmission, med mindre du deaktiverer funktionen.

0 Specifikationer
Hvis der er megen interferens på linjen, kan kommunikationstiden blive 
en smule længere, når ECM er aktiveret, end når ECM er deaktiveret.

0 Inkompatible funktioner
RX-opkald (normal), polling TX (normal), V.34 Fra, bulletin board-
registrering, RX-opkald (bulletin)

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [Linjeindstilling].
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4 Tryk på [ECM Fra].

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [ECM FRA] igen.
– Dette er skærmbilledet, når fax-multilinjen er installeret.

5 Tryk på [Ja] ved udførelse af [Kontroller destination].

– Ved at indstille [Kontroller destination] til [Ja] kan fejltransmission 
undgås.

6 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner på faxens programmenu.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for angivelse af 
destinationen.

10 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

11 Tryk på [Start].

FK-502 starter transmissionen.
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!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
bizhub C250 (Phase3) 7-43
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



7 Transmissionsprogrammer
7.15 V.34 FRA
V.34 er en kommunikationsfunktion, der bruges af Super G3 faxen. Når en 
destination eller FK-502 kobles til en linje ved hjælp af en lokal 
telefonomstilling, vil du muligvis ikke være i stand til at kommunikere med 
Super G3 afhængigt af linjeforholdene.

I så fald anbefaler vi, at du transmitterer ved at vælge V.34 FRA for at slå 
Super G3 funktionen fra. V.34 funktionen vil blive genaktiveret automatisk, 
når transmissionen er afsluttet.

0 Inkompatible funktioner
Polling TX (normal), RX-opkald (normal), Bulletin board-registrering, RX-
opkald (bulletin), ECM FRA

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [Linjeindstilling].

4 Tryk på [V.34 FRA].
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– Indstillingen annulleres ved at trykke på [V.34 FRA].
– Dette er skærmbilledet, når fax-multilinjen er installeret.

5 Tryk på [Ja] ved udførelse af [Kontroller destination].

– Ved at indstille [Kontroller destination] til [Ja] kan fejltransmission 
undgås.

6 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

9 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få oplysninger om 
angivelse af destinationen.

10 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

11 Tryk på [Start].

FK-502 gemmer dokumentet i hukommelsen før start af 
transmissionen.

!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.16 Faxtransmission fra offentlig brugerbakke/personlig 
brugerbakke
Filer, der er gemt i den offentlige brugerbakke/personlige brugerbakke kan 
sendes pr. fax eller udskrives, eller funktionen Route kan bruges til dem. 

Navnene på filerne i bakken kan ændres, filerne kan flyttes eller kopieres til 
en anden bakke, eller kun første side kan udskrives med henblik på kontrol.

!
Detalje 
Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger om 
funktionen Route fra bakken.

1 Tryk på [Box] på kontrolpanelet.

2 Vælg fanen [Offentlig brugerbakke] eller fanen [Personlig brugerbakke], 
og vælg en bakke der indeholder et job, som funktionerne 
Faxtransmission, Print og Route skal bruges til.

– A Bakken kan vælges ved at trykke på Brugerbakkenummer og 
angive bakkens nummer vha. tastaturet.

– Når Identifikation/kontostyring er aktiveret, vises fanen Personlig 
brugerbakke.

3 Hvis der er indstillet et password for adgang til boksen, indtast da 
passwordet, og tryk på [OK].
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4 For at udskrive et job i bakken vælg da jobbet i fanen [Print], og tryk på 

[Print].

– Tryk på [Slet] for at slette et job.
– Tryk på [Rediger navn], og rediger navnet for at ændre navnet for et 

job.
– Tryk på [Flyt/kopier], og angiv den bakke, som jobbet skal flyttes 

eller kopieres til for at flytte eller kopiere jobbet til en anden bakke.
– Hvis du kun vil udskrive første side af et job, skal du trykke på 

[Prøveudskrift].

5 For at sende et job i bakken pr. fax skal du trykke på fanen [Fax TX], 
vælge jobbet og trykke på [Fax TX].

– Tryk på [Slet] for at slette et job.
– Tryk på [Rediger navn], og rediger navnet for at ændre navnet for et 

job.
– Tryk på [Flyt/kopier], og angiv den bakke, som jobbet skal flyttes 

eller kopieres til for at flytte eller kopiere jobbet til en anden bakke.
– Hvis du kun vil udskrive første side af et job, skal du trykke på 

[Prøveudskrift].
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6 For at distribuere et job i bakken via netværket skal du trykke på fanen 
[Route], vælge jobbet og trykke på [Route].

– Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger om 
funktionen Route.

7 Tryk på [Luk] for at lukke skærmen.
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7.17 Kontrol af destination før afsendelse
På transmissionstidspunktet sammenlignes det angivne faxnummer med 
faxnummeroplysningerne (CSI) i maskinen på fjernstationen, og dataene 
sendes kun, hvis disse oplysninger stemmer overens med hinanden. Denne 
funktion forhindrer fejltransmission.

!
Detalje 
Du kan indstille sending efter kontrol af destination ved registreringen i 
adressebogen. Ved Kontroller destination tilsidesætter indholdet i 
kommunikationsindstillingerne på faxskærmen det indhold, der er 
registreret i adressebogen.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [Linjeindstilling].

4 Tryk på [Ja] for at indstille Kontrol af destination.
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5 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.

6 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

7 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

8 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få oplysninger om 
angivelse af destinationen.

9 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

10 Tryk på [Start].

FK-502 gemmer dokumentet i hukommelsen før start af 
transmissionen.

!
Detalje 
Se "Annullering af en transmission" på side 3-39 for at få oplysninger om 
annullering af transmission.

Hvis destinationen ikke er klar til at modtage, vil der blive udført et 
genopkald. Se "Sidst opkaldte nummer" på side 3-31 for at få 
oplysninger om genopkald.

Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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7.18 Sending efter kontrol af destination
Når du angiver destinationen og trykker på knappen [Start], vises skærmen 
Kontroller destination, og antallet af tilfælde vises. Sending efter kontrol af 
destination forhindrer fejltransmission pga. forkert destination.

!
Detalje 
For at bruge funktionen display for Kontroller destination skal du indstille 
funktionen Display for kontroller destination til Til, når du indstillinger 
Funktion Til/Fra. Se side 11-43 for at få yderligere oplysninger om 
indstilling af funktionen Display for kontroller destination.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Indstil om nødvendigt [Indstill. f. scan.], [Komm. indstl.].

3 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få oplysninger om 
angivelse af destinationen.

4 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

5 Tryk på [Start].

Skærmen Kontroller destination vises.

6 Kontroller, at der er angivet en korrekt destination, og tryk på knappen 
[TX] eller [Start].
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7.19 Angivelse af linje for sending (Valg af linje)
Fax-multilinjen skal være installeret.

Hvis linje 2 i Indstillinger for flere linjer er indstillet til [Kun RX], kan der ikke 
angives en linje. Se side 11-76 for at få yderligere oplysninger om 
Indstillinger for flere linjer.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [Linjeindstilling].

4 Vælg den linje, der skal bruges, i [Valg af linje].

– Hvis du vælger [Intet valg], anvendes en blank linje.

5 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.
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6 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

7 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.

8 Angiv destinationen.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få oplysninger om 
angivelse af destinationen.

9 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

10 Tryk på [Start].

FK-502 gemmer dokumentet i hukommelsen før start af 
transmissionen.
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8 Nyttige funktioner ved modtagelse

8.1 Brug et modtaget dokument som fortrolig 
modtagelse
Fortrolig kommunikation er en funktion, der giver dig mulighed for at anvende 
bakker med begrænset adgang (svarende til e-mail-konti) for at udveksle 
fortrolig information med bestemte personer. Du kan ikke blot sende et 
dokument til en bakke med begrænset adgang hos en destination (fortrolig 
transmission), men også modtage et dokument i en fortrolig brugerbakke på 
din egen station (fortrolig modtagelse). Følgende afsnit beskriver 
fremgangsmåden for udskrivning af et dokument, der er modtaget i en 
fortrolig brugerbakke, og sletning af et dokument, der ligger i en fortrolig 
brugerbakke.

Specifikationer
Hvis du vil bruge fortrolig modtagelse, skal du definere en fortrolig 
brugerbakke og et kommunikationspassword (kommunikationspasswordet 
kan udelades.) (se "Opsætning af fortrolig modtagelse (F-kode RX) i 
brugerbakker" på side 10-49) for FK-502, og giv disse oplysninger (fortrolig 
brugerbakkenr. og kommunikationspassword) til afsenderen. Fortrolig TX 
kan kun anvendes, når destinationen (faxen), som du kommunikerer med, 
indeholder F-kode funktionen.

Sender Klassificeret Modtager
dokumentbakke
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Udskrivning af et dokument, der er modtaget i en fortrolig brugerbakke

Når din FK-502 modtager et dokument, der er klassificeret som begrænset 
adgang, udskriver FK-502 automatisk en rapport om modtagelse af 
meddelelse med begrænset adgang. Udfør følgende procedure for at 
udskrive et dokument, der er modtaget i en fortrolig brugerbakke.

1 Tryk på [Box] på kontrolpanelet.

2 Vælg tasten [Offentlig brugerbakke], og vælg derefter en bakke angivet 
som [Fortrolig brugerbakke].

3 Når passwordet for adgang til bakken er indstillet, indtast passwordet 
på det viste skærmbillede og tryk på [OK].

– Der kan indtastes op til 8 tegn for passwordet.

4 Vælg nummeret på den fortrolige bakke ved hjælp af  eller , 
og tryk derefter på [Print].

5 Tryk på [Start].

Dokumentet i den angivne fortrolige brugerbakke vil blive udskrevet.

!
Detalje 
Handlingen afbrydes ved at trykke på [Luk].

Når du har udskrevet et dokument, der er modtaget i en fortrolig 
brugerbakke, slettes dokumentet.
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Sådan slettes dokumenter i en fortrolig brugerbakke

Udfør følgende procedure for at slette dokumenter i en fortrolig brugerbakke.

Du kan slette alle dokumenter i en fortrolig brugerbakke på én gang i 
Funktioner.

1 Tryk på [Box] på kontrolpanelet.

2 Vælg tasten [Offentlig brugerbakke], og vælg derefter en bakke angivet 
som [Fortrolig brugerbakke].

3 Når passwordet for adgang til bakken er indstillet, indtast passwordet 
på det viste skærmbillede og tryk på [OK].

– Der kan indtastes op til 8 tegn for passwordet.

4 Vælg nummeret på den fortrolige bakke ved hjælp af  eller , 
og tryk derefter på [Slet].

5 Tryk på [Ja] i det viste skærmbillede til bekræftelse.

Dokumentet i den angivne fortrolige bakke slettes.

!
Detalje 
Handlingen afbrydes ved at trykke på [Luk].
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8.2 Hukommelsesmodtagelse
Du kan i Funktioner indstille FK-502 til at modtage dokumenter, gemme dem 
i hukommelsen og udskrive dem, når der er brug for det. Denne funktion 
kaldes hukommelsesmodtagelse. Følgende afsnit beskriver 
fremgangsmåden ved udskrivning og sletning af et dokument, der er 
modtaget og opbevaret i hukommelsen. Det forudsættes, at 
hukommelsesmodtagelsen er indstillet til forhånd.

!
Detalje 
Se "RX hukommelse" på side 11-47 for at få oplysninger om indstilling for 
hukommelsesmodtagelse.

Udskrivning af et dokument, der er gemt i hukommelsen

Udfør følgende for at udskrive et dokument, der er modtaget og gemt i 
hukommelsen.

1 Tryk på [Box] på kontrolpanelet for at få vist skærmen for brugerbakker, 
hvis den ikke allerede vises.

2 Vælg fanen for [Systembrugerbakke] og [Brugerbakke for RX 
hukommelse].

– Når funktionen for brugeridentifikation er indstillet til [TIL], vises 
tasten [Personlig brugerbakke].

3 Indtast password, og tryk på [OK].

– Handlingen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
– Hvis du trykker på [C] (nulstil), vil den information, du har indtastet, 

blive slettet.
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4 Vælg det modtagne dokument ved hjælp af  eller  og tryk på 

[Print].

5 Tryk på [Start].

Det angivne dokument vil blive udskrevet.

!
Detalje 
Hvis du ønsker at få vist det næste eller sidste skærmbillede, tryk på 

eller .

Handlingen afbrydes ved at trykke på [Luk] før du trykker på [Print].

Tryk på [Prøveudskrift] medfører, at den første side i den valgte fil 
udskrives, så du får mulighed for at kontrollere indholdet.
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Sletning af et dokument, der er gemt i hukommelsen

Udfør følgende for at slette et dokument, der er modtaget og gemt i 
hukommelsen.

1 Tryk på [Box] på kontrolpanelet for at få vist skærmen for brugerbakker, 
hvis den ikke allerede vises.

2 Vælg tasten [Systembrugerbakke] og tryk på [Brugerbakke for RX 
hukommelse].

3 Indtast password, og tryk på [OK].

– Handlingen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
– Hvis du trykker på [C] (nulstil), vil den information, du har indtastet, 

blive slettet.

4 Vælg det modtagne dokument ved hjælp af  eller  og tryk på 
[Slet].

5 Tryk på [Ja] i det viste skærmbillede til bekræftelse.

Det angivne dokument vil blive udskrevet.

!
Detalje 
Handlingen afbrydes ved at trykke på [Luk] før du trykker på [Print].

Tryk på [Prøveudskrift] medfører, at den første side i den valgte fil 
udskrives, så du får mulighed for at kontrollere indholdet.
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8.3 Modtagelsesinformationer

Når [Duplex-udskrivning (RX)] er indstillet til [TIL]

Når [Duplex-udskrivning (RX)] er indstillet til [TIL] i indstillingen for 
transmissions-/modtagemodus i Funktioner, udskrives dokumentet på 
begge sider af papiret. Se "Indstilling for TX/RX" på side 11-40 for at få 
yderligere oplysninger.

Forside

Bagside
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9 Opkald

9.1 Opkaldstransmission
Opkaldstransmission giver FK-502 mulighed for at scanne et dokument og 
lagre det på harddisken, indtil destinationen sender en opkaldskommando, 
der aktiverer transmission af det lagrede dokument.

Det dokument, der skal sendes ved opkaldstransmission, lagres i 
brugerbakken for TX-opkald i systembrugerbakken, og transmissionen 
starter ved opkaldskommando fra modtagers side. Opkaldstransmission har 
TX-opkald, der opsamler dokumentet til brugerbakken for TX-opkald, og TX-
opkald (bulletin), der opsamler dokumenter til brugerbakken for bulletin 
board.

Beskrivelsen nedenfor går ud fra en opkaldstransmission, der anvender 
brugerbakken for TX-opkald. 

!
Detalje 
Se "Bulletin" på side 9-10 for at anvende bulletin board.

Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger om 
udskrivning eller sletning af dokumenter for opkaldstransmission.
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Udfør følgende procedure for at anvende TX-opkald (normal).

0 Specifikationer
Der kan kun sendes ét dokument ved hjælp af opkaldstransmission.
TX- hukommelse vælges automatisk.

0 Inkompatible funktioner
TX hurtig-hukommelse, Antal originaler, RX-opkald (normal), TX-timer, 
International TX, ECM FRA, TX-password, F-kode TX, V.34 FRA, Bulletin 
Board registering, RX-opkald (bulletin)

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [TX-opkald].

4 Tryk på [Normal].

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].
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5 Tryk på [OK].

Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.

6 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

7 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner på faxens programmenu.

8 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

9 Tryk på [Start].

FK-502 scanner dokumentet og opbevarer det i hukommelsen, indtil 
destinationen sender en opkaldskommando, der aktiverer 
transmission af det lagrede dokument.

!
Detalje 
Hvis transmissionen mislykkes, se "Kan ikke sende meddelelser" på 
side 5-3.
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Udskrivning af et dokument i brugerbakken for TX-opkald

Dokumenter i brugerbakken for TX-opkald kan udskrives.

1 Tryk på [Box] på betjeningspanelet, og tryk på fanen 
[Systembrugerbakke].

2 Tryk på [Brugerbakke for TX-opkald].

3 Tryk på [Print], og tryk derefter på [Start].

– Tryk på [Slet] for at slette et dokument.
– Tryk på [Prøveudskrift] for kun at udskrive første side.

4 Tryk på [Luk] for at lukke skærmen.
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9.2 Opkaldsmodtagelse
Opkaldsmodtagelse gør det muligt for FK-502 at sende en kommando til en 
destination om at modtage det dokument, der enten er indstillet for 
transmission på fjernpositionens maskine eller reserveret for 
opkaldstransmission. Denne funktion er praktisk, hvis du foretrækker at 
afholde telefonudgifterne i stedet for destinationen.

Du kan angive to eller flere destinationer for opkaldsmodtagelse ved hjælp af 
sekventiel opkaldsmodtagelse. 

Der udskrives en rapport for sekventiel opkaldsmodtagelse, når en 
sekventiel opkaldsmodtagelse er afsluttet. A Der udskrives en 
reservationsrapport for sekventielt RX-opkald, når TX-timer også anvendes.

!
Detalje 
Det vil muligvis ikke være muligt at anvende den sammen med den anden 
parts maskine.

Se "Rapport for reservering af sekventiel opkaldsmodtagelse" på 
side 12-28 og "Rapport for sekventiel opkaldsmodtagelse" på side 12-18 
for at få oplysninger om rapport om reservation af sekventiel 
opkaldsmodtagelse og resultatrapport om sekventiel 
opkaldsmodtagelse.
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Der findes to mulige former for opkaldsmodtagelse: den ene er almindelig 
opkaldsmodtagelse, og i den anden modtages det dokument, der er 
reserveret i destinationens bulletin board. Beskrivelsen nedenfor er baseret 
på almindelig opkaldsmodtagelse. Vedrørende den sidste, se"Modtagelse 
ved at hente et dokument, der er skrevet til en destinations (en fax) bulletin 
board." på side 9-14.

0 Inkompatible funktioner
TX hurtig-hukommelse, Rammesletning, Scanningsformat, Antal 
orignaler, Blandet original, Indbindingsposition, Fortrolig TX, TX relæ-
forespørgsel, ECM FRA, International TX, TX-opkald (normal), TX-
password, V.34 FRA, Separat scanning, Bulletin Board-registrering, RX-
opkald (bulletin)

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [RX-opkald].

4 Tryk på [Normal].
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5 Tryk på [OK].

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].
Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.

6 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

7 Angiv destinationen (-erne).

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få oplysninger om 
angivelse af destinationen.

To eller flere destinationer kan specificeres.

8 Tryk på [Start].

Din FK-502 begynder at modtage dokumentet (-erne), der er indstillet 
for transmission på destinationen (-erne) eller reserveret for 
opkaldstransmission.

!
Detalje 
Opkaldsmodtagelsen afbrydes før tryk på [Start]ved at trykke på [Stop] 
på kontrolpanelet.

Hvis modtagelsen mislykkes, se "Kan ikke modtage" på side 4-6.
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9.3 Bulletin
FK-502 giver mulighed for at gennemse en bulletin board hos en destination 
for dokumenter, der er indstillet for opkaldstransmission eller 
opkaldsmodtagelse. Dette afsnit inkluderer procedurer for at arbejde med 
dokumenter i en destinations bulletin board. Procedurerne inkluderer 
skrivning af et dokument til bulletin board eller opkaldsmodtagelse af et 
dokument, der er skrevet i bulletin board.

!
Detalje 
Se Brugervejledning for [Bakkehandlinger] for at få yderligere oplysninger 
om metoder til at udskrive og fjerne et dokument i bulletin board.

Udfør følgende for at skrive et dokument i en bulletin board.

Browse

Skriv

Bulletin boards

Opkald
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Sådan skrives et dokument til bulletin board

0 Specifikationer
Bulletin boards skal være defineret på forhånd. Se "Indstilling af bulletin 
board" på side 10-54.
Bulletin boards kan kun anvendes, når destinationen er forsynet med F-
kode funktionen. 
Du kan kun gemme ét dokument i en bulletin board.

0 Inkompatible funktioner
TX hurtig-hukommelse, Antal originaler, TX-opkald (normal), TX-timer, 
International TX, ECM FRA, TX-password, F-kode TX, V.34 FRA, Separat 
scanning

0 Hvis et dokument allerede er gemt i bulletin board, vil det nye dokument 
overskrive det eksisterende.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [TX-opkald].
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4 Tryk på [Bulletin].

5 Indtast bulletin-nummeret i feltet efter [Bulletin-nr.].

– Du kan angive 1 - 999999999 (9 tal) som bulletin-nr.
– En forkert indtastning kan korrigeres ved at trykke på [Slet].
– Hvis du trykker på [C] (nulstil), vil alle bulletin board-numre blive 

slettet.

6 Tryk på [OK].

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].
Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

8 Indstil andre funktioner efter behov.

– Se "Indstilling af transmissionsvilkår" på side 3-12 for at få 
oplysninger om indstilling af funktioner på faxskærmen. Se 
"Oversigt over programfunktioner" på side 7-5 for at få oplysninger 
om indstilling af funktioner i faxens programskærm.
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9 Indstil originaldokumentet.

– Se "Placering af originalen i maskinen." på side 3-7 for at få 
oplysninger for indstilling for dokumentet.

10 Tryk på [Start].

– Hvis du ønsker at standse FK-502 i at indlæse dokumentet efter 
tryk på [Start], tryk på [Stop] og tryk derefter på [Ja] på 
bekræftelsesskærmen.

FK-502 indlæser dokumentet og placerer det i bulletin board.
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Modtagelse ved at hente et dokument, der er skrevet til en destinations 
(en fax) bulletin board.

Du kan modtage ved at hente et dokument, der er placeret i en destinations 
bulletin board. Udfør følgende procedure for at gøre dette.

1 Tryk på [Fax] på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen, hvis den ikke 
allerede er åbnet.

2 Tryk på [Indstil. f. indstill.].

3 Tryk på [RX-opkald].

4 Tryk på [Bulletin].
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5 Indtast bulletin-nummeret i feltet efter [Bulletin-nr.].

– Der kan angives op til 20 tal i et bulletin-nr.
– En forkert indtastning kan korrigeres ved at trykke på [Slet].
– Hvis du trykker på [C] (nulstil), vil alle bulletin board-numre blive 

slettet.

6 Tryk på [OK].

– Indstillingen annulleres ved at trykke på [FRA].
Skærmen for indstilling for kommunikation gendannes.

7 Tryk på [OK].

Faxskærmen vil blive gendannet.

8 Vælg en destination.

– Se "Valg af en destination." på side 3-22 for at få yderligere 
oplysninger.

9 Tryk på [Start].

Opkaldsmodtagelsen fra bulletin board på den anden parts maskine 
starter.
bizhub C250 (Phase3) 9-15
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



9 Opkald
Udskrivning af et dokument i brugerbakken for bulletin board

Dokumenter i brugerbakken for bulletin board kan udskrives.

1 Tryk på [Box] på betjeningspanelet, og tryk på fanen 
[Systembrugerbakke].

2 Tryk på [Brugerbakken for bulletin board].

3 Vælg Brugerbakken for bulletin board.
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4 Tryk på [Print], og tryk derefter på [Start].

– Tryk på [Slet] for at slette et dokument.
– Tryk på [Prøveudskrift] for kun at udskrive første side.

5 Tryk på [Luk] for at lukke skærmen.
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10 Registrering/Indstillinger

10.1 Sådan vises faxregistreringsskærmen
Fremgangsmåden for visning af faxregistreringsskærmen er følgende.

1 Tryk på [Fax] og [Funktioner/tællere] på kontrolpanelet for at få vist 
Funktionsskærmen.

2 Tryk på [One-Touch-registrering].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [One-Touch-
registrering] indtastes "1" på tastaturet.

– Når [Registrering og ændring af adresse] for [Begræns adgang til 
jobindstillinger] i Funktioner er indstillet til [Spær], kan registrering 
eller ændring af [One-Touch-registrering] ikke udføres. Kontakt din 
administrator for at få yderligere oplysninger om registrering eller 
ændring af [One-Touch-registrering].
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3 Tryk på [Fax].

Faxregistreringsskærmen vises.
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10.2 Registrering af adressebog
Det er muligt at registrere i [Adressebog] faxnummeret og e-mail-adressen 
for en destination, som der ofte sendes meddelelser til. Den [Adressebog], 
der er registreret, kan anvendes ved hjælp af [Adressebog], [Direkte 
indtastn.] på faxskærmen.
- Der kan registreres op til 2.000 adresser (0001 til 2000) inklusive 

[Adressebog] i andre af maskinens funktioner, f.eks. scanning.
- Registrering af destinationens navn og søgebogstav sammen med 

[Adressebog] giver mulighed for at angive destinationen ved hjælp af et 
søgebogstav.

- Faxnummeret ([Lokalnummer]), e-mail-adressen eller bakken kan 
registreres.

Dette afsnit beskriver fremgangsmåden ved registrering af adressebogen, 
ændring af adressebogen og sletning af en registreret adressebog.

- Der findes ingen registrering, når navn og destinationen, e-mail-adressen 
eller bakken ikke er indstillet.

!
Detalje 
[Adressebog], [Gruppe] og [Program] kan også registreres vha. 
PageScope-internetforbindelsen. Med PageScope-internetforbindelsen 
kan du ændre indstillinger eller registrere adresser fra en computer, der 
er sluttet til netværket.

Se "PageScope-internetforbindelse" på side 13-3 eller 
brugervejledningen [Netværksscanning] for at få oplysninger, hvordan 
PageScope-internetforbindelsen anvendes.

Du kan kontrollere den registrerede information i forkortelseslisten.

Se "Adressebogsliste" på side 12-39 for at få yderligere oplysninger om 
forkortelseslisten.
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Registrering af et faxnummer til en adressebog

Fremgangsmåden for registrering af et faxnummer til en adressebog er 
følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Adressebog].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Adressebog] 
indtastes "1" på tastaturet.

3 Tryk på [Lokalnummer].
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4 Tryk på [Ny].

5 Tryk på [Navn], og indtast derefter adressebogens navn.

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.
– Navnet kan bestå af op til 24 tegn.
– I [Nr.] vises et nummer, der ikke er i brug.

6 Indtast destinationens faxnummer ved hjælp af tastaturet.

– Følgende tast kan anvendes.
– [Tone]:Ved anvendelse af en telefonlinje med drejeopkald (puls) tryk 

på [Tone] for at vælge funktion for trykknaptone. Denne anvendes 
ved brug af en faxinformationstjeneste osv., når toneopkald er 
valgt. Der vises et ”T” på skærmen.

– [Pause]: Tryk på [Pause] for at indføje et mellemrum i et valgt 
nummer. Ved tryk på [Pause] én gang dannes et mellemrum på et 
sekund mellem tallene. Der kan også indtastes flere mellemrum. 
Der vises et "P" på skærmen.
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– [-]: Dette indtastes som et adskillelsessymbol ved opkald. 
Det har ingen virkning på selve opkaldet. Der vises et "-" på 
skærmen.

– : Flytter markøren mod venstre.
– : Flytter markøren mod højre.
– [Slet]: Tegn på markørens position slettes et efter et. 

Når markøren står i højre side, slettes tegnene bagfra.
– [Uden for]: Når [indstillingen for PBX ON] er TIL, kan der angives 

[Uden for]. Ved at vælge den, vises [E-].
Se s. 11-70 for at få oplysninger om indstilling for PBX CN.

– Der kan indtastes op til 38 tegn.
– Hvis der foretages en forkert indtastning, kan den korrigeres ved at 

trykke på [Slet] for at slette tegnene ét ad gangen, eller ved tryk på 
[C] (nulstil) for at slette dem alle.

– Når PBX forbindelsen står på [TIL] og der foretages et opkald fra 
den interne linje til den eksterne, tryk på [Pause] efter nummeret for 
den eksterne linje, f.eks. "0", så udføres opkaldet mere sikkert. Der 
vises et "P" på skærmen.

7 Tryk på [Indeks], og registrer derefter igen søgebogstavet for at ændre 
det.

– Tryk på søgetasten for det søgebogstav, som du ønsker at 
registrere, i. [Primær] - [etc].

– Angiv søgebogstavet for en destination, som der ofte sendes 
meddelelser til, og vælg [Primær] samtidig. Herved får du mulighed 
for at få destinationen vist som den første, når du vælger i 
adressebogen.

– Et bogstav foran navnet indstilles automatisk som søgebogstav.

8 For at indstille en linje skal du trykke på [Linjeindstilling], indstille 
funktionen og trykke på knappen [OK].

– Se "Angivelse af linje for sending (Valg af linje)" på side 7-52 for at 
få yderligere oplysninger om valget af linje

9 Tryk på [OK].

– Registreringen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
Registreringen udføres, og den registrerede destination vises på en 
liste.

10 Tryk på [Luk].

Hvis du fortsætter med at registrere adressebogen, gå til trin 4.

11 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Registrering af en e-mail-adresse for adressebogen

Registrering af en e-mail-adresse for adressebogen giver dig mulighed for at 
sende den scannede original som en vedhæftet fil på en e-mail. Filformatet 
er TIFF eller PDF.

Fremgangsmåden for registrering af en e-mail-adresse i adressebogen er 
følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Adressebog].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Adressebog] 
indtastes "1" på tastaturet.

3 Tryk på [E-mail].
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4 Tryk på [Ny].

5 Tryk på [Navn], og indtast derefter adressebogens navn.

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.
– Navnet kan bestå af op til 24 tegn.
– I [Nr.] vises et nummer, der ikke er i brug.

6 Tryk på [E-mail-adresse].

7 Indtast e-mail-adressen på den viste skærm, og tryk derefter på [OK].

– : Flytter markøren mod venstre.
– : Flytter markøren mod højre.
– [Slet]: Tegn på markørens position slettes et efter et. 

Når markøren står i højre side, slettes tegnene bagfra.
– E-mail-adressen kan bestå af op til 320 tegn.
– Tryk på [C] (ryd) for at slette alle de indtastninger, der er foretaget.

8 Tryk på [Indeks], og registrer derefter igen søgebogstavet for at ændre 
det.
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– Tryk på søgetasten for det søgebogstav, som du ønsker at 

registrere, i. [Primær] - [etc].
– Angiv søgebogstavet for en destination, som der ofte sendes 

meddelelser til, og vælg [Primær] samtidig. Herved får du mulighed 
for at få destinationen vist som den første, når du vælger i 
adressebogen.

– Et bogstav foran navnet indstilles automatisk som søgebogstav.

9 Tryk på [OK].

– Registreringen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
Registreringen udføres, og den registrerede destination vises på en 
liste.

10 Tryk på [Luk].

Hvis du fortsætter med at registrere adressebogen, gå til trin 4.

11 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Registrering af brugerbakke for adressebogen

Ved registrering af brugerbakke for adressebogen får du mulighed for at 
lagre den scannede original i brugerbakken. Filformatet for lagring er TIFF-
formatet.

Fremgangsmåden for registrering af brugerbakke i adressebogen er 
følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Adressebog].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Adressebog] 
indtastes "1" på tastaturet.

3 Tryk på [Brugerbakke].
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4 Tryk på [Ny].

5 Tryk på [Navn], og indtast derefter adressebogens navn.

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.
– Navnet kan bestå af op til 24 tegn.
– I [Nr.] vises et nummer, der ikke er i brug.

6 Tryk på [Brugerbakkenavn].
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7 Vælg den bakke, der skal registreres, på det viste skærmbillede, og 
tryk på [OK].

– Før denne handling kan udføres, skal bakken være registreret på 
forhånd.

– Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger om 
registreringsmetode for bakkerne.

8 Tryk på [Indeks], og registrer derefter igen søgebogstavet for at ændre 
det.

– Tryk på søgetasten for det søgebogstav, som du ønsker at 
registrere, i. [Primær] - [etc].

– Angiv søgebogstavet for en destination, som der ofte sendes 
meddelelser til, og vælg [Primær] samtidig. Herved får du mulighed 
for at få destinationen vist som den første, når du vælger i 
adressebogen.

– Et bogstav foran navnet indstilles automatisk som søgebogstav.

9 Tryk på [OK].

– Registreringen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
Registreringen udføres, og den registrerede destination vises på en 
liste.

10 Tryk på [Luk].

Hvis du fortsætter med at registrere adressebogen, gå til trin 4.

11 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Ændring af adressebogens indhold

Fremgangsmåden for ændring af indholdet i adressebogen er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Adressebog].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Adressebog] 
indtastes "1" på tastaturet.

3 Tryk på [Lokalnummer], [E-mail] eller [Brugerbakke].

4 Tryk på den adressebog, du ønsker at ændre, og tryk på [Rediger].

5 Tryk på det element, du ønsker at ændre, og ændr indholdet i det viste 
skærmbillede. Tryk derefter på [OK].
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6 Kontroller den information, du har ændret, og tryk på [OK].

– Ændringen kan afbrydes ved at trykke på [Annuller].
Når du fortsætter med at ændre, gå til trin 5.

7 Tryk på [Luk].

8 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Sletning af en adressebog

Fremgangsmåden for at slette adressebogen er følgende.

0 Når en destination slettes i en adressebog, slettes destinationen også i 
gruppen og programmet.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Adressebog].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Adressebog] 
indtastes "1" på tastaturet.

3 Tryk på [Lokalnummer], [E-mail] eller [Brugerbakke].

4 Tryk på den adressebog, du ønsker at slette, og tryk på [Slet].
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5 Tryk på [Ja] i den viste skærm for bekræftelse af sletningen.

– Sletningen kan afbrydes ved at trykke på [Nej].
Når du fortsætter med at slette, gå til trin 4.

6 Tryk på [Luk].

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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10.3 Registrering af gruppen
Flere adressebøger kan tildeles én og samme gruppe. Denne egenskab er 
praktisk, hvis du ofte sender samme information til mange destinationer 
samtidig og modtager fra dem ved hjælp af sekventielle opkald.
- Der kan registreres op til 100 grupper (01 – 99) inklusive de grupper, der 

bruges af scannerfunktionen.
- Der kan registreres op til 500 adressebøger for hver gruppe.
- Der kan registreres adressebog for gruppen. Sørg for at behandle 

grupperegistreringen, efter at destinationen er registreret i 
adressebogen.

– Se "Registrering af adressebog" på side 10-5for at få yderligere 
oplysninger om registrering af adressebogen.

- Hver gruppe kan have et gruppenavn.

Denne forklaring omfatter betjeningen ved registrering af en adressebog og 
et gruppenavn i en gruppe, ændring af en gruppe, der engang er blevet 
registreret, samt sletning af en registreret gruppe.

- Der findes ingen registrering, når navn og destinationen, e-mail-adressen 
eller bakkens navn ikke er indstillet.

!
Detalje 
[Adressebog], [Gruppe] og [Program] kan også registreres vha. 
PageScope-internetforbindelsen. Med PageScope-internetforbindelsen 
kan du ændre indstillinger eller registrere adresser fra en computer, der 
er sluttet til netværket.

Se "PageScope-internetforbindelse" på side 13-3 eller 
brugervejledningen [Netværksscanning] for at få oplysninger, hvordan 
PageScope-internetforbindelsen anvendes.

Du kan kontrollere den registrerede information i listen over 
gruppedestinationer.

Se "Gruppeliste" på side 12-42for at få yderligere oplysninger om listen 
over gruppedestination.
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Fremgangsmåden for at registrere en gruppe er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Gruppe].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Gruppe] 
indtastes "2" på tastaturet.

3 Tryk på [Ny].

– Når gruppen allerede er registreret, kan du ændre indtastningerne 
på dette tidspunkt ved at trykke på [Rediger]. Se side 10-23 for at 
få yderligere oplysninger.

– Kun de grupper, der er registreret i [Fax], vises.
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4 Tryk på [Navn], og indtast derefter gruppens navn

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.
– Navnet kan bestå af op til 24 tegn.
– Ikke-registreret nummer vises i feltet [Nr.].

5 Tryk på [Destination].

– Der kan registreres op til 500 adressebøger for hver gruppe.

6 Vælg en kategori, hvor en adressebog er registreret, som skal 
registreres i gruppen blandt [Lokalnummer], [Brugerbakke] og [E-mail].
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7 Vælg den adressebog, der er registreret for gruppen.

– Søgning på navn:
Tryk på søgetasten for søgebogstavet og vælg det, når 
adressebogen vises.

– Søgning på nummer:
Destinationer, der er nummereret i registreringsorden, vises for hver 
100. Tryk på den nummertast, der svarer til nummeret på den 
registrerede adressebog for at få vist adressebogen.
Tryk på eller  giver dig mulighed for at markere tasten for det 
viste nummer.

8 Tryk på [OK].

9 Tryk på [Luk].

10 Tryk på [OK].

Når du fortsætter med at registrere en gruppe, gå til trin 5.

11 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Ændring af en gruppe

Fremgangsmåden for at ændre en gruppe er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Gruppe].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Gruppe] 
indtastes "2" på tastaturet.

3 Tryk på den gruppe, du ønsker at ændre, og tryk på [Rediger].

– Ved tryk på  eller  kan du skifte til den side, der skal vises.

4 Vælg et element, der skal ændres, og skift derefter en indstilling i det 
viste skærmbillede, og tryk på [OK] eller [Luk].

5 Kontroller den information, du har ændret, og tryk på [OK].

– Ændringen kan afbrydes ved at trykke på [Annuller].

6 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Sletning af en gruppe

Fremgangsmåden for at slette en gruppe er følgende.

0 Når en gruppe skal slettes, skal gruppen også slettes i programmet.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Gruppe].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Gruppe] 
indtastes "2" på tastaturet.

3 Tryk på den gruppe, du ønsker at slette, og tryk på [Slet].

– Ved tryk på  eller  kan du skifte til den side, der skal vises.
– Du kan kontrollere indstillingerne ved at vælge en gruppe og trykke 

på [Kontroller].

4 Tryk på [Ja] i den viste skærm for bekræftelse af sletningen.

– Sletningen kan afbrydes ved at trykke på [Nej].
Når du fortsætter med at slette, gå til trin 3.

5 Tryk på [Luk].

6 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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10.4 Registrering af programmet
En destination (faxnummer, brugerbakke og e-mail), som der ofte foretages 
opkald til, kan kombineres med [Indstilling f. scanning] eller [Indstilling f. 
komm.], der anvendes som standardindstilling, før de registreres i 
programmet. Når disse informationer er registreret i programmet, skal du 
blot trykke på programtasten [Program], og du kan indstille funktionerne for 
den registrerede destination og [Indstilling f. scanning] eller [Indstilling f. 
komm.] og sende en meddelelse.
- Der kan for programmet registreres op til 400 adresser (001 til 400) 

inklusive programmet for andre af denne maskines funktioner.
- Hver gruppe kan have et programnavn.

Denne forklaring omfatter betjeningen ved registrering af et program, og 
betjeningen for at ændre et program og slette et program.

- Det er ikke muligt at registrere, når [Navn] eller en af følgende, [Indstilling 
f. scanning], [Indstilling f. komm.] eller destinationen, ikke er indstillet.

- [Adressebog], [Gruppe] og [Program] kan også registreres vha. 
PageScope-internetforbindelsen. Med PageScope-internetforbindelsen 
kan du ændre indstillinger eller registrere adresser fra en computer, der 
er sluttet til netværket. 
Se "PageScope-internetforbindelse" på side 13-3 eller 
brugervejledningen [Netværksscanning] for at få oplysninger, hvordan 
PageScope-internetforbindelsen anvendes.
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Registrering af et program

Fremgangsmåden for at registrere et program er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Program].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Program] 
indtastes "3" på tastaturet.

3 Vælg det program, som du ønsker at registrere, og tryk derefter på 
[Rediger].

– Visning af [Indstil. f. scanning] og [Indstill. f. kommunikation]
– Indstillingsværdi:Til Fra Ikke registreret
– Visning:* - (mellemrum)
– Hvis du trykker på  eller  i venstre side af [Sideliste], kan 

du skifte den side, der skal vises. Der vises 15 destinationen per 
destinationsside.
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– Hvis du trykker på [Sideliste], kan du angive visningen af en 

programliste per side.
– Hvis du trykker på [Skift sidenavn] på skærmen for sidelisten, kan 

du ændre det sidenavn, der vises.
– Hvis du trykker på  eller  i højre side af listen, kan det 

næste program på siden blive vist.
– Hvis det drejer sig om en scannerdestination, vises den som "Det 

er en scannerdestination."

4 Tryk på [Navn], og indtast programnavnet.

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.
– Navnet kan bestå af op til 24 tegn.

5 Tryk på [Destination].
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6 Tryk på [Vælg i adressebog] eller [Direkte indtastning], og indtast en 
destination.

– Ved tryk på [Vælg i adressebog]:
Vælg og indstil en destination i en adressebog og den gruppe, der 
allerede er blevet registreret.

– Vælg en destination, der skal registreres fra [Lokalnummer], 
[Brugerbakke], [Gruppe] eller [E-mail].

– Tryk på [Søgning på navn] eller [Søgning på nummer], og vælg 
derefter en destination.

– [Søgning på navn]:
Tryk på søgebogstavets søgetast og vælg det, når adressebogen 
vises.

– [Søgning på nummer]:
Destinationer, der er nummereret i registreringsorden, vises for hver 
100. Tryk på den nummertast, der svarer til nummeret på den 
registrerede adressebog for at få vist adressebogen.
Tryk på eller  giver dig mulighed for at markere tasten for det 
viste nummer.

– Tryk på [OK].
– Hvis der trykkes på [Direkte indtastning]:

Indtast en destination for indstilling på følgende måde.
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– Tryk på [Lokalnummer], [Brugerbakke] eller [E-mail].

– Indtast eller vælg destinationen og tryk derefter på [OK].
– Når [indstillingen for PBX ON] er TIL, kan der angives [Uden for] i 

[Lokalnummer]. Ved at vælge den, vises [E-].
Se s. 11-70 for at få oplysninger om indstilling for PBX CN.

– Se "Registrering af et faxnummer til en adressebog" på side 10-6 
for at få oplysninger om indtastning af opkaldsnumre.

– Se "Registrering af en e-mail-adresse for adressebogen" på 
side 10-9 for at få oplysning om indtastning af brugerbakker.

– Se "Registrering af brugerbakke for adressebogen" på side 10-12 
for at få oplysning om indtastning af e-mail-adresser.

7 Ved indstilling af [Indstilling for scanning] eller [Indstilling for 
kommunikation] trykkes på [Ja] for at indstille scanner- eller 
kommunikationsfunktionen, og tryk derefter på [OK].

– I det viste skærmbillede kan [Indstilling for kommunikation] - 
[Indstilling af e-mail], [Meddelelse om e-mail] indstilles ved tryk.

– Når [Meddelelse om e-mail] er indstillet til [TIL], efter at jobbet er 
afsluttet, kan afslutningen af jobbet bekræftes ved at sende en e-
mail til destinationen for [Meddelelse om e-mail].

– For at få yderligere oplysninger om [Indstilling for scanning] og 
[Indstilling for kommunikation] se "Transmissionsprogrammer" på 
side 7-3.

8 Tryk på [Luk].

– Registreringen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
Hvis du fortsætter med at registrere et program, gå til trin 3.

9 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Sletning af et program

Fremgangsmåden for at slette et program er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Program].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [Program] 
indtastes "3" på tastaturet.

3 Vælg det program, du ønsker at slette, og tryk derefter på [Slet].

– Hvis du trykker på  eller  i venstre side af [Sideliste], kan 
du skifte den side, der skal vises. Der vises 15 destinationen per 
destinationsside.

– Hvis du trykker på [Sideliste], kan du angive visningen af en 
programliste per side.

– Hvis du trykker på en tilfældig tast på skærmen for sidelisten, kan 
du ændre det sidenavn, der vises.
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– Hvis du trykker på  eller  i højre side af listen, kan det 

næste program på siden blive vist.
– Hvis det drejer sig om en scannerdestination, vises den som "Det 

er en scannerdestination."
– Du kan kontrollere indstillingerne ved at vælge et program og trykke 

på [Kontroller indstilling].

4 Tryk på [Ja] i den viste skærm for bekræftelse af sletningen.

– Sletningen kan afbrydes ved at trykke på [Nej].
Når du fortsætter med at slette, gå til trin 3.

5 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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10.5 Registrering af en e-mails emne og tekst.
Der følger en forklaring for både en e-mails emne og tekst vedrørende 
betjening ved registrering, ændring, sletning og indstilling af en standard.

!
Detalje 
Emnet for en e-mail kan registreres til 10, og teksten i en e-mail kan 
registreres til 10.

Registrering af en e-mails emne.

Fremgangsmåden for registrering af en e-mails emne er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Emne/tekst (til e-mail)].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved anvendelse af [Emne/tekst (til 
e-mail)] indtastes "4" på tastaturet.
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3 Tryk på [Emne].

4 Tryk på [Ny].

5 Tryk på [Emne].

– Der kan indtastes op til 64 tegn for [Emne] under [Emne/tekst (til e-
mail)].

– I [Nr.] vises et nummer, der ikke er i brug.
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6 Indtast emnet på den viste skærm, og tryk derefter på [OK].

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.

7 Tryk på [OK].

– Registreringen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
Registreringen udføres, og den registrerede destination vises på en 
liste.

8 Tryk på [Luk].

Hvis du fortsætter med at registrere et emne, gå til trin 4.

9 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Ændring af en e-mails emne.

Fremgangsmåden for ændring af en e-mails emne er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Emne/tekst (til e-mail)].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved anvendelse af [Emne/tekst (til 
e-mail)] indtastes "4" på tastaturet.

3 Tryk på [Emne].
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4 Tryk på det emne, du ønsker at ændre, og tryk derefter på [Rediger].

– Ved tryk på  eller  kan du skifte til den side, der skal vises.
– Du kan kontrollere indstillingerne ved at vælge et emne og trykke på 

[Oplysn.].

5 Tryk på [Emne].

6 Ændr emnet på den viste skærm, og tryk derefter på [OK].

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.

7 Tryk på [OK].

– Registreringen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
Emnet er ændret.

8 Tryk på [Luk].

Hvis du fortsætter med at ændre et emne, gå til trin 4.

9 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Sletning af en e-mails emne

Fremgangsmåden for sletning af en e-mails emne er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Emne/tekst (til e-mail)].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved anvendelse af [Emne/tekst (til 
e-mail)] indtastes "4" på tastaturet.

3 Tryk på [Emne].
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4 Vælg det emne, du ønsker at slette, og tryk derefter på [Slet].

– Ved tryk på  eller  kan du skifte til den side, der skal vises.
– Du kan kontrollere indstillingerne ved at vælge et emne og trykke på 

[Oplysn.].

5 Tryk på [Ja] i den viste skærm for bekræftelse af sletningen.

– Sletningen kan afbrydes ved at trykke på [Nej].
Emnet er slettet.

6 Tryk på [Luk].

Hvis du fortsætter med at slette et emne, gå til trin 4.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Indstilling af en standard for en e-mails emne

Når der sendes en e-mail fra faxskærmen, vil det emne, der er indstillet der 
som standard, blive sendt til computeren. Fremgangsmåden for indstilling af 
en standard for en e-mails emne er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Emne/tekst (til e-mail)].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved anvendelse af [Emne/tekst (til 
e-mail)] indtastes "4" på tastaturet.

3 Tryk på [Emne].
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4 Tryk på det emne, du ønsker at gøre til standard, og tryk derefter på 
[Indstil som standard].

5 Tryk på [Luk].

6 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Registrering af en e-mails tekst

Fremgangsmåden for registrering af en e-mails tekst er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Emne/tekst (til e-mail)].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved anvendelse af [Emne/tekst (til 
e-mail)] indtastes "4" på tastaturet.

3 Tryk på [Tekst].
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4 Tryk på [Ny].

5 Tryk på [Tekst].

– Der kan indtastes op til 256 tegn for [Tekst] under [Emne/tekst (til e-
mail)].

– I [Nr.] vises et nummer, der ikke er i brug.

6 Indtast teksten på den viste skærm, og tryk derefter på [OK].

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.

7 Tryk på [OK].

– Registreringen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
Registreringen udføres, og den registrerede destination vises på en 
liste.

8 Tryk på [Luk].

Hvis du fortsætter med at registrere en tekst, gå til trin 4.

9 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Ændring af en e-mails tekst.

Fremgangsmåden for ændring af en e-mails tekst er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Emne/tekst (til e-mail)].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved anvendelse af [Emne/tekst (til 
e-mail)] indtastes "4" på tastaturet.

3 Tryk på [Tekst].
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4 Tryk på den tekst, du ønsker at ændre, og tryk derefter på [Rediger].

– Ved tryk på  eller  kan du skifte til den side, der skal vises.
– Du kan kontrollere indstillingerne ved at vælge en tekst og trykke på 

[Oplysn.].

5 Tryk på [Tekst].

6 Ændr teksten på den viste skærm, og tryk derefter på [OK].

– Se side 14-4 for at få oplysninger om brug af indlæsningstegn.

7 Tryk på [OK].

– Registreringen afbrydes ved at trykke på [Annuller].
Teksten er ændret.

8 Tryk på [Luk].

Hvis du fortsætter med at ændre en tekst, gå til trin 4.

9 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Sletning af en e-mails tekst

Fremgangsmåden for sletning af en e-mails tekst er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Emne/tekst (til e-mail)].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved anvendelse af [Emne/tekst (til 
e-mail)] indtastes "4" på tastaturet.

3 Tryk på [Tekst].
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4 Vælg den tekst, du ønsker at slette, og tryk derefter på [Slet].

– Ved tryk på  eller  kan du skifte til den side, der skal vises.
– Du kan kontrollere indstillingerne ved at vælge et emne og trykke på 

[Oplysn.].

5 Tryk på [Ja] i den viste skærm for bekræftelse af sletningen.

– Sletningen kan afbrydes ved at trykke på [Nej].
Teksten er slettet.

6 Tryk på [Luk].

Hvis du fortsætter med at slette en tekst, gå til trin 4.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Indstilling af en standard for en e-mails tekst

Når der sendes en e-mail fra faxskærmen, vil den tekst, der er indstillet der 
som standard, blive sendt til computeren. Fremgangsmåden for indstilling af 
en standard for en e-mails tekst er følgende.

1 Se "Sådan vises faxregistreringsskærmen" på side 10-3 for at få vist 
faxregistreringsskærmen.

2 Tryk på [Emne/tekst (til e-mail)].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved anvendelse af [Emne/tekst (til 
e-mail)] indtastes "4" på tastaturet.

3 Tryk på [Tekst].
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4 Tryk på den tekst, du ønsker at gøre til standard, og tryk derefter på 
[Indstil som standard].

5 Tryk på [Luk].

6 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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10.6 Opsætning af fortrolig modtagelse (F-kode RX) i 
brugerbakker
For at udføre fortrolig modtagelse er det nødvendigt at oprette en Fortrolig 
RX (F-kode RX) brugerbakke. Op til 20 fortrolige RX brugerbakker kan 
registreres. I det følgende forklares opsætningen af en fortrolig RX (F-kode 
RX) brugerbakke.

!
Detalje 
Informer afsenderen og brugerbakkens nummer og det 
kommunikationspassword, du har indstillet.

Se s. 7-34 for oplysninger om udførelsen af fortrolig kommunikation.

En fortrolig RX-brugerbakke kan også registreres vha. PageScope-
internetforbindelsen. Se "PageScope-internetforbindelse" på side 13-3 
for at få oplysninger om, hvordan PageScope-internetforbindelsen 
anvendes.

Registrering af den fortrolige RX-brugerbakke

1 Tryk på tasten [Funktioner/tællere].

2  Tryk på [One-Touch Registrering].
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3 Tryk på [Brugerbakke].

4 Tryk på [Offentlig/personlig brugerbakke].

5 Tryk på [Ny].
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6 Indtast brugerbakkenummer, navn og password.

– Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få yderligere 
oplysninger om [Indeks], [Type] og [Auto-sletning af dokument].

7 Tryk på [Frem].

Registreringsskærmen 2/2 vises.

8 Vælg det tidsrum, hvori du vil beholde dokumentet i den fortrolige RX-
brugerbakke.

9 Tryk på [TIL] for at aktiverer fortrolig RX.

– Fortrolig modtagelse er mulig uden indstilling af 
kommunikationspasswordet. I dette tilfælde skal afsenderen blot 
informeres om brugerbakkenummer.
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10 Indtast om ønsket password for fortrolig modtagelse (F-kode RX).

– Hvis du vil indstille et password for fortrolig modtagelse (F-kode 
RX), skal du indtaste tal fra 0-9, * eller # med op til 8 tegn. Hvis du 
vil kommunikere uden at indstillet et password, skal du trykke på 
[Annuller] eller lade det stå tomt og derefter trykke på [OK] to gange.

– Informer afsenderen og brugerbakkens nummer og det 
kommunikationspassword, du har indstillet.

11 Tryk på [OK].

12 Tryk på [Luk].

Registreringen er gennemført.

13 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Systemet ved fortrolig kommunikation

Ved fortrolig kommunikation udfører hver fax følgende roller.

Oprindelsesstation
Specificerer en fortrolig brugerbakke 
og sender.

Modtagestation
Åbner den fortrolige brugerbakke for 
at modtage dokumentet.

Et brugerbakkenr. og et kommunikati-
onspassword starter transmissionen af 
et faxdokument.

Det modtagne dokument lagres i den 
specificerede fortrolige brugerbakke.

Udskrivning eller af sletning af et doku-
ment i den fortrolige brugerbakke.
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10.7 Indstilling af bulletin board
Bulletin board opkaldstransmission/-modtagelse under anvendelse af F-
kode kan bruges på denne maskine. For at kunne udføre en bulletin board er 
det nødvendigt at indstille brugerbakken for bulletin board. Der kan 
registreres op til 10 brugerbakken for bulletin board.

!
Detalje 
Informer modtageren af bulletin board-opkaldet om indstillingen.

Se s. 9-10 for at få oplysninger om udførelsen af bulletinen.

Brugerbakken for bulletin board kan også registreres vha. PageScope-
internetforbindelsen. Se "PageScope-internetforbindelse" på side 13-3 
for at få oplysninger om, hvordan PageScope-internetforbindelsen 
anvendes.
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Registrering af brugerbakke for bulletin board

1 Tryk på tasten [Funktioner/tællere].

2  Tryk på [One-Touch Registrering].

3 Tryk på [Brugerbakke].

4 Tryk på [Brugerbakke for bulletin board].
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5 Tryk på [Ny].

6 Indtast [Brugerbakkenummer], [Navn] og [password].

– Bakkens navn kan bestå af op til 20 tegn.
– Indtast det med alfanumeriske tegn på op til 8 tegn.
– Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få yderligere 

oplysninger om [Type].

7 Tryk på [Frem].

Registreringsskærmen 2/2 vises.
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8 Vælg det tidsrum, hvori du vil beholde dokumentet i brugermappen for 

bulletin board.

– Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger om 
[Autosletning af dokument].

9 Tryk på [OK].

10 Tryk på [Luk].

Registreringen er gennemført.

11 Tryk på [Afslut] på underfeltet.

Password (adgangspassword)

Indtast det med alfanumeriske tegn på op til 8 tegn.

!
Detalje 
Dokumenter, der er registreret i bakken, kan udskrives vha. det 
password, der blev indindstillet til tidspunktet for registreringen af 
brugerbakkerne for bulletin board.

System for transmission/modtagelse ved opkald med bulletin board

Oprindelsesstation
Sender information ved opkald fra et 
bulletin board.

Modtagerstation
Modtager dokumenter ved opkald ved 
at specificere bulletin board.

Det dokument, der skal transmitteres 
ved opkald, bør opbevares i bulletin 
board.

Brugerbakkenr. skal specificeres for at 
modtage ved opkald.
Registrering af et bulletin board.
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10.8 Indstilling af relæ-brugerbakke
Med denne maskinen kan funktionen relæ-RX med brug af F-kode anvendes.

For at bruge denne maskine som en midlertidig relæ-station, skal [relæ-RX]-
indstilles til Til i funktionen indstilling af Til/Fra i Funktioner, hvorefter relæ-
brugerbakken skal registreres. Der kan registreres op til 5 relæ-
brugerbakker.

!
Detalje 
Informer stationen, der sender dokumentet, om denne indstilling.

For at bruge [relæ-RX] skal endestationen registreres som gruppe på 
forhånd.

Se s. 11-43 for at få oplysninger om indstilling af relæ-RX.

Se s. 7-37 for at få oplysninger om angivelse af et relæ på 
transmissionstidspunktet (betjening på oprindelsesstationen).

Se s. 10-19 for at få oplysninger om registrering af gruppe.

Relæ-brugerbakken kan også registreres vha. PageScope-
internetforbindelsen. Se "PageScope-internetforbindelse" på side 13-3 
for at få oplysninger om, hvordan PageScope-internetforbindelsen 
anvendes.
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Registrering af relæ-brugerbakke

1 Tryk på tasten [Funktioner/tællere].

2  Tryk på [One-Touch Registrering].

3 Tryk på [Brugerbakke].

4 Tryk på [Relæ-brugerbakke].
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5 Tryk på [Ny].

6 Indtast [brugerbakkenummer], [navn], [relæ-dest.] og [relæ-TX-
password].

– Bakkens [navn] kan bestå af op til 20 tegn.
– Når der trykkes på [Relæ-dest.], kan der angives grupper, der er 

indindstillet til forhånd.
– [Relæ-TX-password] kan indeholde alle tal mellem 0 og 9, "*" og 

"#".

7 Tryk på [OK].

8 Tryk på [Luk].

Registreringen er gennemført.

9 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Oversigt over relæ-transmissioner til flere stationer

Ved relæ-transmission udfører hver fax følgende roller.

!
Detalje 
Hvis [Relæ-print] i funktionen indstilling af Til/Fra er indstillet til Til i den 
midlertidige relæ-station, lægges dokumenter i relæ-stationen og 
leveres. Og de relæ-sendte dokumenter udskrives derefter. Se s. 11-43 
for at få yderligere oplysninger.

Oprindelsesstation
Udsteder en relæ-
forespørgsel.

Midlertidig
relæ-station
Sender samme oplys-
ninger til flere statio-
ner.

Endestationer
Modtager oplysnin-
gerne.

Dette indleder en trans-
mission af et faxdoku-
ment sendt til relæ-
stationen med et angi-
vet relæ-bakkenummer 
og relæ-password.

Det dokument, der er af-
sendt fra oprindelses-
stationen går 
midlertidigt i den angiv-
ne relæ-bakke i hukom-
melsen.

Dokumentet i relæ-bak-
ken sendes til den an-
givne 
destinationsgruppe.

Modtager det doku-
ment, der er sendt fra 
relæ-stationen.
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10.9 Indstilling af RX hukommelsens brugerbakke
Når [RX hukommelse] er indstillet til [TIL] af Funktioner, gemmes et 
dokument, der modtages, RX-hukommelsens brugerbakke.

!
Detalje 
Se "Hukommelsesmodtagelse" på side 8-6for at få oplysninger om 
udskrivningsmetoden for RX hukommelsens brugerbakke.
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11 Funktioner

11.1 Skærmen for Funktioner
A Der skal specificeres en funktionsindstilling for at kunne administrere 
denne maskine. Det anbefales, at en bestemt person autoriseres til at 
betjene funktionsindstillingen for at undgå forvirring.

Fremgangsmåden for adgang til og afslutning af Funktioner og indstilling af 
faxens funktioner er beskrevet nedenfor.

Adgang til brugerindstillingen

1 Tryk på [Fax], og tryk på [Funktioner/tællere]på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Brugerindstilling].
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Afslutning af brugerindstilling

1 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Adgang til administratorindstilling

1 Tryk på [Fax], og tryk på [Funktioner/tællere]på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Administratorindstilling].

3 Indtast password, og tryk på [OK].

!
Detalje 
Administrator-passwordet kan ændres i [Sikkerhedsindstilling]. 
Administratoren bør have ansvar for håndteringen af passwordet.
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Afslutning af administratorindstilling

1 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
11-6 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Funktioner 11
11.2 Liste over faxfunktioner
Faxfunktionerne inkluderer følgende elementer.
* Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

Std.indstill. fax grundskærmbillede

Brugerindstilling>> Indstilling for visning >> Std.indstill. fax 
grundskærmbillede
Indstil initialvilkårene for faxskærmen. (side 11-16)

Fax, skærmbillede f. aktive jobs

Brugerindstilling >> Indstilling for visning >> Fax, skærmbillede f. aktive jobs
Indstil meddelelse i transmission, om den skal vises på skærmen eller ej. 
(side 11-19)

Element Beskrivelse Disponible værdier

Standard, fane Indstil standarden for destinationskolonnen på 
faxskærmen.

Program* / Gruppe / 
Adressebog / Direkte ind-
tastn.

Standardpro-
gram

Indstil standard for programmet. Midlertidig One-Touch / 
PAGE1* - PAGE27

Standardindeks 
for adressebog

Indstil standarden for adressebogen. Primær* / ABC – etc.

Symbolvisning 
for adressetype

Indstil symbolet for adressetypen, om den skal 
vises eller ej.

TIL* / FRA

Antal tegn for 
Dest. Visning

Indstil det antal tegn, der skal vises for adres-
sens navn.

14 tegn.* / 24 tegn

Element Beskrivelse Disponible værdier

TX visning Indstil meddelelse i [Transmission], om den 
skal vises på skærmen eller ej.

TIL / FRA*

RX visning Indstil meddelelse i [Modtager], om den skal 
vises på skærmen eller ej.

TIL / FRA*
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Initialindstilling

Brugerindstilling >> Initialindstilling
Indstil standard for faxens funktioner. (side 11-22)

Aktiver økonomifunktion (fax)

Administratorindstilling>> Systemindstilling>> Indstilling for 
økonomifunktion>> Aktiver økonomifunktion (Fax)
Aktiver økonomifunktion (Fax) (side 11-24)

Indstilling for print/fax output

Administratorindstilling >> Systemindstilling >> Indstilling for output >> 
Indstilling for print/fax output
Indstil udskrivningsmåden for det modtagne dokument. (side 11-27)

Begræns Fax Broadcasting

Administratorindstilling >> Systemindstilling>> Begræns brugeradgang>> 
Begræns funktionsindstilling >> Begræns Fax Broadcasting
Afsendelse af fax til flere destinationer er ikke tilladt. (side 11-29)

Element Beskrivelse Disponible værdier

Fax [Aktuel indstilling]:
Før funktionerne indtastes, registreres hvert 
enkelt element, der er blevet indstillet til berø-
ringspanelet, som standard for faxens funktio-
ner.
[Fabriksindstilling]:
Fabriksindstillede værdier er registreret som 
standard for faxens funktioner.

Aktuel indstilling / fa-
briksindstilling*

Element Beskrivelse Disponible værdier

Aktiver økonomi-
funktion (Fax)

Hvis [Straks] er valgt, og økonomifunktionen er 
aktiveret, når der kommer inputsignaler, vil 
økonomifunktionen blive genoptaget efter af-
slutning af modtagelsen.

Normal* / Straks

Element Beskrivelse Disponible værdier

Fax Indstil udskrivningsmåden for det modtagne 
dokument.

Batch-udskrivning* / Side-
udskrivning

Element Beskrivelse Disponible værdier

Begræns Fax 
Broadcasting

Afsendelse af fax til flere destinationer er 
spærret.

TIL / FRA*
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Oplysninger om i toptekst

Administratorindstilling >> Faxindstillinger >> Oplysninger om i toptekst
Registrer sendernavn og fax ID. (side 11-31)

Position for toptekst/bundtekst

Administratorindstilling >> Faxindstillinger >> Position for 
toptekst/bundtekst
Indstil metoden til angivelse af senderoplysninger og modtageoplysninger. 
(side 11-34)

*1 Indstillingsværdien er forskellig afhængigt af landet.
*2 Visningerne er forskellige afhængigt af landet.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Sendernavn Det registrerede navn udskrives som senderin-
formation på det dokument, som den anden 
part modtager.

Op til 30 tegn og symboler.

Senders faxnr. Det registrerede fax ID udskrives som sende-
rinformation på det dokument, som den anden 
part modtager.
Normalt indlæses maskinens faxnummer.

Op til 20 tegn fra 0 til 9, +, 
mellemrum, * og # anven-
des.

Registrering af 
sendernavn

Sendernavn, som kan registreres på transmis-
sionstidspunktet.

Op til 30 tegn og symboler.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Position for top-
tekst *1

Indstil en position, hvor senderinformationen 
udskrives.

Inden for brødtekst / uden 
for brødtekst* / FRA

Til navn*2 Hvis indstillet til TIL udskrives navn og adresse 
som toptekstoplysning.
Hvis indstillet til FRA udskrives sendernavn og 
senderfaxnr. som oplysninger om toptekst.

TIL* / FRA

Position for 
bundtekst

Indstil modtagelsestidspunkt og modtagelses-
nummer, om de skal udskrives eller ej på det 
modtagne dokument.

Inden for brødtekst / uden 
for brødtekst / FRA*
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Indstillinger for telefonlinje

Administratorindstilling>> Faxindstillinger >> Indstillinger for telefonlinje
Indstil relevante emner for transmission og modtagelse. (side 11-37)

*1 Visningen er forskellig afhængig af landet.
*2 Indstillingsværdien er forskellig afhængig af landet.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Opkaldsmetode
*1

Indstil opkaldsmetoden PB* / 10pps

Modtagemodus Indstil på [Auto RX] for automatisk modtagel-
se. Og indstil på [Manuel RX], når der foretages 
mange opkald ved hjælp af en ekstern, tilslut-
tet telefon, eller hvis funktionen for fjernmodta-
gelse anvendes.

Auto RX* / Manuel RX

Antal RX ringeto-
ner v. opkald

Indstil antal modtagelser.
Indstil antal pseudo-ringetoner fra meddelel-
sens ankomst til start af modtagelse.

0-15 (2 gange*)

Antal genopkald 
*2

Indstil antallet af genopkald, når der ikke kom-
mer noget svar, fordi den anden part er opta-
get.

0-7 (3 gange*)

Pause mellem 
genopkald

Indstil intervallerne mellem genopkaldene. 1-15 (3 gange*)

Linjemonitor-lyd Indstil på TIL, hvis du ønsker at høre lyden på 
linjen gennem højttaleren under transmissio-
nen.

TIL / FRA*

Lydstyrke for lin-
jemonitor

Indstil højttalerens lydstyrke. 0-31 (16*)
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Indstilling for TX/RX

Administratorindstilling >> Faxindstillinger >> TX/RX-indstilling
Indstiller udskrivningsmetoden ved transmissions-/modtagemodus. 
(side 11-40)

*1: Visningerne er forskellige afhængig af landet.
*2: For at aktivere indstillingen af [Papirformat for udskrifter] indstilles 
[Bakkevalg for RX-udskrifter ] til [Auto].
*3: Der kan være forskellige typer bakker afhængig af de installerede 
muligheder.
*4: Når [Min. reduktion for RX-udskrifter] er indstillet til [x1.0], er [Valg af 
udskrivningpapir ] og [Bakkevalg for RX-udskrifter] indstillet til [Auto]. 
[Udskriv separate faxsider] er indstillet til [FRA].

Element Beskrivelse Disponible værdier

Duplex-udskriv-
ning (RX)

Når den er indstillet til TIL, udskrives originalen 
på begge sider af papiret.

FRA* / TIL

Tomme-papir-
formatets priori-
tet over A4 *1

Ved at slå denne funktion TIL foretrækkes tom-
mepapir til den modtagne original.

FRA* / TIL

Valg af udskriv-
ningspapir

Når der er indstillet en prioritet for hvert format:
Der foretages en registrering i prioriteret for-
mat. Når der ikke er indstillet et prioriteret for-
mat, foretages registrering i nærmeste format.
Når der er en fast indstilling for hvert format:
Der foretages en registrering alene i det indstil-
lede format.

Auto valg* / Fast format / 
Prioriteret format

Papirformat for 
udskrifter *1 *2

Indstil det papirformat, som det modtagne do-
kument udskrives på.
Standarden varierer i henhold til indstilling af 
[Tomme-papirformatets prioritet over A4].

A3 / B4 / A4* / 81/2 e 11 / 
81/2 e 14 / 11 e 17

Forkert bruger-
bakkenr. indlæst

Indstil betjeningen, når der angives et uregi-
streret bakkenummer for faxmodtagelse ved 
brug af bakker. Ved valg af [Auto-oprett. bru-
gerboks ] genereres brugerbakken for et indta-
stet nummer.

Print* / Visning af fejlmed-
delelse / Auto oprett. bru-
gerbakke

Bakkevalg for RX 
udskrifter *3

Bestemmer papirbakken, hvis du ønsker at 
fastsætte papirbakken for et modtaget doku-
ment.

Auto* / Bakke 1 / Bakke 2 / 
Bakke 3 / Bakke 4

Min. reduktion 
for RX udskrif-
ter*4

Indstil udskriftsforstørrelsen for den modtagne 
original.

87-96*/ e 1,0

Udskriv separate 
faxsider

Fastsætter standarden for transmissionsmo-
dus.

FRA* / TIL

Fil efter TX op-
kald

Bestemmer, om dokumentet skal slettes efter 
opkaldstransmission.

Slet* / Gem

No. of Sets (RX) Væg antallet af udskrifter for det modtagne do-
kument.

1*-10
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Indstilling af funktioner

Administratorindstilling >> Faxindstillinger >> Indstilling af funktioner
Aktiverer/deaktiverer transmissions-/modtagefunktioner. (side 11-43)

Element Beskrivelse Disponible værdier

Indstilling af funktion TIL/FR
A

F-kode TX Se "Slår transmissions-/modtagefunktio-
ner TIL/FRA" på side 11-44 for at få yder-
ligere oplysninger.

TIL* / FRA

Relæ-RX Rundsender det dokument, der er modta-
get fra oprindelsesstationen som en mid-
lertidig relæ-station, til endestationen. 
For at bruge funktionen Relæ-RX skal en-
destationen registreres som gruppe på 
forhånd.

TIL* / FRA

Relæ-print Udskriver det dokument, der er modtaget 
fra oprindelsesstationen.

TIL / FRA*

Funktio-
nen Dis-
play for 
kontroller 
destinati-
on

Indstil, om listen over angivne destinatio-
ner på faxtransmissionstidspunktet skal 
vises eller ikke.

TIL / FRA*

RX hukommelse Hukommelsesmodtagelsen er en funkti-
on, der bruges til at modtage dokumenter 
og lagre dem i hukommelsen, så du kan 
skrive dem ud senere efter behov.

TIL / FRA*

RX lukket net-
værk

Modtagelse i lukket netværk er en funkti-
on, der anvendes til kun at modtage ind-
kommende data, når senderens 
password er gyldigt.

TIL / FRA*

Indstil et password på 4 cifre.

Indstilling for TX 
viderestilling

Viderestilling af fax er en funktion, der 
bruges til at overføre de modtagne data til 
en bestemt station, der er fastsat på for-
hånd.

FRA* / Viderestil & udskriv / Vi-
derestil & udskriv (Hvis TX mis-
lykkes)

Viderest-destin.

Ikke fuldført TX-
hold

Dokumenter, der ikke kunne sendes med 
funktionen Automatisk genopkald pga. en 
kommunikationsfejl eller optaget fjernsta-
tion, gemmes midlertidigt i Re-TX-bru-
gerbakken.

TIL / FRA*

Når Ikke fuldført TX-hold er ind-
stillet til TIL, skal Ikke fuldført 
TX hold-tid angives.

TX indstilling for 
PC-fax

Funktionen Indstilling af PC-Fax-RX åb-
ner for en procedure, hvor filer, der inde-
holder fax modtaget i brugerbakker, 
gemmes på harddisken.
Når funktionen PC-Fax-RX indstilles til 
TIL, kan du indstille, om de modtagne 
data skal udskrives og indstilles kommu-
nikationspasswordet.

FRA* / TIL

Brugerbakke for RX-hukom-
melse / Angivet brugerbakke

Gem og udskriv (TIL / FRA*)
Kommunikationspassword (TIL 
/ FRA*)
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Indstilling for PBX CN

Administratorindstilling >> Faxindstillinger >> Indstilling for PBX CN
Indstiller forbindelsesmetoden for PBX-linjen. (side 11-70)

Indstilling for TSI 
brugerbakke

Dette er en funktion, der fordeler modtag-
ne originaler efter TSI informationen på 
modtagne fax.
Eller indstil handlingen ved modtagelse af 
uregistreret TSI-information.

TIL / FRA*

Automatisk udskrivning*/ Bru-
gerbakke for RX hukommelse

Modtag & udskriv (TIL / FRA*)

Element Beskrivelse Disponible værdier

Element Beskrivelse Disponible værdier

Indstil PBX CN 
modus

Vælg TIL, hvis din FK-502 er sluttet til en PBX 
linje.
Når tilslutningsmåden for PBX er indstillet til 
TIL, bestemmer dette parameter adgangsko-
den for den eksterne linje. Adgangskoden for 
den eksterne linje er det præfiks, der er knyttet 
til telefonnummeret, når man kalder en ekstern 
linje. Dette præfiks vil blive kaldt, når der er 
valgt ekstern linje ved hjælp af lokalnummer el-
ler program.

TIL / FRA*

Når den er indstillet til TIL, 
er det nummeret på den 
eksterne linje.
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11 Funktioner
 Indstillinger for rapporter

Administratorindstilling >> Faxindstillinger >> Indstillinger for rapporter
Indstiller metoden for udskrivning af en rapport. (side 11-72)

* Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

Liste over jobindstillinger

Administratorindstilling >> Faxindstillinger >> Liste over jobindstillinger

!
Detalje 
Se side 12-51 for at få yderligere oplysninger.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Aktivitetsrapport Bestemmer, om der skal udskrives en rapport 
og tidspunktet for udskrivning af rapporten.

FRA / Dagligt / For hver 
100 komm.* / 100/Dagligt

Når du indstiller udskriv-
ning af Aktivitetsrapport til 
[Dagligt] eller [100/Dagligt], 
kan du også indstille ud-
skrivningstidspunktet for 
rapporten.

TX rapport TIL / Hvis TX mislykkes* / 
FRA

Sekventiel TX 
rapport

TIL* / FRA

Timerreservati-
ons TX rapport

TIL* / FRA

Fortrolig RX rap-
port

TIL* / FRA

Bulletin TX rap-
port

TIL* / FRA

Relæ TX Resul-
tatrapport

TIL* / FRA

Relæ anmodning 
RX-rapport

TIL* / FRA

PC Fax TX Fejl 
rapport

TIL / FRA*

Rapport over 
rundskrivninger

Opsætning af udskrivningsmetoden Rapport 
over rundskrivninger.

Alle dest.* / 1 dest. ad gan-
gen

Kontrol af TX re-
sultatrapport

Bestemmer, om skærmen for valg af transmis-
sionsrapporter skal vises. Hvis du vælger TIL, 
vil den blive vist efter hver transmission.

FRA* / TIL
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Indstillinger for flere linjer

Administratorindstilling >> Faxindstillinger >>Indstillinger for flere linjer
Indstil de emner, der kræves for den ekstra linje. (side 11-76)

Disse emner kan kun indstilles, når fax-multilinjen er installeret.

Begræns Fax TX

Administratorindstilling >> Sikkerhedsindstilling 
>>Sikkerhedsoplysninger>>Begræns Fax TX
Deaktiverer funktionerne for faxtransmission. (side 11-87)

Element Beskrivelse Disponible vær-
dier

Indstillinger for tele-
fonlinje

Opkaldsmetode Indstil opkaldsmetoden for 
linje 2 (ekstra linje).

PB* / 10pps

Antal RX ringetoner 
v. opkald

Indstil ankomsthyppighe-
den for linje 2 (ekstra linje). 
Indstil pseudo-genop-
kaldstonens hyppighed ef-
ter ankomst til 
modtagelsen startes.

0-15 (2 gange*)

Linjemonitor-lyd For at høre lyden på linjen 
fra højttaleren på transmis-
sionstidspunktet med linje 
2 (ekstra linje) skal den ind-
stilles til TIL.

TIL / FRA*

Indstilling af funktio-
ner

TX indstilling for 
PC-FAX

Indstil linjen for PC-FAX 
transmissionen.

Intet valg* / Linje 1 
/ Linje 2

Indstillinger for flere 
linjer

Indstilling for linje 2 Indstil kommunikationsme-
toden for linje 2 (ekstra lin-
je).

TX og RX* / kun RX 
/ kun TX

Senders faxnr. Det registrerede Fax ID for 
linje 2 (ekstra linje) udskri-
ves som senderinformation 
på det dokument, som den 
anden part modtager.

Op til 20 tegn fra 0 
til 9, +, mellem-
rum, * og # anven-
des.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Begræns Fax TX Alle funktioner for faxtransmission 
er deaktiveret, så ingen betjening 
fra knappen [Fax] på betjeningspa-
nelet accepteres.

TIL / FRA*
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11 Funktioner
11.3 Std.indstill. fax grundskærmbillede
Indstil initialvilkårene for faxskærmen.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for brugerindstilling (Se "Adgang til brugerindstillingen" 
på side 11-3).

2 Tryk på [Indstilling for visning].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Indstilling for visning] indtastes 
2 på det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Standard, fane Indstil standarden for destinationskolonnen på 
faxskærmen.

Program* / Gruppe / 
Adressebog / Direkte ind-
tastn.

Standardpro-
gram

Indstil standard for programmet. Midlertidig One-Touch / 
PAGE1* - PAGE27

Standardindeks 
for adressebog

Indstil standarden for adressebogen. Primær* / ABC – etc.

Symbolvisning 
for adressetype

Indstil symbolet for adressetypen, om den skal 
vises eller ej.

TIL* / FRA

Antal tegn for 
Dest. Visning

Indstil det antal tegn, der skal vises for adres-
sens navn.

14 tegn.* / 24 tegn
11-16 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500
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3 Tryk på [Std.indstill. fax grundskærmbillede ].

4 Vælg det element, du ønsker at indstille.

– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.

5 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.
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11 Funktioner
6 Tryk på [Luk].

– Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Funktioner 11
11.4 Fax, skærmbillede f. aktive jobs
Indstil meddelelse i transmission, om den skal vises på skærmen eller ej.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for brugerindstilling (Se "Adgang til brugerindstillingen" 
på side 11-3).

2 Tryk på [Indstilling for visning].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Indstilling for visning] indtastes 
2 på det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible værdier

TX visning Indstil meddelelse i [Transmission], om den 
skal vises på skærmen eller ej.

TIL / FRA*

RX visning Indstil meddelelse i [Modtager], om den skal 
vises på skærmen eller ej.

TIL / FRA*
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11 Funktioner
3 Tryk på [Fax, skærmbillede f. aktive jobs ].

4 Vælg [TX-visning] eller [RX-visning].

– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.

5 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.
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6 Tryk på [Luk].

– Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
bizhub C250 (Phase3) 11-21
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500
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11.5 Initialindstilling
Indstil standarden for faxens funktioner.

Det er muligt at indstille en valgt faxfunktion, når der er tændt for 
hovedstrømforsyningen, eller ved at trykke på [Nulstil].

For denne indstilling skal faxskærmen vises. Tryk derefter på 
[Funktioner/tællere] på denne skærm.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for brugerindstilling (Se "Adgang til brugerindstillingen" 
på side 11-3).

2 Tryk på [Initialindstilling].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Initialindstilling] indtastes 3 på 
det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Fax [Aktuel indstilling]:
Før funktionerne indtastes, registreres hvert 
enkelt element, der er blevet indstillet til berø-
ringspanelet, som standard for faxens funktio-
ner.
[Fabriksindstilling]:
Fabriksindstillede værdier er registreret som 
standard for faxens funktioner.

Aktuel indstilling / fa-
briksindstilling*
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3 Tryk på [Fabriksindstilling], og tryk derefter på [OK].

– Hvis du ønsker at standse indstillingen, tryk på [Annuller]

4 Tryk på [Luk].

– Parameterværdien ændres.

5 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.6 Aktiver økonomifunktion (fax)
Indstil økonomifunktionen (fax).

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Systemindstilling].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Systemindstilling] indtastes 1 
på det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Aktiver økonomi-
funktion (Fax)

Hvis [Straks] er valgt, og økonomifunktionen er 
aktiveret, når der kommer inputsignaler, vil 
økonomifunktionen blive genoptaget efter af-
slutning af modtagelsen.

Normal* / Straks
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3 Tryk på [Indstilling for økonomifunktion].

4 Tryk på [Aktiver økonomifunktionen (fax)].

5 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.
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6 Tryk på [Luk].

– Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.7 Indstilling for print/fax output
Indstil udskrivningsmåden for det modtagne dokument.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Systemindstilling].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Systemindstilling] indtastes 1 
på det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstilling for output].

Element Beskrivelse Disponible værdier

Fax Indstil udskrivningsmåden for det modtagne 
dokument.

Batch-udskrivning* / Side-
udskrivning
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4 Tryk på [Indstilling for print/fax output].

5 Vælg udskrivningsmåden.

– Batch-udskrivning: Udskrivning starter, når alle dokumenter er 
modtaget.

– Sideudskrivning: Der foretages udskrivning hver gang, der 
modtages en side af et dokument.

– Når [Duplex-udskrivning (RX)] er indstillet til [TIL], foretages 
udskrivningen, når data for begge sider (for 2 sider) er modtaget.

6 Tryk på [Luk].

– Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.8 Begræns Fax Broadcasting
Afsendelse af fax til flere destinationer er spærret.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Systemindstilling].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Systemindstilling] indtastes 1 
på det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Begræns brugeradgang].

Element Beskrivelse Disponible værdier

Begræns Fax 
Broadcasting

Afsendelse af fax til flere destinationer er 
spærret.

TIL / FRA*
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4 Tryk på [Begræns funktionsindstilling].

5 Tryk på [Begræns Fax Broadcasting], og vælg[TIL].

6 Tryk på [Luk].

– Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.9 Information i toptekst
Registrer sendernavn og fax ID.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Sendernavn Det registrerede navn udskrives som senderin-
formation på det dokument, som den anden 
part modtager.

Op til 30 tegn og symboler.

Senders faxnr. Det registrerede fax ID udskrives som sende-
rinformation på det dokument, som den anden 
part modtager.
Normalt indlæses maskinens faxnummer.

Op til 20 tegn fra 0 til 9, +, 
mellemrum, * og # anven-
des.

Registrering af 
sendernavn

Sendernavn, som kan registreres på transmis-
sionstidspunktet.

Op til 30 tegn og symboler.
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3 Tryk på [Oplysninger om toptekst].

4 Tryk på [Sendernavn].

Indtastningsskærmen for navn vises.

5 Indtast sendernavn, og tryk på [OK].

– Se "Indlæsning af tekst" på side 14-4 for at få yderligere 
oplysninger.

6 Indtast sendernavn vha. tastaturet, +, mellemrum  og .

– +: Repræsenterer “+”.
– Mellemrum:Repræsenterer et mellemrum.
– Flytter markøren mod venstre.
– Flytter markøren mod højre.
– Slet: Tegn på markørens position slettes et efter et. 

Når markøren står i højre side, slettes tegnene bagfra.
– Hvis du ønsker at standse indstillingen, tryk på [Annuller]
– For at korrigere indtastningen, tryk på [C] (nulstil) på kontrolpanelet.
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7 Tryk på [Registrering af sendernavn] ved registrering af flere 

sendernavne.

8 Tryk på [Rediger] ved den valgte liste, du vil registrere. Indtast navnet 
på den sender, du vil registrere, i skærmen til tegnindtastning, og tryk 
på [OK].

– Der kan registreres op til 20 sendernavne.
– Navnet på en registreret sender kan vælges i skærmen Indstil. f. 

scan. ved afsendelse. Se "Indstilling af toptekst" på side 7-25 for at 
få yderligere oplysninger.

9 Tryk på [OK], og tryk derefter på [Luk].

Det sender faxnr. og sendernavn, som du har indlæst, registreres.

10 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.10 Position for toptekst/bundtekst
Du kan vælge, om denne udskrivningsfunktion skal være TIL eller FRA. 
Denne funktion identificerer oprindelsesstationen og tidspunktet for 
modtagelsen. Hvis du vælger TIL, kan du også vælge at udskrive denne 
information.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.
*1 Indstillingsværdien er forskellig afhængigt af landet.
*2 Visningerne er forskellige afhængigt af landet.

!
Detalje 
Oplysninger om toptekst udskrives på den tekst, der modtages af den 
anden part. Se "Senderinformation" på side 3-57 for at få yderligere 
oplysninger.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Position for 
toptekst *1

Indstil en position, hvor senderinfor-
mationen udskrives.

Indenfor brødtekst:
Senderinformationen vil blive udskre-
vet inde i det område, der svarer til do-
kumentet.
Uden for brødtekst*:
Senderinformationen vil blive udskre-
vet uden for det område, der svarer til 
dokumentet.
FRA: Senderinformationen vil ikke bli-
ve udskrevet.

Til navn*2 Hvis indstillet til TIL udskrives navn 
og adresse som toptekstoplysning.
Hvis indstillet til FRA udskrives sen-
dernavn og senderfaxnr. som oplys-
ninger om toptekst.

TIL* / FRA

Position for 
bundtekst

Indstil modtagelsestidspunkt og 
modtagelsesnummer, om de skal 
udskrives eller ej på det modtagne 
dokument.

Indenfor brødtekst:
Oplysningerne om tid/nummer udskri-
ves inde i det område, der svarer til 
dokumentet.
Uden for brødtekst:
Information om tidspunkt/nummer vil 
blive udskrevet nederst på de repro-
ducerede sider.
FRA:* Information om tidspunkt/num-
mer vil ikke blive udskrevet.
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1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 

administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Position for toptekst/bundtekst].
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4 Vælg det element, du ønsker at indstille.

– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.
– Visningen er forskellig afhængig af landet.

5 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.

6 Tryk på [Luk].

Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.11 Indstillinger for telefonlinje
Dette er de mulige linjeparametre, som du kan vælge imellem.

*1 Visningen er forskellig afhængig af landet.
*2 Indstillingsværdien er forskellig afhængig af landet.
*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

Element Beskrivelse Disponible værdier

Opkaldsmetode
*1

Indstil opkaldsmetoden PB* / 10pps

Modtagemodus Indstil på [Auto RX] for automatisk modtagel-
se. Og indstil på [Manuel RX], når der foretages 
mange opkald ved hjælp af en ekstern, tilslut-
tet telefon, eller hvis funktionen for fjernmodta-
gelse anvendes.

Auto RX* / Manuel RX

Antal RX ringeto-
ner v. opkald

Indstil antal modtagelser.
Indstil antal pseudo-ringetoner fra meddelel-
sens ankomst til start af modtagelse.

0-15 (2 gange*)

Antal genopkald 
*2

Indstil antallet af genopkald, når der ikke kom-
mer noget svar, fordi den anden part er opta-
get.

0-7 (3 gange*)

Pause mellem 
genopkald

Indstil intervallerne mellem genopkaldene. 1-15 (3 gange*)

Linjemonitor-lyd Indstil på TIL, hvis du ønsker at høre lyden på 
linjen gennem højttaleren under transmissio-
nen.

TIL / FRA*

Lydstyrke for lin-
jemonitor

Indstil højttalerens lydstyrke. 0-31 (16*)
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– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstillinger for telefonlinje].

4 Vælg det element, du ønsker at indstille.

– Brug  eller  for at få vist den næste eller sidste skærm.
– Hvis du ønsker at stoppe indstillingen, tryk på [Afslut] i underfeltet.
11-38 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Funktioner 11

5 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.

– Du kan ændre [Lydstyrke for linjemonitor] ved at trykke på 
[Lydstyrke for linjemonitor] og derefter på [Lavere] eller [Højere] for 
at indstille niveauet, og tryk til sidst på [OK].

6 Tryk på [Luk].

Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.12 Indstilling for TX/RX
Der findes følgende muligheder for standardindstilling for transmissions- og 
modtagelsesmodus.

* Angiver standardindstillingen fra fabrikken.
*1: Visningerne er forskellige afhængig af landet.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Duplex-udskriv-
ning (RX)

Når den er indstillet til TIL, udskrives originalen 
på begge sider af papiret.
Ikke angivet, når [Udskriv separate faxsider] er 
slået til.

FRA* / TIL

Tomme-papir-
formatets priori-
tet over A4 *1

Ved at slå denne funktion TIL foretrækkes tom-
mepapir til den modtagne original.

FRA* / TIL

Valg af udskriv-
ningspapir

Når der er indstillet en prioritet for hvert format:
Der foretages en registrering i prioriteret for-
mat. Når der ikke er indstillet et prioriteret for-
mat, foretages registrering i nærmeste format.
Når der er en fast indstilling for hvert format:
Der foretages en registrering alene i det indstil-
lede format.

Auto valg* / Fast format / 
Prioriteret format

Papirformat for 
udskrifter*1 *2

Indstil det papirformat, som det modtagne do-
kument udskrives på.
Standarden varierer i henhold til indstilling af 
[Tomme-papirformatets prioritet over A4].

A3 / B4 / A4* / 81/2 e 11 / 
81/2 e 14 / 11 e 17

Forkert bruger-
bakkenr. indlæst

Indstil betjeningen, når der angives et uregi-
streret bakkenummer for faxmodtagelse ved 
brug af bakker. Ved valg af [Auto-oprett. bru-
gerboks ] genereres brugerbakken for et indta-
stet nummer.
Hvis Regler f. password er indstillet til TIL, kan 
[Auto-oprett. brugerboks] ikke vælges.
Se Brugervejledning [Kopiering] for at få yder-
ligere oplysninger om regler for password.

Print* / Visning af fejlmed-
delelse / Auto oprett. bru-
gerbakke

Bakkevalg for RX 
udskrifter *3

Bestemmer papirbakken, hvis du ønsker at 
fastsætte papirbakken for et modtaget doku-
ment.

Auto* / Bakke 1 / Bakke 2 / 
Bakke 3 / Bakke 4

Min. reduktion 
for RX udskrif-
ter*4

Indstil udskriftsforstørrelsen for den modtagne 
original.

87-96*/ e 1,0

Udskriv separate 
faxsider

Fastsætter standarden for transmissionsmo-
dus.
Ikke angivet, hvis Duplex-udskrivning (RX) er 
slået til.

FRA* / TIL

Fil efter TX op-
kald

Bestemmer, om dokumentet skal slettes efter 
opkaldstransmission.

Slet* / Gem

No. of Sets (RX) Væg antallet af udskrifter for det modtagne do-
kument.

1*-10
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*2: For at aktivere indstillingen af [Papirformat for udskrifter] indstilles 
[Bakkevalg for RX-udskrifter ] til [Auto].
*3: Der kan være forskellige typer bakker afhængig af de installerede 
muligheder.
*4: Når [Min. reduktion for RX-udskrifter] er indstillet til [x1.0], er [Valg af 
udskrivningpapir ] og [Bakkevalg for RX-udskrifter] indstillet til [Auto]. 
[Udskriv separate faxsider] er indstillet til [FRA].

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstilling for TX/RX].
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4 Vælg det element, du ønsker at indstille.

– Brug  eller  for at få vist den næste eller sidste skærm.
– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.

5 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.

6 Tryk på [Luk].

Parameterværdien ændres.

7 Vælg [Afslut] i underfeltet.
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11.13 Indstilling af funktioner
Du kan slå transmissions-/modtagefunktionerne til og fra individuelt.

Indstilling af funktion TIL/FRA

Vælg TIL eller FRA for hver funktion.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Indstilling af funktion TIL/FR
A

F-kode TX Ved valg af FRA deaktiveres både 
relæ-transmissionsforespørgsel og 
relæ-transmission til flere stationer.
Se "Relæ-transmissionsforespørg-
sel (F-kode TX)" på side 7-37 for at 
få oplysninger om relæ-kommunika-
tion.

TIL* / FRA

Relæ-RX Rundsender det dokument, der er 
modtaget fra oprindelsesstationen 
som en midlertidig relæ-station, til 
endestationen. For at bruge funktio-
nen Relæ-RX skal endestationen re-
gistreres som gruppe på forhånd.

TIL* / FRA

Relæ-print Udskriver det dokument, der er 
modtaget fra oprindelsesstationen.

TIL / FRA*

Funktionen 
Display for 
kontroller de-
stination

Indstil, om listen over angivne desti-
nationer på faxtransmissionstids-
punktet skal vises eller ikke.

TIL / FRA*
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Slår transmissions-/modtagefunktioner TIL/FRA

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Afslutning af 
administratorindstilling" på side 11-6).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstilling af funktioner].
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4 Tryk på [Indstilling af funktion TIL/FRA].

– Hvis en af funktionerne [RX hukommelse], [Indstilling for TX 
viderestilling], [Indstilling af fax RX] eller [Indstilling for TSI 
brugerbakke] er slået til, vises andre elementer ikke.

5 Vælg det element, du ønsker at indstille.

– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.
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6 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.

7 Tryk på [Luk].

– Parameterværdien ændres.

8 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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RX hukommelse

Du kan aktivere eller deaktivere ubetinget hukommelsesmodtagelse, hvilket 
vil sige at modtage dokumenter og lagre dem i hukommelsen, så du kan 
udskrive dem senere.

Når funktionen er slået TIL, skal der indstilles et password på maks. 8 tegn, 
der anvendes under udskrivning.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

!
Detalje 
Indstilling af RX-hukommelsen til TIL gør det umuligt at vælge Indstilling 
af fax RX, Indstilling for TSI brugerbakke og Indstilling for TX 
viderestilling.

For at udskrive det dokument, der er modtaget i funktionen for 
hukommelsesmodtagelse, se "Hukommelsesmodtagelse" på side 8-6.

Element Beskrivelse Disponible værdier

RX hukommelse Hukommelsesmodtagelsen er en funkti-
on, der bruges til at modtage dokumenter 
og lagre dem i hukommelsen, så du kan 
skrive dem ud senere efter behov.

TIL / FRA*

Indstil et password på maks. 8 
tegn.
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Opsætning af RX hukommelse

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Afslutning af 
administratorindstilling" på side 11-6).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstilling af funktioner].
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4 Tryk på [RX hukommelse].

5 Tryk på [TIL], og udfyld feltet for [Password] med det password (8 tegn), 
der skal bruges til at udskrive det modtagne dokument.

– Passwordet er et tal på op til 8 tegn.
– Hvis du trykker på [C] (nulstil), vil den information, du har indtastet, 

blive slettet.
– Hvis du ønsker at standse indstillingen, tryk på [Annuller]

6 Tryk på [OK], og tryk derefter på [Luk].

Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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RX lukket netværk

Funktionen for modtagelse i lukket netværk kan aktiveres eller deaktiveres. 

Når den er indstillet til TIL, indstil det password på 4 tegn, der skal bruges til 
RX lukket netværk.

Modtagelse i lukket netværk betyder, at FK-502 kun modtager 
indkommende data, hvis afsenderens password er gyldigt. FK-502 
kontrollerer, om senders password svarer til det, der blev defineret for din 
FK-502. Hvis de to passwords er forskellige, eller hvis sender ikke sender et 
password, vil det medføre en kommunikationsfejl.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

Element Beskrivelse Disponible værdier

RX lukket net-
værk

Modtagelse i lukket netværk er en funkti-
on, der anvendes til kun at modtage ind-
kommende data, når senderens 
password er gyldigt.

TIL / FRA*

Passwordet er et tal på op til 4 
tegn.
11-50 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Funktioner 11

Opsætning af modtagelse i lukket netværk.

0 Funktioner, der er inkompatible med modtagelse i lukket netværk
Denne funktion kan kun anvendes, hvis maskinen i den anden ende er 
forsynet med funktionen Password-transmission.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstilling af funktioner].
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4 Tryk på [RX lukket netværk].

5 Tryk på [TIL], og udfyld feltet for [Password] med det password, der 
skal bruges til at udskrive det modtagne dokument.

– Passwordet er et tal på op til 4 tegn.
– Hvis du trykker på [C] (nulstil), vil den information, du har indtastet, 

blive slettet.
– Afslut ved at trykke på [Annuller].

6 Tryk på [OK], og tryk derefter på [Luk].

Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Indstilling for TX viderestilling

Funktionen for videresending af fax kan aktiveres eller deaktiveres. Hvis 
denne funktion er deaktiveret, vil de modtagne data blive overført til en 
bestemt station, der er fastsat på forhånd.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

!
Detalje 
Når Indstilling for TX viderestilling indstilles til [Viderestil & udskriv] eller 
[Viderestil & udskriv (hvis TX mislykkes)] gør det umuligt at vælge RX 
hukommelse, Indstilling af fax RX og Indstilling for TSI brugerbakke.

Indstilling af fax viderestilling (indstilling for TX viderestilling)

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Indstilling for TX 
viderestilling

Viderestilling af fax er en funktion, der 
bruges til at overføre de modtagne data til 
en bestemt station, der er fastsat på for-
hånd.

FRA* / Viderestil & udskriv / Vi-
derestil & udskriv (Hvis TX mis-
lykkes)
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3 Tryk på [Indstilling af funktioner].

4 Tryk på [Indstilling for TX viderestilling].

5 Vælg [Viderestil & udskriv] eller [Viderestil & udskriv (Hvis TX 
mislykkes)].

– FRA: Det modtagne dokument overføres ikke. 
– Viderestil & udskriv: Det modtagne dokument overføres og 

udskrives også af denne maskine.
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– Viderestil & udskriv (Hvis TX mislykkes): Det modtagne dokument 

overføres. Hvis overførslen mislykkes, udskrives dokumentet af 
denne maskine.

6 Indtast i [Viderest-destin. ] faxnummeret for den anden part, som et 
modtaget dokument videresendes til.

– Hvis fax-multilinjen er installeret, kan [Vælg linje] også anvendes.
– Du kan indtaste op til 38 tegn i feltet [Viderest. destin. ].
– Du kan bruge [Tone], [Pause] og [-]. Se "Valg af en destination." på 

side 3-22.
– Ved at trykke på [Vælg i adressebog ] kan du angive 

overførselsdestinationen fra adressebogen.
– Ved at trykke på [Lokalnummer], [E-mail], [FTP], [SMB] eller 

[Gruppe] og indtaste registreringsnummeret vha. tastaturet kan du 
angive overførselsdestinationen.

– Hvis du trykker på [C] (nulstil), vil den information, du har indtastet, 
blive slettet.

– Hvis du ønsker at standse indstillingen, tryk på [Annuller]

7 Tryk på [OK], og tryk derefter på [Luk].

Indstillingen ændres, og du vender tilbage til skærmbilledet for 
funktioner.

8 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Ikke fuldført TX-hold

Dokumenter, der ikke kunne sendes med funktionen Automatisk genopkald 
pga. en kommunikationsfejl eller optaget fjernstation, gemmes midlertidigt i 
Re-TX-brugerbakken.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

Indstilling af Ikke fuldført TX-hold

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Ikke fuldført TX-
hold

Slå Ikke fuldført TX-hold TIL, og angiv 
Ikke fuldført TX hold-tid.

TIL / FRA*

Når Ikke fuldført TX-hold er ind-
stillet til TIL, skal Ikke fuldført 
TX hold-tid angives.
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3 Tryk på [Indstilling af funktioner].

4 Tryk på [Ikke fuldført TX-hold].

5 Slå Ikke fuldført TX-hold [TIL], og angiv Ikke fuldført TX hold-tid.

– Hvis du ønsker at standse indstillingen, tryk på [Annuller]
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6 Tryk på [OK], og tryk derefter på [Luk].

Indstillingen ændres, og du vender tilbage til skærmbilledet for 
funktioner.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Indstilling af fax PC-RX

I det følgende behandles, hvordan PC-fax RX funktionen slås TIL/FRA. 

Når den er indstillet til TIL, indstilles brugerbakken som en adresse, som 
output sker til.

Funktionen PC-Fax RX åbner for en procedure, hvor filer, der indeholder fax 
modtaget i brugerbakker, gemmes på harddisken. Filer, der er gemt i 
brugerbakker, kan indlæses i computere på netværket.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1000

2000

Sender

Original

Harddisk

Element Beskrivelse Disponible værdier

Modtagelse i bru-
gerbakke

Funktionen PC-Fax RX åbner for en pro-
cedure, hvor filer, der indeholder fax 
modtaget i brugerbakker, gemmes på 
harddisken.

TIL / FRA*

Modtagende bak-
kedestination

Når der er indstillet til specificeret bakke, 
gemmes den i den bakke, der er specifi-
ceret af F-koden (SUB).

Brugerbakke for RX-hukom-
melse* / Angivet brugerbakke

Gem og udskriv Indstil, om de modtagne data skal udskri-
ves med [Gem og udskriv].

TIL / FRA*

Kommunikations-
password

Indstil, om der skal angives [password] 
ved [Kontrol af kommunikationspass-
word].

TIL / FRA*
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!
Detalje 
Indstilling af PC-fax RX til TIL gør det umuligt at vælge RX hukommelse, 
TSI brugerbakken og indstilling for TX viderestilling.

De dokumenter, der er modtaget pr. fax, gemmes i TIFF-format i Fast 
bakke eller specificeret bakke.
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1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 

administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstilling af funktioner].
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4 Tryk på [Indstilling af PC-Fax RX].

5 Vælg [TIL] for [Modtag i brugerboks].

– Visningerne er forskellige afhængig af landet.
– FRA: PC-fax RX funktionen er ikke til rådighed.
– TIL: Funktionen PC-FAX RX bruges, når enten fax

nummeret eller PC-Fax-nummeret er modtaget, eller et
modtaget dokument gemmes i den specificerede bakke.

6 For [Modtagende bakkedestination] vælges en bakke, hvor et 
dokument, modtaget af PC-fax RX funktionen, lagres.

– Brugerbakke for RX hukommelse: En modtaget fil sendes til 
Brugerbakken for RX hukommelse. 

– Specificeret brugerbakke: en modtaget fil sendes til en bakke, der 
er specificeret med en F-kode (SUB).

– Hvis du ønsker at standse indstillingen, tryk på [Annuller]
– Se "Betjeninger i PC-fax RX funktionen" på side 2-22 for at få 

oplysninger om betjening, mens PC-fax RX funktionen modtages.
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7 Indstil, om de modtagne data skal udskrives med [Gem og udskriv].

8 Indstil, om der skal angives [password] ved 
[Kommunikationspassword].

– Ved indstilling til [TIL] indtastes kommunikationspasswordet (8 cifre 
eller mindre).

9 Tryk på [OK], og tryk derefter på [Luk].

Indstillingen ændres, og du vender tilbage til skærmbilledet for 
funktioner.
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Indstilling for TSI brugerbakke

Indstil, om funktionen Indstilling for TSI brugerbakken skal bruges. Når 
denne funktion bruges, skal det registreres, hvor TSI modtagelse skal 
tildeles.

Send det dokument, der er modtaget med afsenderens FAX ID (TSI) til den 
destination, der er forberedt for hver afsender (bakke/e-mail/FTP/SMB).

2000

1000

Sender Original

Harddisk

E-mail-server

FTP-server

SMB-server
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!
Detalje 
Hvis levering af en dokumenttekst ikke er afsluttet normalt, udskrives den 
modtagne tekst.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

!
Detalje 
Indstilling af TSI brugerbakken til TIL gør det umuligt at vælge RX 
hukommelse, indstilling for TX viderestilling og indstilling af PC-fax RX.

Indstillingen Modtag & udskriv er kun gældende, når distributionen 
foretages til E-mail/FTP/SMB.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Indstilling for TSI 
brugerbakke

Dette er en funktion, der fordeler modtag-
ne originaler efter TSI informationen på 
modtagne fax.

TIL / FRA*

Handling, når TSI 
brugerbakken 
ikke er angivet.

Indstil handlingen ved modtagelse af ure-
gistreret TSI-information.

Automatisk udskrivning*Bru-
gerbakke for RX hukommelse

Modtag & udskriv Der foretages en indstilling for, om der 
skal udskrives efter modtagelse eller ikke.

TIL / FRA*
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Fordel de modtagne originaler efter hver enkelt faxsender

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstilling af funktioner].
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4 Tryk på [Indstilling for TSI brugerbakke].

5 Tryk på [TIL] for at indstilles funktionen Indstilling for TSI brugerbakke.

6 Vælg handlingen, når uregistreret TSI-information modtages, med 
[Handling, når TSI brg.boks ej indst.].

– [Automatisk udskrivning]
Udskriver det modtagne dokument.

– [Brugerbakke for RX-hukommelse]
Gemmer modtagne dokumenter i brugerbakken for RX 
hukommelse.

7 I [Modtag & udskriv] indstilles det, om der skal udskrives efter 
modtagelse.

8 Tryk på [Reg. af TSI-brugerboks].

Skærmen til valg af registreringnr. vises.
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9 Vælg det nummer, som du ønsker at registrere, og tryk derefter på 
[Rediger].

– Hvis du ønsker at slette en distribution, vælg en distribution, som 
du ønsker at slette, og tryk på [Slet].

– Du kan registrere op til 128 bakker.
– Brug  eller  for at få vist den næste eller sidste skærm.

10 Brug det numeriske tastatur, [+], [MELLERUM]  eller  til at 
indtaste FAX ID i bakken [Sender (TSI)].

– + Indlæser +.
– Mellemrum:Indlæser et mellemrum.
–  Flytter markøren mod venstre.
– Flytter markøren mod højre.
– Slet Tegn på markørens position slettes et efter et.

Når markøren står i højre side, slettes tegnene bagfra.
– Under transmission ignoreres [+] og [MELLEMRUM].
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11 Tryk på [Vælg fra adressebog], [Brugerboks Nr.] eller [Reg. 

Destinationsnr.], og angiv distributionsbakken.

– Du kan indtaste brugerbakkenr. fra 1 til 999999999.
– Faxmeddelelser, der er modtaget til den fortrolige brugerbakke, kan 

ikke distribueres.

12 Tryk på [OK], og tryk derefter på [Luk].

13 Tryk på [OK].

TSI RX brugerbakken er indstillet.

14 Tryk på [Afslut].

Skærmbilledet for fax RX distribution vil blive gendannet.
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11.14 Indstilling for PBX (Private Branch Exchange/privat 
telefoncentral) CN
Dette er de valgmuligheder på PBX, som du kan vælge imellem.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

PBX (Private Branch Exchange) tilslutningsmuligheder

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Indstil PBX CN 
modus

Vælg TIL, hvis din FK-502 er sluttet til en PBX 
linje.

TIL / FRA*

Ekstern linje Når tilslutningsmåden for PBX er indstillet til 
TIL, bestemmer dette parameter adgangsko-
den for den eksterne linje. Adgangskoden for 
den eksterne linje er det præfiks, der er knyttet 
til telefonnummeret, når man kalder en ekstern 
linje. Dette præfiks vil blive kaldt, når der er 
valgt ekstern linje ved hjælp af lokalnummer el-
ler program.

0-9999
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3 Tryk på [Indstilling for PBX CN].

4 Vælg [TIL] Indstil PBX CN modus.

5 Anvend tastaturet for at indtaste den eksterne linjes kode.

– Hvis du trykker på [C] (nulstil), vil den information, du har indtastet, 
blive slettet.

– Hvis du ønsker at standse indstillingen, tryk på [Annuller]

6 Tryk på [OK], og tryk derefter på [Luk].

Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.15 Indstillinger for rapporter
Du kan vælge, om indstillingerne for rapporter skal være Til eller Fra. Denne 
indstilling udskriver rapporter vedrørende kommunikationsstyring, 
kommunikationsresultater og reservering Hvis TIL er valgt, kan 
udskrivningsmåden også vælges.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Aktivitetsrapport Bestemmer, om der skal udskrives en rapport 
og tidspunktet for udskrivning af rapporten.

FRA / Dagligt / For hver 
100 komm.* / 100/Dagligt

Når du indstiller udskriv-
ning af Aktivitetsrapport til 
[Dagligt] eller [100/Dagligt], 
kan du også indstille ud-
skrivningstidspunktet for 
rapporten.

TX rapport TIL / Hvis TX mislykkes* / 
FRA

Sekventiel TX 
rapport

TIL* / FRA

Timerreservati-
ons TX rapport

TIL* / FRA

Fortrolig RX rap-
port

TIL* / FRA

Bulletin TX rap-
port

TIL* / FRA

Relæ TX Resul-
tatrapport

TIL* / FRA

Relæ anmodning 
RX-rapport

TIL* / FRA

PC Fax TX Fejl 
rapport

TIL / FRA*

Rapport over 
rundskrivninger

Opsætning af udskrivningsmetoden Rapport 
over rundskrivninger.

Alle dest.* / 1 dest. ad gan-
gen

Kontrol af TX re-
sultatrapport

Bestemmer, om skærmen for valg af transmis-
sionsrapporter skal vises. Hvis du vælger [TIL], 
vil den blive vist efter hver transmission.

FRA* / TIL
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!
Detalje
Ved valg af [1 dest. ad gangen], begrænses udskrivningen af Rapport 
over rundskrivninger først, når et genopkald forsøges uden gennemført 
transmission. Når en transmission afsluttet normalt, udskrives ingen 
rapport.

Når der vælges [TIL] i "Kontrol af TX resultatrapport", udskrives TX 
rapporten, hvis der vælges JA. Rapporten vil ikke blive udskrevet, hvis 
NEJ er valgt.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.
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3 Tryk på [Indstillinger for rapporter].

4 Vælg den rapport, du ønsker at indstille.

– Brug  eller  for at få vist den næste eller sidste skærm.
– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.

5 Vælg det element, du ønsker at indstille.
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6 Tryk på [Luk].

Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.16 Foretag indstillinger for flere linjer
Indstil elementerne for den ekstra linje.

2
Bemærk 
Indstillinger for flere linjer kan kun foretage, når fax-multilinjen er 
installeret.

Indstillinger for telefonlinje

Indstil parameteret for den ekstra linje.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

Element Beskrivelse Disponible vær-
dier

Indstillinger for tele-
fonlinje

Opkaldsmetode Indstil opkaldsmetoden for 
linje 2 (ekstra linje).

PB* / 10pps

Antal RX ringetoner 
v. opkald

Indstil ankomsthyppighe-
den for linje 2 (ekstra linje). 
Indstil pseudo-genop-
kaldstonens hyppighed ef-
ter ankomst til 
modtagelsen startes.

0-15 (2 gange*)

Linjemonitor-lyd For at høre lyden på linjen 
fra højttaleren på transmis-
sionstidspunktet med linje 
2 (ekstra linje) skal den ind-
stilles til TIL.

TIL / FRA*
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– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 

indstillinger.
– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 

vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstillinger for flere linjer].

4 Tryk på [Indstillinger for telefonlinje].

– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.
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5 Vælg det element, du ønsker at indstille.

6 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.

7 Tryk på [Luk].

Parameterværdien ændres.

8 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Indstilling af funktioner

Indstil funktionerne for den ekstra linje.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

3 Tryk på [Indstillinger for flere linjer].

Element Beskrivelse Disponible vær-
dier

Indstilling af funktio-
ner

TX indstilling for 
PC-FAX

Indstil linjen for PC-FAX 
transmissionen.

Intet valg* / Linje 1 
/ Linje 2
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4 Tryk på [Indstilling af funktioner].

– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.

5 Vælg det element, du ønsker at indstille.

6 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.

7 Tryk på [Luk].

Parameterværdien ændres.

8 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Indstillinger for flere linjer

Indstil transmissionsmetoden for linje 2.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible vær-
dier

Indstillinger for flere 
linjer

Indstilling for linje 2 Indstil kommunikationsme-
toden for linje 2 (ekstra lin-
je).

TX og RX* / kun RX 
/ kun TX
bizhub C250 (Phase3) 11-81
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



11 Funktioner
3 Tryk på [Indstillinger for flere linjer].

4 Tryk på [Indstillinger for flere linjer].

– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.

5 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.
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6 Tryk på [OK].

Parameterværdien ændres.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Senders faxnr.

Indstil Fax ID for linje 2 (ekstra linje).

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible vær-
dier

Senders faxnr. Det registrerede Fax ID for 
linje 2 (ekstra linje) udskri-
ves som senderinformation 
på det dokument, som den 
anden part modtager.

Op til 20 tegn fra 0 
til 9, +, mellem-
rum, * og # anven-
des.
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3 Tryk på [Indstillinger for flere linjer].

4 Tryk på [Sender-faxnr.].

– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.

5 Indtast sender-faxnr. vha. tastaturet, +, mellemrum  og .
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– +: Repræsenterer “+”.
– Mellemrum:Repræsenterer et mellemrum.
– Flytter markøren mod venstre.
– Flytter markøren mod højre.
– Slet: Tegn på markørens position slettes et efter et. 

Når markøren står i højre side, slettes tegnene bagfra.

6 Tryk på [OK].

Sender-faxnr. er registreret.

7 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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11.17 Begræns Fax TX
Alle funktioner for faxtransmission er deaktiveret, så ingen betjening fra 
knappen Fax på betjeningspanelet accepteres.

*Angiver standardindstillingen fra fabrikken.

Indstilling af Begræns Fax TX

1 Åbn skærmen for administratorindstilling (Se "Adgang til 
administratorindstilling" på side 11-5).

2 Tryk på [Sikkerhedsindstilling].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Sikkerhedsindstilling] indtastes 
0 på det numeriske tastatur.

Element Beskrivelse Disponible værdier

Begræns Fax TX Deaktiver funktionerne for faxtrans-
mission.

TIL / FRA*
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3 Tryk på [Sikkerhedsoplysninger].

4 Tryk på .

– Funktionsskærmen lukkes ved at trykke på [Afslut] i underfeltet.

5 Tryk på [Begræns Fax TX].
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6 Vælg det parameter, du ønsker at indstille.

7 Tryk på [Luk].

Parameterværdien ændres.

8 Tryk på [Afslut] på underfeltet.
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Forklaring til rapporter og lister 12
12 Forklaring til rapporter og lister

12.1 Typer rapporter og lister
Følgende typer rapporter og lister kan udskrives på denne maskine.

Rapporter

Rapporter består af følgende: af rapporter der udskrives automatisk, af 
rapporter som der kan indstilles en udskrivningsmåde for, og af rapporter der 
udskrives efter behov.

Rapportens navn Forklaring

Aktivitetsrapport Denne rapport indeholder en registrering af transmissioner og 
modtagelser. Kommunikationer for i alt 100 transmissioner og 
modtagelser registreres på separate sider for transmission og 
modtagelse. Dertil kommer, at transmissionsregistreringen, regi-
streringen af modtagelse eller en registrering af begge kan udskri-
ves efter behov.
• I Funktioner kan udskrivning af kommunikationsrapporter ind-

stilles på FRA*, dagligt, for hver 100 komm. eller 100/dagligt*.
• Følgende rapporter kan vælges og udskrives på skærmen for 

kommunikationslisten. [Jobliste] - [Fax TX] fane - [Jobhistorik] 
- [Indstilling f. komm.].

• Aktivitetsrapport, TX rapport og RX rapport

TX rapport Transmissionsresultatet udskrives automatisk. I Funktioner ind-
stilles transmissionrapporter, så de altid udskrives ved TIL / Hvis 
TX mislykkes / FRA.

TX-opkaldsrapport Hvis TX rapport er indstillet til TIL, eller hvis TX mislykkes i Admi-
nistratorindstilling i Funktioner, vil resultatet af opkaldstransmis-
sionen blive udskrevet automatisk.

RX-opkaldsrapport Hvis TX rapport er indstillet til TIL, eller hvis TX mislykkes i Admi-
nistratorindstilling i Funktioner, vil resultatet af opkaldsmodtagel-
sen blive udskrevet automatisk.

Rapport, rundskrivelser Hvis Sekventiel TX rapport er indstillet til TIL i Administratorindstil-
ling i Funktioner, vil resultatet af opkald til flere destinationer blive 
udskrevet automatisk efter afslutning af den sekventielle rund-
skrivningstransmission.

Rapport for sekventiel op-
kaldsmodtagelse

Hvis Sekventiel TX rapport er indstillet til TIL i Administratorindstil-
ling i Funktioner, vil resultatet af opkald til flere destinationer blive 
udskrevet automatisk.

Rapport, reservation af RX-
opkald til en adresse

Hvis Timerreservations TX rapport er indstillet til TIL i Administra-
torindstilling i Funktioner, bliver denne rapport udskrevet automa-
tisk, når en transmission reserveres.

Rapport, reservation TX-
opkald

Hvis Timerreservations TX rapport er indstillet til TIL i Administra-
torindstilling i Funktioner, bliver denne rapport udskrevet automa-
tisk, når en opkaldstransmission er blevet reserveret.
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Lister

Det er muligt at få udskrevet lister efter behov.

Rapport, reservation af 
rundskrivelser

Hvis Timerreservations TX rapport er indstillet til TIL i Administra-
torindstilling i Funktioner, bliver denne rapport udskrevet automa-
tisk, når en sekventiel flerstations transmission er blevet 
reserveret.

Rapport, reservation af RX-
opkald til en adresse

Hvis Timerreservations TX rapport er indstillet til TIL i Administra-
torindstilling i Funktioner, bliver denne rapport udskrevet automa-
tisk, når timer opkald til flere destinationer er blevet reserveret.

Rapport for reservering af 
sekventiel opkaldsmodta-
gelse

Hvis Timerreservations TX rapport er indstillet til TIL i Administra-
torindstilling i Funktioner, bliver denne rapport udskrevet automa-
tisk, når timer opkald til flere destinationer er blevet reserveret.

Fortrolig RX rapport Hvis Fortrolig RX rapport til TIL i Administratorindstilling i Funkti-
oner, bliver denne rapport udskrevet automatisk, når et fortroligt 
dokument er modtaget.

Bulletin TX rapport Hvis Bulletin TX rapport er indstillet til TIL i Administratorindstilling 
i Funktioner, vil resultatet af bulletin board transmission blive ud-
skrevet automatisk.

Relæ TX resultatrapport Hvis Relæ TX resultatrapport er indstillet til TIL i Administratorind-
stilling i Funktioner, vil resultatet af en relæ-sendt flerstations-
transmission blive udskrevet automatisk.

Relæ-forespørgsel RX rap-
port

Hvis relæ-forespørgsel RX rapport er indstillet til TIL i Administra-
torindstilling i Funktioner, udskrives denne rapport automatisk, 
når der forespørges om relæ.

PC Fax TX\Fejl rapport Hvis PC Fax TX\Fejl rapport er indstillet til TIL i Administratorind-
stilling i Funktioner, udskrives denne rapport automatisk, når PC 
Faxtransmission giver fejl.

Rapportens navn Forklaring

Listens navn Forklaring

Adressebogsliste Numre, der er registreret for en adressebog, kan udskrives.

Programliste Numre, der er registreret for et program, kan udskrives.

Gruppeliste Numre, der er registreret for en gruppe, kan udskrives.

E-mail emne-/tekstliste Listen over emner/tekst (for e-mail) kan udskrives.

Liste over faxindstilling Indstillinger, der er foretaget ved hjælp af Funktioner, kan udskri-
ves.
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12.2 Aktivitetsrapport
Aktivitetsrapporten er en rapport, der indeholder en registrering af 
transmissioner og modtagelser. Kommunikationer for i alt 100 
transmissioner og modtagelser registreres på separate sider for transmission 
og modtagelse. Ud over at aktivitetsrapporten kan blive udskrevet 
automatisk, kan enten transmissionsregistreringen (transmissionsrapport) 
alene, modtagelsesregistreringen (modtagerapport) alene eller en 
registrering af både transmissioner og modtagelser (aktivitetsrapport) 
udskrives efter behov.

Automatisk udskrivning

Intervallet for udskrivning af aktivitetsrapporten kan indstilles ved hjælp af 
indstillinger for rapporter.
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Manuel udskrivning

Aktivitetsrapporten kan udskrives manuelt efter følgende fremgangsmåde.

1 Tryk på [Jobliste] på faxskærmen.

2 Tryk på fanen [Fax TX].

3 Tryk på [Jobhistorik].

– Når fax-multilinjen er installeret som ekstraudstyr, kan der vises en 
lister over aktuelle job for hver linje i skærmbilledet Aktuelt job i Fax 
TX.
For at vise listen over aktuelle job for linje 1 skal du trykke på [L1], 
for at vise listen over aktuelle job for linje 2 skal du trykke på [L2].

Hvis der er installeret en fax-multilinje

Hvis der ikke er installeret en fax-multilinje
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4 Tryk på [Komm.-indstill.].

5 Tryk på [Aktivitetsrapport], [TX rapport] eller [RX rapport].

6 Tryk på [Udskrift].

Rapporten udskrives.

!
Detalje 
Der vises en meddelelse, hvis det nødvendige papir for rapporter og lister 
ikke er lagt i papirbakken. Ilæg papir, der svarer til meddelelsen.
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* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Nr.: Hver transmission og modtagelse tildeles et serienummer.

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Starttid: Det tidspunkt vises, hvor kommunikationen begyndte.

Tid: Den tid, transmissionen skal bruge, vises.

Print: Det transmitterede eller modtagne antal sider vises. I tilfælde af hukom-
melsestransmission, vises det antal sider der kan sendes og det samlede 
antal sider i form af en brøk.

Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.
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!
Detalje 
Nogle elementer vil muligvis ikke blive angivet afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.3 TX rapport

Manuel udskrivning

Skærmen Kontrol af TX resultatrapport vises ved transmission, hvis der er 
valgt [TIL] i [Indstillinger for rapporter]-[TX rapport] i Funktioner.

Tryk på [JA] for at udskrive Kontrol af TX resultatrapport. Tryk på [NEJ] for 
ikke at udskrive rapporten. Se "Indstillinger for rapporter" på side 11-72 for 
at få yderligere oplysninger.

Automatisk udskrivning

Automatisk udskrivning kan indstilles på [TIL], [Hvis TX mislykkes] eller [FRA] 
i [TX rapport] i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for 
rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Navn, når der er registreret et navn i listen over lokalnumre eller indta-

stede numre.
• Destinationens telefonnummer

Starttid: Det tidspunkt vises, hvor kommunikationen begyndte.

Tid: Den tid, transmissionen skal bruge, vises.

Print: Det transmitterede antal sider vises. I tilfælde af hukommelsestransmis-
sion, vises det antal sider der kan sendes og det samlede antal sider i 
form af en brøk.
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Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.

Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.4 TX-opkaldsrapport
Denne rapport udskrives automatisk efter opkaldstransmission af et 
dokument, der er registreret for brugerbakken for TX opkald.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [TX rapport] i 
[Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for rapporter" på 
side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Starttid: Starttidspunktet for kommunikationen vises.

Tid: Den tid transmissionen skal bruge, vises.

Print: Det antal sider, der er blevet sendt, vises.

Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.
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Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.5 RX-opkaldsrapport
Denne rapport udskrives automatisk, når opkald er modtaget.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [TX rapport] i 
[Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for rapporter" på 
side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Starttid: Starttidspunktet for kommunikationen vises.

Tid: Den tid transmissionen skal bruge, vises.

Print: Det antal sider, der er blevet sendt, vises.

Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.
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Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.6 Rapport, rundskrivelser
Denne rapport udskrives automatisk efter afslutning af en sekventiel 
flerstations transmission.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Sekventiel TX rapport] 
i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Der kan foretages udskrivning af 
rapporttiming (Alle dest./1 dest. ad gangen) i [Rapport over rundskrivninger]. 
Se "Indstillinger for rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Et destinationsnavn vises, når det er registreret i adressebogslisten.
• Destinationens telefonnummer

Starttid: Det tidspunkt vises, hvor kommunikationen begyndte.

Tid: Den tid kommunikationen skal bruge, vises.

Print: Det transmitterede antal sider vises. Det antal sider, der kan transmitte-
res og det samlede antal sider vises i form af en brøk.
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Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.

Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.7 Rapport for sekventiel opkaldsmodtagelse
Resultatet af opkald til flere destinationen udskrives automatisk.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Sekventiel TX rapport] 
i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for rapporter" på 
side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Starttid: Det tidspunkt, hvor kommunikationen begyndte.

Tid: Den tid kommunikationen skal bruge, vises.

Print: Antal transmitterede sider.

Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.
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Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.8 Rapport, reservation af RX-opkald til en adresse
Denne rapport udskrives automatisk, når der er angivet timer-transmission.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Timerreservations TX 
rapport ] i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for 
rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.
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Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Oprett.-tid: Den tid der er reserveret for en transmission.

Starttid: Den angivne tid vises i tilfælde af timer-transmission.

Print: Det scannede antal originalsider vises.

Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board
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12.9 Rapport, reservation TX-opkald
Denne rapport udskrives automatisk, når en opkaldstransmission er 
reserveret.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Timerreservations TX 
rapport ] i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for 
rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.
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Element Beskrivelse

Destination: Vises ikke.

Oprett.-tid: Den tid der er reserveret for en transmission.

Starttid: Vises ikke.

Print: Det scannede antal originalsider vises.

Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board
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12.10 Rapport, reservation af rundskrivelser
Denne rapport udskrives automatisk, når en sekventiel flerstations 
transmission er blevet reserveret.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Timerreservations TX 
rapport ] i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for 
rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.
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Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Oprett.-tid: Det tidspunkt vises, hvor transmissionen blev reserveret.

Starttid: Den angivne tid vises i tilfælde af timer-transmission.

Print: Det scannede antal originalsider vises.

Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board
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12.11 Rapport, reservation af RX-opkald til en adresse
Denne rapport udskrives automatisk, når opkald er reserveret for én 
destination.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Timerreservations TX 
rapport ] i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for 
rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.
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Element Beskrivelse

Destination: Destinationens telefonnummer.

Oprett.-tid: Det tidspunkt, hvor opkaldet modtages.

Starttid: Den angivne tid vises i tilfælde af timer-transmission.

Print: Det transmitterede antal sider vises.

Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board
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12.12 Rapport for reservering af sekventiel 
opkaldsmodtagelse
Denne rapport udskrives automatisk, når opkald er reserveret for flere 
destinationer.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Timerreservations TX 
rapport ] i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for 
rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.
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Element Beskrivelse

Destination: Destinationens telefonnummer.

Oprett.-tid: Det tidspunkt, hvor opkaldet modtages.

Starttid: Den angivne tid vises i tilfælde af timer-transmission.

Print: Det transmitterede antal sider vises.

Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board
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12.13 Fortrolig RX rapport
Denne rapport udskrives automatisk efter modtagelse med begrænset 
adgang.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Fortrolig RX rapport] 
i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for rapporter" på 
side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Starttid: Det tidspunkt, hvor kommunikationen begyndte.

Tid: Den tid kommunikationen skal bruge, vises.

Print: Antal transmitterede sider.

Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.
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Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.14 Bulletin TX rapport
Denne rapport udskrives automatisk efter opkaldstransmission af et 
dokument, der er registreret for brugerbakken for bulletin board.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Bulletin TX rapport] i 
[Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for rapporter" på 
side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Starttid: Det tidspunkt, hvor kommunikationen begyndte.

Tid: Den tid kommunikationen skal bruge, vises.

Print: Antal transmitterede sider.

Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.
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Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.15 Relæ TX resultatrapport
Denne rapport udskrives automatisk, når et dokument, for hvilket der er 
anmodet om relæ, distribueres til medlemmer af en gruppe som en relæ-
station.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Relæ TX 
resultatrapport] i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for 
rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Starttid: Det tidspunkt, hvor kommunikationen begyndte.

Tid: Den tid kommunikationen skal bruge, vises.

Print: Antal transmitterede sider.
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Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.

Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.16 Relæ-forespørgsel RX rapport
Denne rapport udskrives automatisk, når relæ er modtaget.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [Relæ-forespørgsel 
RX rapport] i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for 
rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Starttid: Det tidspunkt, hvor kommunikationen begyndte.

Tid: Den tid kommunikationen skal bruge, vises.

Print: Antal transmitterede sider.

Resultat: OK Vises, når en kommunikation er afsluttet normalt.

S-OK Vises, hvis kommunikationen blev stoppet.

PW-FRA Vises, hvis der er blevet slukket på afbryderen.

TLF Vises, når der har været et indkommende tele-
fonopkald.

NG Vises, når der er opstået en kommunikationsfejl.

Forts. Vises, når der er opstået en fejl, og FK-502 er slå-
et over på fejlside genopkald.

Ejsvar Vises, hvis den kaldte destination ikke har svaret.

Optag. Vises, når det ikke er muligt at udføre kommuni-
kationen, fordi linjen er optaget.

H-fuld Hukommelse-fuld vises, når faxfil-hukommelsen 
er blevet fyldt op under modtagelsen, og modta-
gelsen er mislykket.
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Note: Enhver af følgende bemærkninger kan blive vist.

L1: Hovedkredsløb

L2: Underkredsløb

TMR: Timer kommunikation

POL: Opkald

ORG: Indstilling af originalformat

FME: Rammesletning

MIX: Blandet originalformat

CALL: Telefon

CSRC: CS Remote Care

FWD: VIDERESEND

PC: PC-fax

BND: Indbindingsposition

SP: Speciel original

FCODE: Indstilling af F-kode

RTX: Re-TX

RLY: Relæ

MBX: Fortrolig

BLTN: Bulletin board

Element Beskrivelse
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12.17 PC Fax TX\Fejl rapport
Denne rapport udskrives automatisk, når PC-Fax TX registrerer en fejl.

Automatisk udskrivning kan stilles på [TIL] eller [FRA] i [PC Fax TX\Fejl 
rapport] i [Indstillinger for rapporter] i Funktioner. Se "Indstillinger for 
rapporter" på side 11-72 for at få yderligere oplysninger.

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Destination: Følgende vises.
• Destinationens navn, når destinationen er registreret under lokalnum-

mer.
• Destinationens telefonnummer.

Oprett.-tid: Det tidspunkt, hvor der klikkes på [OK] på PC-Fax skærmen på PC.

Starttid: Når der er angivet Timer TX, beskrives angivelsestidspunktet. Der vises 
"--:--", hvis det ikke er timer-transmissionen.

Årsag: Årsagen til en fejl vises.

Navn: Jobnavn eller brugernavn vises.
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12.18 Adressebogsliste

1 Tryk på [Fax], og tryk på [Funktioner/tællere]på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Administratorindstilling].

3 Indtast password, og tryk på [OK].

– Administrator-passwordet kan ændres i [Sikkerhedsindstilling]. 
Administratoren bør have ansvar for håndteringen af passwordet.

4 Tryk på [One-Touch-registrering].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [One-Touch-
registrering] indtastes 3 på det numeriske tastatur.

5 Tryk på [One-Touch registreringsliste].

6 Tryk på [Adressebogsliste].
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7 Indtast på tastaturet det område for registreringsnumre, du ønsker at 
udskrive i [Registreringsnr.] og vælg [E-mail], [Brugerbakke] eller [Fax] 
for [Destinationstype].

– Der kan specificeres op til 100.
– Tryk på  flytter markøren mod venstre, og tryk på  flytter den 

mod højre.
– For sletning af indtastede tegn trykkes på [C] (nulstil) på 

kontrolpanelet.

8 Tryk på [Udskrift].

9 Vælg bakke for udskrivningen.

10 Tryk på [Start].

Adressebogslisten udskrives.

!
Detalje
Hvis det nødvendige papir ikke er lagt i papirbakken, vil [Start] blinke rødt. 
Det kan forekomme, at det ikke er muligt at trykke på [Start].
12-40 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Forklaring til rapporter og lister 12
* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Nr.: Lokalnummer.

Navn: Registreringsnavn.

Opkaldsnummer: Registrering af faxnummer for adressebogen.

Indstilling for tele-
fonlinje:

* vises, når indstilling for telefonlinje er fastsat.
bizhub C250 (Phase3) 12-41
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



12 Forklaring til rapporter og lister
12.19 Gruppeliste

1 Tryk på [Fax], og tryk på [Funktioner/tællere]på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Administratorindstilling].

3 Indtast password, og tryk på [OK].

– Administrator-passwordet kan ændres i [Sikkerhedsindstilling]. 
Administratoren bør have ansvar for håndteringen af passwordet.

4 Tryk på [One-Touch-registrering].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [One-Touch-
registrering] indtastes 3 på det numeriske tastatur.

5 Tryk på [One-Touch registreringsliste].

6 Tryk på [Gruppeliste].
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7 Indtast på tastaturet det område for registreringsnumre, du ønsker at 

udskrive i [Registreringsnr.].

– Der kan specificeres op til 20.
– Tryk på  flytter markøren mod venstre, og tryk på  flytter den 

mod højre.
– For sletning af indtastede tegn trykkes på [C] (nulstil) på 

kontrolpanelet.

8 Tryk på [Udskrift].

9 Vælg bakke for udskrivningen.

10 Tryk på [Start].

Gruppelisten udskrives.

!
Detalje 
Hvis det nødvendige papir ikke er lagt i papirbakken, vil [Start] blinke rødt. 
Det kan forekomme, at det ikke er muligt at trykke på [Start].
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Sådan får du vist gruppelisten

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Nr.: Registreringsgruppenummer.

Navn: Registreringsgruppenavn.

Adr. Nr.: Lokalnumre der er registreret for gruppen.

Regist tæller: Antal lokalnumre der er registreret for gruppen
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12.20 Programliste

1 Tryk på [Fax], og tryk på [Funktioner/tællere]på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Administratorindstilling].

3 Indtast password, og tryk på [OK].

– Administrator-passwordet kan ændres i [Sikkerhedsindstilling]. 
Administratoren bør have ansvar for håndteringen af passwordet.

4 Tryk på [One-Touch-registrering].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [One-Touch-
registrering] indtastes 3 på det numeriske tastatur.

5 Tryk på [One-Touch registreringsliste].

6 Tryk på [Programliste].
bizhub C250 (Phase3) 12-45
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



12 Forklaring til rapporter og lister
7 Indtast området for registreringsnummeret, der skal udskrives i 
[Registreringsnr.] vha. tastaturet, og vælg enten [Lokalnummer], 
[Gruppenr.] eller [Direkte indtastn.].

– Når der vælges [Direkte indtastn.], kan du angive [E-mail], [FTP], 
[SMB], [Brugerbakke] eller [Fax].

– Der kan specificeres op til 50.
– Tryk på  flytter markøren mod venstre, og tryk på  flytter den 

mod højre.
– For sletning af indtastede tegn trykkes på [C] (nulstil) på 

kontrolpanelet.

8 Tryk på [Udskrift].

9 Vælg bakke for udskrivningen.

10 Tryk på [Start].

Programlisten udskrives.

!
Detalje 
Hvis det nødvendige papir ikke er lagt i papirbakken, vil [Start] blinke rødt. 
Det kan forekomme, at det ikke er muligt at trykke på [Start].
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Sådan får du vist programlisten

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Nr.: Registreringsprogramnummer.

Navn: Registreringsnavn.

Adressebog: Adressebogsnummer.

Element: FK-502's funktioner.

Indstilling: Indstillingsstatus.
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12.21 E-mail emne-/tekstliste
Listen over registrerede emner/tekst (for e-mail) kan udskrives.

1 Tryk på [Fax], og tryk på [Funktioner/tællere]på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Administratorindstilling].

3 Indtast password, og tryk på [OK].

– Administrator-passwordet kan ændres i [Sikkerhedsindstilling]. 
Administratoren bør have ansvar for håndteringen af passwordet.

4 Tryk på [One-Touch-registrering].

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. I forbindelse med [One-Touch-
registrering] indtastes 3 på det numeriske tastatur.

5 Tryk på [One-Touch registreringsliste].

6 Tryk på [E-mail emne-/tekstliste].
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7 Vælg bakke for udskrivningen.

8 Tryk på [Start].

E-mail emne-/titelliste udskrives.

!
Detalje 
Hvis det nødvendige papir ikke er lagt i papirbakken, vil [Start] blinke rødt. 
Det kan forekomme, at det ikke er muligt at trykke på [Start].
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Sådan får du vist emne-/tekstlisten

Listenavn Element Beskrivelse

Titelliste Nr.: Registreringsnummer.

Emne: Registreret emne for emne/tekst (for e-mail).

Tekstliste Nr.: Registreringsnummer.

Tekst: Registreret tekst for emne/tekst (for e-mail).
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12.22 Liste over faxindstillinger
Listen over indstillede værdier i faxens opsætning i maskinen kan udskrives.

1 Tryk på [Fax], og tryk på [Funktioner/tællere]på kontrolpanelet.

2 Tryk på [Administratorindstilling].

3 Indtast password, og tryk på [OK].

– Administrator-passwordet kan ændres i [Sikkerhedsindstilling]. 
Administratoren bør have ansvar for håndteringen af passwordet.

4 Tryk på [Faxindstillinger].

– Nogle elementer vil muligvis ikke blive vist afhængig af de valgfrie 
indstillinger.

– I Funktioner kan et nummer, der er vist i tasten, også indtastes og 
vælges ved hjælp af tastaturet. Ved [Faxindstillinger] indtastes 8 på 
det numeriske tastatur.

5 Tryk på [Liste over jobindstillinger].
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6 Vælg bakke for udskrivningen.

7 Tryk på [Start].

Listen over faxindstillinger udskrives.

!
Detalje 
Hvis det nødvendige papir ikke er lagt i papirbakken, vil [Start] blinke rødt. 
Det kan forekomme, at det ikke er muligt at trykke på [Start].
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Sådan får du vist listen over faxindstillinger

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Element: Element i Funktioner

Indstilling: Indstillingsstatus.
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* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.
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Relæ-liste

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Nr.: Bakkenumre for relæ-brugerbakken.

Gruppenr.: Gruppenr. som relæ-distributionsdestination.

Password: Relæ-password.
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Liste over bulletin/fortrolig

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Nr.: Brugerbakkenr. registreret ved hjælp af bulletin board / fortrolig.

Navn: Registreret navn.

Password: Fortroligt password.

Type: Fortrolig eller bulletin board vises.
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Sender (TSI) RX bakke

* De faktiske rapporter kan afvige fra rapporterne i denne vejledning.

Element Beskrivelse

Nr.: Registreringsnummer for sender (TSI) RX

Sender (TSI): Den registrerede senderinformation.

Viderestillingsdesti-
nation:

Specificeret transmissionsdestination.
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PageScope-internetforbindelse 13
13 PageScope-internetforbindelse

13.1 Elementer, der kan angives med PageScope-
internetforbindelse
PageScope-internetforbindelse er et enhedsstyringshjælpeprogram, der 
understøttes af den indbyggede HTTP-server i enheden. 

Ved brug af en webbrowser på en computer, der er sluttet til netværket, kan 
maskinindstillinger angives fra en PageScope-internetforbindelse.

Det er lettere at ændre indstillinger fra computeren.

Følg i denne vejledning følgende indstillingsmetoder for at bruge 
PageScope-internetforbindelsen for de faxfunktioner, der forklares.
- Adressebog
- Gruppe
- Program
- Brugerbakke for fortrolige RX (offentlig brugerbakke)
- Brugerbakken for bulletin board
- Brugerbakke for TX-opkald
- Brugerbakke for RX-hukommelse
- Relæ-brugerbakke

Operativsystem

Operativsystem

Netværkscomputerprogram Ethernet (TCP/IP)

Kompatible webbrowsere:
Microsoft Internet Explorer ver.6 eller senere anbefales (*)
(JavaScript og cookies aktiveret),
Netscape Navigator ver.7.02 eller senere
(JavaScript og cookies aktiveret)
Macromedia Flash player (version 7.0 eller senere plugin på-
krævet)
(*) Hvis der anvendes Internet Explorer ver. 5.5, skal Micro-
soft XML parser MSXML3,X være installeret.
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13 PageScope-internetforbindelse
Åbning af PageScope-internetforbindelse

Du kan åbne PageScope-internetforbindelsen direkte fra en webbrowser.

1 Start webbrowseren.

2 Indtast IP-adressen for denne maskine i adressebjælken, og tryk 
derefter på [Enter].

– http://<IP_adresse_for_maskinen>/
f.eks.: Når maskinens IP-adresse er 192.168.1.20.
http://192.168.1.20/

– Hvis brugeridentifikation er aktiveret, vises en side til indtastning af 
brugernavn og password, før du kan betjene maskinen.

Sidestruktur

Den side, der vises umiddelbart efter, at PageScope-internetforbindelse er 
åbnet, kaldes Brugermodussiden.

Konfigurationen af PageScope-internetforbindelsessiden er vist herunder.

1
2
3
4

5 6

7
8

10

11

12

9
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Nr. Element Beskrivelse

1 KONICA MINOLTA-Logo Klik på logoet for at gå til Konica Minoltas webside 
på følgende adresse.
http://konicaminolta.com/

2 PageScope-internetforbindelse Klik på logoet for at få vist oplysning om PageSco-
pe-internetforbindelsens version.

3 Login-modus Viser den aktuelle login-modus (offentligt, registreret 
bruger, kontonavn, administrator, bakkeadministra-
tor).

4  Knappen [Logout] Klik her for at logge af den aktuelle modus.

5 Statusvisning De forskellige statusser for maskinens printer- og 
scannerafsnit vises vha. ikoner.

6 Display til meddelelser Hvis der opstår en fejl i maskinen, vises status for 
fejlfunktionen/fejlen samt andre fejloplysninger.

7 Hjælp Den side, der er angivet i "Adresse på online vejled-
ning", vises. Se Brugervejledning [Udskrivning] for at 
få flere oplysninger.

8 Opdatering af displayet Når du klikker på denne knap, opdateres displayet.

9 Enhedsnavn Viser navnet på den enhed, der aktuelt er åbnet.

10 Faner Vælg kategori for den side, der skal vises. Følgende 
faner vises i Brugermodus.
System
Job
Bakke
Print
Scan

11 Menuer Liste med oplysninger og indstillinger for den valgte 
fane. Den viste menu afhænger af den valgte fane.

12 Oplysnings- og indstillingsdis-
play

Der vises yderligere oplysninger om det i menuen 
valgte element.
bizhub C250 (Phase3) 13-5
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



13 PageScope-internetforbindelse
Webbrowserens cache

De nyeste oplysninger vises muligvis ikke på PageScope-
internetforbindelsens sider, da ældre versioner af siderne gemmes i 
webbrowserens cache. Endvidere kan der opstå følgende problemer, når 
cachen anvendes.

Deaktiver cachen for webbrowseren, når PageScope-internetforbindelse 
bruges.

!
Detalje 
Hvis dette hjælpeprogram bruges med aktiveret cache, og 
administratormodus er tidsudkoblet, kan den tidsudkoblede side blive 
vist igen, når hjælpeprogrammet åbnes igen. Da maskinens 
betjeningspanel endvidere er låst og ikke kan bruges, skal maskinen 
genstartes. Deaktiver cachen for at undgå dette problem.

Menuerne og kommandoerne kan variere afhængig af 
webbrowserversion.

Se hjælpen til webbrowseren for at få yderligere oplysninger.

For Internet Explorer

1 Klik på [Internetindstillinger] i menuen Funktioner.

2 Klik på [Indstillinger] under [Midlertidige Internetfiler] i fanen Generelt.

3 Vælg [Ved hvert besøg på siden], og klik på [OK].

For Netscape Navigator

1 Klik på [Foretrukne] i menuen Rediger.

2 Klik på [Avanceret] og derefter [Cache] i feltet Kategori.

3 Vælg [Hver gang siden vises] under "Sammenlign siden i cachen med 
siden på netværket",
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13.2 Sådan logger du på og af
Når PageScope-internetforbindelsen er åbnet, vises siden for en offentlig 
bruger. For at kunne logge på som en registreret bruger eller administrator, 
efter at der er sket en brugeridentifikation, er det nødvendigt først at logge af 
og derefter på igen.

Sådan logger du af

1 Klik på [Logout] i øverste venstre hjørne af vinduet.

– Når du er logget på, opstår der et tidsudkobling, og du logges 
automatisk af, hvis der ikke udføres betjeninger inden for et angivet 
tidsrum.

– Tidsudkoblingsperioden for brugermodus og administratormodus 
kan indstilles på den side, der vises, når du klikker på 
"Authentication (Network Tab)" og derefter "Auto Logout" i 
administratormodus.
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– Brugeren logges af, og siden til login vises.
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Sådan logger du på i brugermodus (offentlig bruger)

Du kan logge på i brugermodus på to måder:
der er én måde for en registreret bruger og én måde for en offentlig bruger. 
Hvis der ikke udføres en brugeridentifikation, skal du loge på om offentlig 
bruger.

1 Vælg [Public User] på siden til login.

– Vælg om nødvendigt sprog i rullelisten.
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2 Klik på [Login].

– Brugermodussiden vises.
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Sådan logger du på i brugermodus (registreret 
bruger/bakkeadministrator)

Du kan logge på i brugermodus på to måder:
der er én måde for en registreret bruger og én måde for en offentlig bruger. 
Følgende procedure beskriver, hvordan du udfører en brugeridentifikation og 
logger på med et specifikt brugernavn.

0 Klik på ikonet til højre for feltet [User Name], og vælg derefter et 
brugernavn fra listen.

0 Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få oplysninger om angivelse 
af indstillinger for bakkeadministrator.

1 Indtast brugernavn og password på siden til login.

– For at logge på som bakkeadministrator skal du indtaste 
"boxadmin" som brugernavn og derefter det password, der er 
angivet i Angivelse af [indstillinger for bakkeadministrator] under 
Password. 

– Vælg om nødvendigt sprog i rullelisten.
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2 Klik på [Login].

– Brugermodussiden vises.
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Sådan logger du på i administratormodus

Log på i administratormodus for at foretage system- og 
netværksindstillinger.

0 Når du er logget på i administratormodus, låses maskinens 
betjeningspanel og kan ikke bruges.

0 Afhængig af maskinstatus kan du muligvis ikke logge på i 
administratortilstand.

1 Vælg [Administrator] på siden til login.

– Vælg om nødvendigt sprog i rullelisten.
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2 Indtast passwordet for maskinens administrator, og klik derefter på 
[OK].

– Administratormodussiden vises.
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13.3 Adressebog
Der kan registreres nye destination for fax-/scanningsfunktionerne.

Fanen Scan vises kun, når brugerregistrering er tilladt.

Sådan registreres nye destinationer

1 Klik på fanen [Scan], og vælg derefter [Address Book].

2 Klik på [New Registration].

3 Vælg transmissionsmodus, og klik på [Next].
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4 Foretag indstillinger, og klik på [Apply].

5 Klik på [OK.]

Registreringen udføres.
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Når der er valgt [E-Mail] 

Name Indtast navnet på destinationen (op til 24 tegn).

Index Vælg søgeord for søgning af destinationer.

E-Mail Address Indtast destinationens e-mail-adresse (op til 320 tegn).

Når der er valgt [User Box]

Name Indtast navnet på destinationen (op til 24 tegn).

Index Vælg søgeord for søgning af destinationer.

User Box No. Indtast destinationens bakkenummer (indtastningsområde: 1 
til 999999999).

Klik på , og vælg derefter bakkenummeret i listen.

Når der er valgt [Abbr. Dial]

Name Indtast navnet på destinationen (op til 24 tegn).

Index Vælg søgeord for søgning af destinationer.

Destination Indtast destinationens faxnummer (der kan indtastes op til 38 
tegn, tallene fra 0 til 9, "#", "*", "-", "T", "P", "E").

Line Selection Vælg den linje, der skal bruges (No Selection/Line 1/Line 2).
Valg af linje vises, når fax-multilinjen (ekstraudstyr) er installe-
ret.

V34 Off Vælg [ON] eller [OFF]

ECM Off Vælg [ON] eller [OFF]

International Communication Vælg [ON] eller [OFF]

Check Destination Vælg [ON] eller [OFF] for transmission.
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Redigering af forkortede destinationer

1 Klik på fanen [Scan], og vælg derefter [Address Book].

2 Klik på  for den adresse, du vil ændre.

3 Der vises en side til redigering af indstillinger, og indstillingerne kan 
ændres.

– Elementerne er de samme som dem, der bruges under registrering.

4 Klik på [OK].

Indstillingerne ændres.
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Sletning af en adressebog

1 Klik på fanen [Scan], og vælg derefter [Address Book].

2 Klik på  for den adresse, du vil slette.
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3 Klik på [OK] for at slette.

4 Klik på [OK].

En adresse slettes.
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13.4 Gruppe
Flere destinationer, der er registreret i adressebogen, kan registreres som en 
gruppe.

Sådan registreres en gruppe

1 Klik på fanen Scan og derefter på [Group].

2 Klik på [New Registratrion].

3 Vælg [Store Fax], og klik derefter på [Next].
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4 Indtast navnet.

5 Vælg destinationerne for hver transmissionsmodus.

– Vælg sendemodus.

– Klik på .
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6 Vælg de destinationer, der skal registreres i gruppe, fra 

adressebogslisten, og klik på [Apply].

7 Klik på [OK].

Registreringen udføres.
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13.5 Programregistrering
Transmissionsbetingelser og en adresse kan registreres som et program.

Sådan registreres et program

1 Klik på fanen Scan og derefter på [Program].

2 Klik på [New Registratrion].
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3 Vælg transmissionsmodus, og klik på [Next].
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4 Foretag indstillinger, og klik på [Apply].
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5 Klik på [OK].

Registreringen udføres.
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Når der er valgt "Abbr. Dial (Store Fax)"

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnummeret (op til 24 tegn).

Select from Address Book Klik på , og vælg derefter destinationsnavnet fra listen for at 
få vist one-touch-listerne.

Direct Input Indtast destinationen direkte. Angiv indstillinger for følgende.
Destination (faxnummer) (Op til 28 tegn)
Indstilling for telefonlinje
Der vises Line Setting, hvis fax-multilinjen (ekstraudstyr) er in-
stalleret.
V34 Off
ECM Off
International Communication
Check Destination

Resolution Vælg billedkvaliteten.

File Type Vælg filformatet.

Simplex/Duplex Vælg [Single Sided], [Double Sided] eller [Cover + 2-Sided].

Original Type Vælg originalkvalitet, f.eks. tekst eller foto.

Density Juster tætheden.

Background Removal Juster baggrundens mørkhed.

Scan Size Vælg originalformat ([Auto] eller [Standard Size]).

Feed Direction Angiv den retning, papiret udskrives i.

Timer TX Angiv, om timer-transmission skal aktiveres. Hvis der er valgt 
[Enable], indstilles transmissionstiden.

Password TX Angiv, om password-transmission skal aktiveres. Hvis der er 
valgt [Enable], indstilles indtastes passwordet.

F-Code Angiv, om F-kode skal aktiveres. Hvis der er valgt [Enable],
indtastes underadressen og passwordet (op til 20 tegn).

Page Scanning Der foretages en indstilling under læsning af sidescanningen.

Erase Angiv bredden på omkredsen af dokumentet, der skal slettes.
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Når der er valgt "E-mail (Store Fax)"

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnummeret (op til 24 tegn).

Select from Address Book Klik på , og vælg derefter destinationsnavnet fra listen for at 
få vist one-touch-listerne.

Direct Input (E-Mail Address) Indtast destinationens e-mail-adresse direkte. (op til 320 tegn).

Resolution Vælg billedkvaliteten.

File Type Vælg filformatet.

Subject Angiv emnet (Not Specified, 1 til 10).
Hvis der er valgt [Not Specified], bruges standardtitlen.

 Klik på  for at kontrollere indholdet.

Text Angiv teksten (Not Specified, 1 til 10). 

Klik på  for at kontrollere indholdet.

Simplex/Duplex Vælg [Single Sided], [Double Sided] eller [Cover + 2-Sided].

Original Type Vælg originalkvalitet, f.eks. tekst eller foto.

Density Juster tætheden.

Background Removal Juster baggrundens mørkhed.

Scan Size Vælg originalformat ([Auto] eller [Standard Size]).

Feed Direction Angiv den retning, papiret udskrives i.

File Name Indtast filnavnet (op til 30 tegn).

Page Scanning Der foretages en indstilling under læsning af sidescanningen.

Erase Angiv bredden på omkredsen af dokumentet, der skal slettes.
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Når der er valgt "User Box (Store Fax)"

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnummeret (op til 24 tegn).

Select from Address Book Klik på , og vælg derefter destinationsnavnet fra listen for at 
få vist one-touch-listerne.

Direct Input Indtast destinationens bakkenummer direkte (indtastningsom-
råde: 1 til
999999999).

Resolution Vælg billedkvaliteten.

File Type Vælg filformatet.

Simplex/Duplex Vælg [Single Sided], [Double Sided] eller [Cover + 2-Sided].

Original Type Vælg originalkvalitet, f.eks. tekst eller foto.

Density Juster tætheden.

Background Removal Juster baggrundens mørkhed.

Scan Size Vælg originalformat ([Auto] eller [Standard Size]).

Feed Direction Angiv den retning, papiret udskrives i.

E-Mail Notification Upload-destinationen for filen kan meddeles til den angivne 
adresse.

Destination Klik på  for at vælge meddelelsesadresserne.

File Name Indtast filnavnet (op til 30 tegn).

Page Scanning Der foretages en indstilling under læsning af sidescanningen.

Erase Angiv bredden på omkredsen af dokumentet, der skal slettes.
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Når der er valgt "Group Box (Store Fax)"

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnummeret (op til 24 tegn).

Gruppe Viser gruppenummeret.

Resolution Vælg billedkvaliteten.

File Type Vælg filformatet.

Subject Angiv emnet (Not Specified, 1 til 10).
Hvis der er valgt [Not Specified], bruges standardtitlen.

Klik på  for at kontrollere indholdet.

Text Angiv teksten (Not Specified, 1 til 10). Klik for at kontrollere
indholdet.

Klik på  for at kontrollere indholdet.

Simplex/Duplex Vælg [Single Sided], [Double Sided] eller [Cover + 2-Sided].

Original Type Vælg originalkvalitet, f.eks. tekst eller foto.

Density Juster tætheden.

Background Removal Juster baggrundens mørkhed.

Scan Size Vælg originalformat ([Auto] eller [Standard Size]).

Feed Direction Angiv den retning, papiret udskrives i.

E-Mail Notification Upload-destinationen for filen kan meddeles til den angivne 
adresse.

Destination Klik på  for at vælge meddelelsesadresserne.

File Name Indtast filnavnet (op til 30 tegn).

Timer TX Angiv, om timer-transmission skal aktiveres. Hvis der er valgt 
[Enable], indstilles transmissionstiden.

Password TX Angiv, om password-transmission skal aktiveres. Hvis der er 
valgt [Enable], indstilles indtastes passwordet.

F-Code Angiv, om F-kode skal aktiveres. Hvis der er valgt [Enable],
indtastes underadressen og passwordet (op til 20 tegn).

Page Scanning Der foretages en indstilling under læsning af sidescanningen.

Erase Angiv bredden på omkredsen af dokumentet, der skal slettes.
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Når der er valgt "No Destination (Store Fax)"

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnummeret (op til 24 tegn).

Resolution Vælg billedkvaliteten.

File Type Vælg filformatet.

Simplex/Duplex Vælg [Single Sided], [Double Sided] eller [Cover + 2-Sided].

Original Type Vælg originalkvalitet, f.eks. tekst eller foto.

Density Juster tætheden.

Background Removal Juster baggrundens mørkhed.

Scan Size Vælg originalformat ([Auto] eller [Standard Size]).

Feed Direction Angiv den retning, papiret udskrives i.

Timer TX Angiv, om timer-transmission skal aktiveres. Hvis der er valgt 
[Enable], indstilles transmissionstiden.

Password TX Angiv, om password-transmission skal aktiveres. Hvis der er 
valgt [Enable], indstilles indtastes passwordet.

F-Code Angiv, om F-kode skal aktiveres. Hvis der er valgt [Enable],
indtastes underadressen og passwordet (op til 20 tegn).

Page Scanning Der foretages en indstilling under læsning af sidescanningen.

Erase Angiv bredden på omkredsen af dokumentet, der skal slettes.
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13.6 Brugerbakke for fortrolige RX
Brugerbakken for fortrolige RX kan registreres, og bakken kan åbnes fra 
PageScope-internetforbindelsen, så indholdet kan kontrolleres.

!
Detalje 
Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få yderligere oplysninger 
om brugerbakken.

Sådan registreres den fortrolige RX-brugerbakke

1 Klik på fanen Box, og vælg [Create User Box].

2 Vælg [Public User Box], og klik derefter på [Next].
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3 Foretag indstillinger, og klik på [Apply].

4 Klik på [OK].

Element Beskrivelse

User Box No. Indtast brugerbakkens nummer.

User Box Name Indtast brugerbakkens navn. (op til 20 tegn)

User Box Password Indtast passwordet til brugerbakken for at åbne den.

Retype User Box Password Indtast passwordet til bakken igen for at bekræfte det.

Index Vælg indeks for søgning af bakken.

Main Indstil, så de vises, når der trykkes på Main i søgetegnene.

User Box Type Når Authentication/Account Track er aktiveret, vælges en-
ten [Public] eller [Personal] bakketype.

Documentation Auto Delete Time Indstil det tidspunkt, hvor dokumentet i bakken skal slet-
tes automatisk.

Confidential RX Indstil funktionen fortrolig modtagelse til TIL.

Communication Password Indtast kommunikationspasswordet (0-9, * eller # op til 8 
tegn) for fortrolig modtagelse.

Retype Communication Password Indtast kommunikationspasswordet igen for at bekræfte 
det.
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Sådan åbnes den fortrolige RX-brugerbakke

1 Klik på fanen Box, og vælg [Open User Box].

2 Vælg [Public User Box], og klik derefter på [Next].
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3 Indtast brugerbakkens nummer for om nødvendigt at få vist og indtaste 
passwordet til brugerbakken, og klik på [OK].

4 Kontroller indholdet i bakken.
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Element Beskrivelse

User Box Setting Rediger indholdet i bakken.

Delete User Box Slet bakken.

Vis detaljerede oplysninger om dokumentet.

Download dokumentet.

Slet dokumentet.

Skift navn på dokumentet.

Flyt eller kopier dokumentet til en anden bakke.
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13.7 Brugerbakke for bulletin board
Brugerbakken for bulletin board kan registreres, og bakken kan åbnes fra 
PageScope-internetforbindelsen, så indholdet kan kontrolleres.

!
Detalje 
Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få yderligere oplysninger 
om brugerbakken.

Sådan registreres brugerbakke for bulletin board

1 Klik på fanen Box, og vælg [Create User Box].

2 Vælg [Bulletin Board User Box], og klik derefter på [Next].
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3 Foretag indstillinger, og klik på [Apply].

4 Klik på [OK].

Element Beskrivelse

User Box No. Indtast brugerbakkens nummer.

User Box Name Indtast brugerbakkens navn. (op til 20 tegn)

User Box Password Indtast passwordet til brugerbakken for at åbne den.

Retype User Box Password Indtast passwordet til bakken igen for at bekræfte det.

User Box Type Når Authentication/Account Track er aktiveret, vælges en-
ten [Public] eller [Personal] bakketype.

Documentation Auto Delete Time Indstil det tidspunkt, hvor dokumentet i bakken skal slet-
tes automatisk.
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Sådan åbnes brugerbakke for bulletin board

1 Klik på fanen Box, og vælg [Open User Box].

2 Vælg [Bulletin Board User Box], og klik derefter på [Next].
13-40 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



PageScope-internetforbindelse 13

3 Indtast brugerbakkens nummer for om nødvendigt at få vist og indtaste 

passwordet til brugerbakken, og klik på [OK].

4 Kontroller indholdet i bakken.
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Element Beskrivelse

User Box Setting Rediger indholdet i bakken.

Delete User Box Slet bakken.

Vis detaljerede oplysninger om dokumentet.

Slet dokumentet.
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13.8 Relæ-brugerbakke
Relæ-brugerbakken kan registreres, og bakken kan åbnes fra PageScope-
internetforbindelsen, så indholdet kan kontrolleres.

!
Detalje 
Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få yderligere oplysninger 
om brugerbakken.

Sådan registreres relæ-brugerbakke

1 Klik på fanen Box, og vælg [Create User Box].

2 Vælg [Relay User Box], og klik derefter på [Next].
bizhub C250 (Phase3) 13-43
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



13 PageScope-internetforbindelse
3 Foretag indstillinger, og klik på [Apply].

4 Klik på [OK].

Element Beskrivelse

User Box No. Indtast brugerbakkens nummer.

User Box Name Indtast brugerbakkens navn. (op til 20 tegn)

Relay Dest. Klik på , og angiv den gruppe, der skal være endesta-
tion.

Relay TX Password Indtast relæ-TX-passwordet.

Retype Relay TX Password Indtast relæ-TX-passwordet igen for at bekræfte det.
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Sådan åbnes relæ-brugerbakken

1 Klik på fanen Box, og vælg [Open User Box].

2 Vælg [Relay User Box], og klik derefter på [Next].
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3 Indtast brugerbakkens nummer for at få vist og indtaste relæ-TX-
passwordet, og klik på [OK].

4 Klik på [User Box Setting].
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5 Kontroller indholdet i bakken.

6 For at ændre relæ-TX-password skal du markere afkrydsningsfeltet 
[Relay TX Password is changed], indtaste det aktuelle relæ-TX-
password og indtaste det nye relæ-TX-password.

7 Indtast det nye password igen i [Retype New Relay TX Password], og 
klik på [Apply].

8 Klik på [OK].
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13.9 Brugerbakke for TX-opkald
Brugerbakken for TX-opkald kan åbnes fra PageScope-internetforbindelsen, 
så indholdet kan kontrolleres.

!
Detalje 
Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få yderligere oplysninger 
om brugerbakken.

Sådan åbnes brugerbakken for TX-opkald

1 Klik på fanen Box, og vælg [Open User Box].

2 Vælg [Bulletin Board User Box], og klik derefter på [Next].
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3 Kontroller indholdet i bakken.

Element Beskrivelse

Vis detaljerede oplysninger om dokumentet.

Slet dokumentet.
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13.10 RX hukommelsens brugerbakke
Brugerbakken for RX-hukommelse kan åbnes fra PageScope-
internetforbindelsen, så indholdet kan kontrolleres.

!
Detalje 
Se Brugervejledning [Bakkehandlinger] for at få yderligere oplysninger 
om brugerbakken.

Sådan åbnes RX hukommelsens brugerbakke

1 Klik på fanen Box, og vælg [Open User Box].

2 Vælg [Memory RX User Box], og klik derefter på [Next].
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3 Indtast password, og klik derefter på [OK].

4 Kontroller indholdet i bakken.
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Element Beskrivelse

Vis detaljerede oplysninger om dokumentet.

Download dokumentet.

Slet dokumentet.
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14 Tillæg

14.1 Antal sider lagret i hukommelsen
Denne maskine er udstyret med en 40 GB harddisk som standard. Og 
faxbilledet er gemt i området på 27 GB på denne harddisk.

På harddisken er det muligt at lagre ca. 9.000 Konica Minolta-
standardoriginaler i A4-format med 700 ord, der gemmes og modtages i en 
hvilken som helst funktion (kopiering, udskrivning, scanning, bakke og fax). 
(med “fin” opløsning).

Det lagrede antal sider kan variere afhængig af originalformatet, opløsningen 
og originalens tilstand.

!
Detalje 
Der kan forekomme hukommelsesoverløb, når originaldokumentet læses 
ind. I så fald kan du enten sende den del af originalen, der er indlæst, eller 
gentage proceduren fra begyndelsen.
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14.2 Indlæsning af tekst
Følgende procedure beskriver, hvordan tastaturet, der vises i 
berøringspanelet, anvendes til at indtaste navnene på registrerede konti og 
brugerdefinerede papirformater. Tastaturet kan også anvendes til at indtaste 
tal.

Følgende tastaturer kan blive vist.

Eksempel

Skærm for indlæsning af password

Skærm for indtastning af e-mail-adresser

Skærm for indtastning af e-mail-meddelelser
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Følgende procedure beskriver, hvordan man kan indtaste ved hjælp af 
skærmen for indtastning af e-mail-adresser.
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Sådan indtastes tekst

% Berør tasten for det ønskede bogstav på det tastatur, der vises.
– For indtastning af store bogstaver eller symboler, tryk på [Skift].
– Tal kan også indtastes ved hjælp af tastaturet.
De indtastede tegn vises i tekstfeltet.

2
Bemærk 
Den indtastede tekst kan annulleres ved at trykke på [Annuller].

Al indtastet tekst kan slettes ved at trykke på tasten [C] (nulstil).

!
Detalje 
Et tegn i den indtastede tekst kan ændres ved at trykke på  og  
for at flytte markøren til det tegn, der skal ændres, tryk på [Slet], og 
indtast derefter det ønskede bogstav eller tal.

Liste over disponible tegn

Type Disponible tegn

Alfanumeriske
tegn /
symboler
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14.3 Faxtermer
I dette afsnit beskrives de almindelige termer, der anvendes inden for 
faxkommunikation.

Der kan forekomme forklaringer af termer for funktioner, der ikke findes på 
denne maskine.

Termer Beskrivelse

Tal 2 i 1 TX Funktion, der samler to sider på én side og sender den 
sammensatte brede side.

A Adressebog Til at kalde en destination ved at søge destinationsnavnet 
i listen over registrerede lokalnumre.

B Batch-transmission Funktion for automatisk transmission af mere end ét doku-
ment som et dokument på et angivet tidspunkt, hvis trans-
missionsvilkårene for dokumentet er de samme, f.eks. 
destination, transmissionstid, hukommelses-transmission 
eller opløsning.

Blandet original Funktion til at sende dokumentsider i forskellige formater i 
en enkelt handlingssekvens.

bps En forkortelse for “bit per second”. Det er en enhed for da-
tatransmission og repræsenterer det antal data, der sen-
des på ét sekund.

Bulletin board Funktion til at placere dokumenter, du ønsker at læse, eller 
til at lagre dokumenter, der skal sendes ved opkaldstrans-
mission.

D Det samlede indstil-
lede antal sider

Funktion til at indsætte det samlede antal sider på hver 
side i faxen i hurtig-hukommelsestransmission. Det er 
praktisk for modtager at kunne sikre sig, om alle faxens si-
der er blevet sendt eller ej (det samlede antal sider indsæt-
tes automatisk ved hukommelses-transmission).

E ECM (Error Correc-
tion Mode / fejlkor-
rektionsfunktion)

Fejlkorrektionsfunktionen for G3 kommunikation. Den 
kommunikerer med en destination og kontrollerer, om 
data bliver sendt korrekt til destinationen eller ikke. Hvis 
ikke, sender den dataene igen. Hvis destinationen under-
støtter ECM, transmitteres data i ECM, med mindre du 
indstiller på ECM FRA.

Erstatningstrans-
mission

Funktion til at overføre/sende et modtaget dokument, der 
venter på at blive udskrevet, ved hjælp af kontrolpanelet. 
Erstatningstransmission kan indstilles, når faxskærmen vi-
ses, og handlingen er blevet afbrudt på grund af manglen-
de papir eller papirstop i maskinen.
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F FAX ID ID-kode, så parterne kan genkende hinanden ved faxkom-
munikation. Telefonnummeret er normalt registreret som 
FAX ID.

F-kode Den definerer anvendelsen af underadressen for T.30*, der 
er standardiseret af ITU-T. Du kan bruge forskellige funk-
tioner i F-koden ved faxkommunikation mellem faxappa-
rater, der understøtter F-kode funktionen, selv om de er af 
forskelligt fabrikat. På denne maskine anvendes F-koden i 
bulletin board, relæ-forespørgsel, fortrolig kommunikation 
og ID-transmission. (*Dette er en af kommunikationsstan-
darderne.)

Fortrolig kommuni-
kation

Funktion til at udveksle fortrolig information med bestemte 
personer. Originaler, der er sendt med fortrolig kommuni-
kation, lagres i modtagerens fortrolige brugerbakke, og de 
udskrives ikke ved modtagelsen. De udskrives efter be-
stemte handlinger som indtastning af passwordet.

G G3 En af faxkommunikations-funktionerne, der er standardi-
seret af ITU-T. Der er G3 og G4 i kommunikationsfunktio-
nen. G3 er nu den mest anvendte 
kommunikationsfunktion.

Gendannet trans-
mission

Funktion, der vælger dokumenter, hvor transmissionen 
mislykkedes. Dokumenterne lagres i hukommelsen, og du 
kan sende igen enten til den samme destination eller efter 
at have skiftet til en anden destination.

Genopkald Til at kalde nummeret på den samme destination igen. 
Genopkald består af automatisk genopkald, hvor opkald 
udføres automatisk, og manuelt genopkald, hvor genop-
kald udføres manuelt.

Gruppe Grupperer flere lokalnumre. Funktionen er praktisk, hvis 
du ofte bruger sekventiel flerstations transmission eller 
opkaldsmodtagelse. Du kan registrere op til 500 forkorte-
de numre i en gruppe.

Termer Beskrivelse
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H Horisontal scanning Den horisontale retning, når originalen scannes.

Hukommelse Adresse for lagring af data. Anvendes til at specificere en 
kommunikation eller lagre et dokument.

Hukommelseser-
stattet modtagelse

Funktion, der automatisk lagrer et transmitteret dokument 
i hukommelsen, når det modtagne dokument ikke kan ud-
skrives, fordi maskinen er løbet tør for papir.

Hukommelsesover-
løb

Faxens billedhukommelse i denne maskine løber fuld un-
der lagring af det transmitterede dokument.

Hukommelsestrans-
mission

I denne transmissionsmetode scannes alle sider først og 
gemmes i hukommelsen før transmission. Dokumentet 
forsynes automatisk med det samlede sideantal, og bille-
derne på første side vises på rapporten over kommunika-
tionsresultater.
Dog kan hukommelsens kapacitet bliver overskredet pga. 
for stor mængde data lagret i hukommelsen, når der sen-
des et stort antal sider, eller når originalernes billeder er fi-
ne.

Hurtig-hukommel-
sestransmission

Ved denne transmissionsmetode bliver der sendt en fax, 
så snart én side er scannet. Herved kan dokumenter sen-
des uden at overskride hukommelsens kapacitet i tilfælde 
af, at der skal sendes et stort antal sider.

I Indlæsning Til at scanne en original optisk og hente den som billedda-
ta.

Indstilling af origi-
nalformat

Funktion til at angive papirformatet for et dokument, der 
skal sendes. Normalt vil originalbilledet blive reduceret, så 
det passer til papirformatet, hvis det ilagte papirformat på 
destinationen er for lille til at rumme det transmitterede bil-
lede. Denne egenskab giver dig mulighed for at udskrive 
en del af billedet uden reduktion.

International TX International kommunikation. Ved international TX anven-
des en lavere transmissionshastighed. Vælg denne funkti-
on, hvis du skal sende en fax til et sted, hvor 
kommunikationsforholdene er dårlige, også selv om det er 
i dit eget land.

L Lang original Funktion, der transmitterer sider, der er længere end 
længden på (420 mm/16,5 tomme) 11 e 17 format. Hvis du 
forsøger at sende et så langt dokument uden at have ind-
stillet funktionen for lang original, vil der opstå papirstop. 
Når funktionen lang original er valgt, kan der sendes sider 
på op til 800 mm.

LDAP Forkortelse af Lightweight Directory Access Protocol. En 
protokol, der giver adgang til brugernes e-mail-adresser 
ved hjælp af netværk eller database for at kontrollere infor-
mation i miljøet via internettet, intranet eller andre TCP/IP-
netværk.

Lokalnummer En af funktionerne til at registrere et faxnummer, der ofte 
kaldes. Ved at registrere destinationsnavnet og søgebog-
stavet, når du registrerer et lokalnummer, kan du specifi-
cere destinationen ved hjælp af adressebogen. Der kan 
registreres op til 500 forkortede numre (000-499).

M Manuel transmissi-
on

Denne funktion bruges til at sende dokumenter, mens sta-
tus på modtagermaskinen kontrolleres.

Termer Beskrivelse
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O Opkald Funktion til at sende en fax, der er blevet indlæst og lagret 
i hukommelsen i faxen, når der er sendt en opkalds-kom-
mando fra modtageren.

Opkaldsmetode Der er to metoder: PB eller puls.

Opløsning Jo højere opløsningen er, jo længere tid tager det at sen-
de. Vælg en passende opløsning.

Oprindelsesstation Den fax, der giver instruktion om at sende et dokument til 
flere stationer.

P Pause Til at kalde op med bestemte intervaller. Ved tryk på tasten 
én gang oprettes et mellemrum på ét sekund.

Program Funktion til at registrere ofte anvendte faxnumre ligesom 
skabeloner for betjeningssekvenser. Herefter kan du væl-
ge destination eller angive en betjeningssekvens ved at 
trykke på tasten Program (i listen over lokalnumre).

R Rammesletning Funktion, der sletter mørke striber, hvis originalen er en 
bog eller indlæses med åben ADF.

Relæ TX Funktion til at sende en fax til flere stationer via andre fax-
apparater (kaldet en relæstation). Du kan spare udgifter 
ved at indstille en af stationerne som relæstationen og 
sende fax via relæstationen, hvis endestationerne ligger 
langt væk.

Relæstation En fax, der sender dokumenter til flere stationer ved relæ-
forespørgsel fra oprindelsesstationen.

Rundskrivning (bro-
adcasting)

Til at sende en fax til flere stationer i én enkelt handling.

RX hukommelse Funktion, der lagrer et modtaget dokument og udskriver 
dokumentet efter behov.

S Senderinformation Information som transmissionsdato, navn, telefonnummer 
og sideantal, der bliver skrevet øverst oppe i det modtag-
ne dokument ved faxtransmissionen.

Sendernavn Navnet på denne maskine, som er repræsenteret med 
hvilke som helst alfanumeriske tegn og symboler. Det re-
gistreres som en del af oprindelsesudskriftet øverst oppe 
i det modtagne dokument på modtagers side.

Standardindstillin-
gen fra fabrikken

Den fabriksindstillede værdi. Du kan ændre nogle standar-
der i Funktioner. Det er praktisk at indstille en værdi, som 
du bruger ofte, som standard.

Super G3 (SG3) Dette er G3 kommunikationsmetoden, der opfylder krave-
ne i ITU-T V.34. Den kan kommunikere hurtigere (op til 
33.400 bps) end normal G3 kommunikation.

Termer Beskrivelse
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T Timer TX Funktion til at specificere starttidspunktet for en kommu-
nikation. Du kan spare udgifter ved at specificere en trans-
mission, så den påbegyndes ved midnat eller tidligt om 
morgenen, hvor telefontaksterne er lavere.

Transmissionsha-
stigheder

Modemmets transmissionshastigheder i faxen. Det kan 
transmittere med høj hastighed på 33.600 bps. Hvis det er 
indstillet til international TX. International kommunikation. 
Ved international TX anvendes en lavere transmissionsha-
stighed. Vælg denne funktion, hvis du skal sende en fax til 
et sted, hvor kommunikationsforholdene er dårlige, også 
selv om det er i dit eget land. Den transmitterer ved støjre-
sistent 7.200 bps eller 4.800 bps.

Transmissionsre-
servation

Funktion til at reservere den næste transmission under 
kommunikation eller udskrivning.

Transmissionstid Tiden det tager at sende en fax. Jo højere opløsningen er, 
jo længere tid tager det at sende.

TX password Funktion til at sende fax med et password. Sender skal 
sende en fax med samme password, der er indstillet i et 
RX lukket netværk, hvis dette RX lukkede netværk er ind-
stillet hos modtager.

V V.34 En kommunikationsmetode under Super G3 faxkommuni-
kation. Det kan være umuligt at kommunikere i funktionen 
Super G3, hvis modtager eller sender er sluttet til forbin-
delsen via en lokal telefonomstilling.

Vendt på hovedet Funktion til at specificere den relevante indbindingsmåde 
ved transmission af et tosidet dokument (dvs. når der er 
trykt på begge sider af papiret). Den indbindingsmåde du 
vælger, skulle gøre det muligt at indlæse siderne på et to-
sidet dokument korrekt ved at lægge siderne højre mod 
venstre eller top mod bund.

Vertikal scanning Den vertikale retning, når originalen scannes.

Z Z-foldet original Funktion til at fastsætte et dokumentformat, før originalen 
bliver indlæst og sendt. Visse faxapparater kan ikke regi-
strere dokumentformatet, hvis det er blevet foldet. Denne 
funktion er kun disponibel, når originalen indlæses ved 
hjælp af ADF.

Termer Beskrivelse
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14 Tillæg
14.4 Indeks

A
ADF 3-7, 3-10
Adgang 2-4
Adressebog 2-9, 2-15, 3-20, 3-24, 
10-5
Adressebogsliste 12-39
Aktiver økonomifunktion (fax) 11-8, 
11-24
Aktivitetsrapport 12-5
Annuller 7-5
Antal originaler 3-49, 7-6

B
Baggrundsjustering 7-6, 7-16
Bakke 2-4, 2-18
Berøringspanel 2-4
Blandet original 7-6, 7-8
Brugerbakke 2-10
Brugerbakke for bulletin board 2-20
Brugerbakke for fortrolig udskriv-
ning 2-20
Brugerbakke for TX-opkald 2-20
Brugeridentifikation 2-17
Brugervejledninger 1-24
Bulletin board 9-10, 10-54, 10-58
Bulletin TX rapport 12-32

C
C 2-5

D
Data 2-5
Dest.- navn 2-15

Dest.-nummer 2-15
Destinationsangivelse 2-16
Direkte indtastn. 2-15, 3-27, 3-29

E
ECM FRA 7-7, 7-41
Ekstern linje 11-70
E-mail 2-10
Emne 10-32

F
Fax 2-4
Fax TX 3-44
Fax, skærmbillede f. aktive jobs 
11-7, 11-19
Filtype 7-6, 7-28
F-kode RX 10-49
F-kode TX 7-6
Fortrolig kommunikation 7-34
Fortrolig RX rapport 12-30
FRA 7-5
Funktioner/tællere 2-5
Funktionskontrol 2-5, 3-20

G
Gem i brugerbakke 3-28
Genopkald 3-33
Glasplade 3-8, 3-9, 3-10
Gruppe 2-15, 3-29, 10-19
Gruppeliste 12-42

H
Hjælp 2-5
Hukommelse 2-15
Hukommelse fuld 5-6

I
Indbindingsposition 7-6, 7-10
Indstil. f. komm. 2-16
Indstil. f. scan 2-15, 3-18
Indstilling af fax PC-RX 11-59
Indstilling af fax RX 2-23
Indstilling af funktion TIL/FRA 11-43
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Indstilling af funktioner 11-12
Indstilling for e-mail 3-19
Indstilling for kommunikation 3-18
Indstilling for PBX CN 11-13, 11-70
Indstilling for print/fax output 11-8, 
11-27
Indstilling for TSI brugerbakke 11-65
Indstilling for TX viderestilling 11-53
Indstilling for TX/RX 11-11, 11-41
Indstillinger for rapporter 11-14, 
11-73
Indstillinger for telefonlinje 2-7, 
11-10, 11-37
Information i toptekst 2-7, 11-9, 
11-31
Initialindstilling 11-8, 11-22
International TX 3-54, 7-7

J
Jobliste 2-15, 3-42

K
Kontosporing 2-17
Kontrast 2-5
Kontrolpanel 2-4
Kopi 2-4

L
Linjeindstilling 7-7
Liste over bulletin/fortrolig 12-56
Liste over disponible tegn 14-6
Liste over faxindstilling 12-51
Liste over jobindstillinger 11-14
Lokalnummer 2-10, 3-28

M
Modtagemodus 2-7

N
Nulstil 2-5, 7-5
nulstil 2-5

O
Offentlig brugerbakke 2-19
Off-hook 2-15
OK 7-5
Opkaldsmetode 2-7
Opkaldsmodtagelse 9-8
Opkaldstransmission 9-4
Oplysningssøgning 3-24
Opløsning 3-16
Optag. 5-6
Originaltype 3-13

P
PAGE 2-15
Panelindstilling 2-5
Pause 3-28
Position for toptekst/bundtekst 
11-9, 11-34
Program 2-12, 2-15, 3-23, 10-25
Programliste 12-45
På langs 1-23
På tværs 1-23

R
Rammesletning 7-6, 7-13
Rapport for reservering af sekventiel 
opkaldsmodtagelse 12-26, 12-28
Rapport for sekventiel opkaldsmod-
tagelse 12-18
Rapport, reservation af rundskrivel-
ser 12-24
Rapport, reservation af RX-opkald til 
en adresse 12-20
Rapport, reservation TX-opkald 
12-22
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14 Tillæg
Rapport, rundskrivelser 12-16
Relæ-transmissionsforespørgsel 
7-38
Re-TX brugerbakke 3-35
RX hukommelse 11-47
RX hukommelsens brugerbakke 
2-20, 10-62
RX lukket netværk 11-50
RX output 11-59
RX-opkald 7-6
RX-opkaldsrapport 12-14

S
Scan 2-4
Scanning til e-mail 3-28
Scanningsformat 7-6, 7-22
Sender (TSI) RX bakke 12-57
Sendernavn 2-7
Senders faxnr. 2-7
Sideliste 2-15
Sidst opkaldte # 3-28
Simplex/Duplex 3-15
Skarphed 7-6, 7-19
Specificeret bakke 2-19
Start 2-5
Std.indstill. fax grundskærmbillede 
11-7, 11-16
Strøm 2-5
Svarer ikke 5-6
Systembrugerbakke 2-20
Søgning LDAP 3-25
Sådan indtastes tekst 14-6

T
Tastatur 2-5, 3-22, 3-29
Tekst 10-32
Timer TX 3-51, 7-6
Tone 3-28
TX hurtig-hukommelse 7-6

TX password 7-6, 7-31
TX rapport 12-10
TX-opkald 7-6
TX-opkaldsrapport 12-12
Tæthed 3-14

U
Udskriv separate faxsider 4-13, 
4-14
Underfelt 2-16

V
V.34 FRA 7-7, 7-44
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