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Indledning 1
1 Indledning

1.1 Velkommen
Tak, fordi du har anskaffet en Konica Minolta bizhub C250.

Bizhub C250 er udstyret med en integreret printercontroller, der gør det 
muligt at udskrive direkte fra Windows-kompatible computere eller 
Macintosh computere.

Denne brugervejledning beskriver udskrivningsfunktioner, betjeninger, brug 
og sikkerhedsregler for printcontrolleren. For at sikre at maskinen bruges 
korrekt og på en effektiv måde, bør du læse denne vejledning grundigt 
igennem, før maskinen tages i brug. For at sikre at maskinen bruges korrekt 
og på en effektiv måde, bør du læse "Forholdsregler ved installation og brug" 
i brugervejledningen [Kopifunktioner], før du bruger maskinen.

2
Bemærk 
Illustrationerne, der er brugt i denne vejledning, kan afvige fra den 
faktiske model.

Varemærker og Copyright

KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA logoet, og The essentials of imaging 
er registrerede varemærker for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope og bizhub er registrerede varemærker for KONICA MINOLTA 
BUSINESS TECHNOLOGIES.

Netscape Communications, Netscape Communications-logoet, Netscape 
Navigator, Netscape Communicator og Netscape er varemærker tilhørende 
Netscape Communications Corporation.

Novell og Novell NetWare er registrerede varemærker for Novell, Inc.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende 
Microsoft Corporation.

IBM er et registreret varemærke for International Business Machines, Inc.

Apple, Macintosh, og Mac er registrerede varemærker for Apple Computer, 
Inc.

Adobe, Adobe logoet, Acrobat, Acrobat logoet, PostScript, og PostScript 
logoet er enten registrerede handelsmærker eller varemærker for Adobe 
Systems Incorporated.

Ethernet er et registreret varemærke tilhørende Xerox Corporation.
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1 Indledning
PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company 
Limited.

Alle andre produkt- og mærkenavne er varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Denne maskine og PageScope Box Operator er delvist baseret på arbejde 
fra Independent JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4® er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende RSA Security 
Inc. i USA og/eller andre lande.

RSA® er et registreret varemærke eller et varemærke for RSA Security Inc. 
RSA BSAFE® er et registreret varemærke eller varemærke for RSA Security 
Inc. i USA og/eller andre lande.

Licensoplysninger

Dette produkt indeholder RSA BSAFE 
kryptografisk software fra RSA Security 
Inc.
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OpenSSL Statement

OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica-
tion, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright no-

tice, this list of conditions and the following disclaimer in the documen-
tation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for 
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used 
to endorse or promote products derived from this software without prior 
written permission. For written permission, please contact openssl-
core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor 
may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission 
of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following ac-
knowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for 
use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND 
ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CON-
SEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by Tim Hud-
son (tjh@cryptsoft.com).
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Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@crypt-
soft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the fol-
lowing conditions are aheared to. The following conditions apply to all code 
found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just 
the SSL code.
The SSL documentation included with this distribution is covered by the 
same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@crypt-
soft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the 
code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young 
should be given attribution as the author of the parts of the library used. This 
can be in the form of a textual message at program startup or in documen-
tation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifica-
tion, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list 

of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright no-

tice, this list of conditions and the following disclaimer in the documen-
tation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@crypt-soft.com)"
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library be-
ing used are not cryptographic related.

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 
the apps directory (application code) you must include an acknowledge-
ment:
"This product includes software written by Tin Hudson (tjh@crypt-
soft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EX-
PRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AU-
THOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCI-
DENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILI-
TY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
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NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or de-
rivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be cop-
ied and put under another distribution licence [including the GNU Public 
Licence.]

Copyright

© 2005 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Alle rettigheder 
forbeholdes.

Bemærk
- Denne brugervejledning må ikke gengives delvist eller helt uden 

tilladelse.
- Konica Minolta Business Technologies, Inc. er ikke ansvarlig for uheld 

forårsaget af brug af dette udskrivningssystem eller brugervejledningen. 
- Oplysningerne indeholdt i denne brugervejledning kan ændres uden 

forudgående varsel.
- Konica Minolta Business Technologies, Inc. bevarer copyright til 

printerdriveren.
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1.2 Licensaftale for software
Denne pakke indeholder følgende materialer leveret af Konica Minolta 
Business Technologies, Inc. (KMBT): software inkluderet som del af 
udskrivningssystemet, digitalt krypteret maskin-læsbare outline-data, kodet 
i specielt format og i krypteret form. ("Skrifttypeprogrammer"), andre 
software som kører på computersystem for brug sammen med 
udskrivningssoftwaren ("Host Software"), og relaterende forklarende 
skriftlige materialer ("Dokumentation"). Udtrykket "Software" skal anvendes 
til at beskrive udskrivnings Softwaren, Skrifttypeprogrammer og/eller Host 
Software og også inklusive alle opdateringer, ændrede versioner, tillæg og 
kopier af Softwaren.

Softwaren er givet i licens til dig i henhold til vilkårene i denne aftale.

KMBT giver dig en ikke-eksklusiv underlicens, som omfatter brug af 
softwaren og dokumentationen, under forudsætning af, at du accepterer 
følgende:
1. Du må bruge Udskrivnings Softwaren og medfølgende 

Skrifttypeprogrammer til billedfremstilling på udskrivningsenhed(er), 
alene for dit eget interne forretningsformål.

2. Ud over licensen for Skrifttypeprogrammerne som benævnes i Afsnit 1 
ovenfor ("Udskrivnings Software") må du bruge Roman 
skrifttypeprogrammer til at gengive vægt, stil og versioner af bogstaver, 
tal, karakterer og symboler ("Typefaces") på displayet eller skærmen for 
dine egne interne forretningsformål.

3. Du må lave en backup-kopi af Host Softwaren, på betingelse af at din 
backup-kopi ikke installeres eller bruges på nogen computer. Uanset 
ovenstående restriktioner, må du installere den på et antal computere 
alene til brug med ét eller flere udskrivningssystemer, der kører 
Udskrivnings Softwaren.

4. Du må tildele dets rettigheder under denne Aftale til en Transporthaver for 
alle Aftaleindehaverens rettigheder og interesse for sådan Software og 
Dokumentation ("Transporthaver") forudsat af at du transporterer alle 
kopier af sådan Software og Dokumentation til Transporthaver, 
accepterer Transporthaver at være bundet af alle bestemmelser og vilkår 
i denne Aftale.

5. Du accepterer at ikke ændre, tilpasse eller oversætte Software og 
Dokumentation.

6. Du accepterer, at du ikke vil forsøge at ændre, skille, afkryptere, foretage 
omvendt programmering eller dekompilere softwaren.

7. Adkomst og ejendomsret over softwaren og dokumentationen og kopier 
heraf, forbliver KMBTs og KMBTs licensgivers.
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8. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med vedtaget praksis for 

dette område, herunder identifikation af ejeren af varemærket. Varemær-
ker kan kun bruges til at identificere udskrevne kopier, som er fremstillet 
ved hjælp af softwaren. En sådan brug af et varemærke, giver dig ingen 
ejendomsret over dette varemærke.

9. Du må ikke udleje, lease, underlicensere, låne eller overføre versioner 
eller kopier af Softwaren, som transporthaver ikke bruger, eller Software 
indeholdt på noget ubrugt medie, bortset fra som del af den permanente 
overførsel af al Software og Dokumentation, som beskrevet ovenfor.

10. KMBT ELLER DETS LICENSGIVERE ER UNDER INGEN 
OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR NOGEN FØLGELIGE, 
HÆNDELIGE, INDIREKTE, PØNALT BEGRUNDEDE ELLER SÆRLIGE 
SKADER, INKLUSIVE ETHVERT TAB AF FORTJENESTE ELLER 
KAPITAL, HELLER IKKE HVIS KMBT ER BLEVET OPLYST OM 
MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER, ELLER FOR NOGET SOM 
HELST KRAV FRA TREDJEPART. KMBT ELLER DETS LICENSGIVER 
FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR MED HENSYN TIL SOFTWAREN, 
UDTRYKKELIG ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR HANDELSEGNETHED, 
VELEGNETHED FOR ET SPECIELT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-
KRÆNKELSE FOR TREDJEPARTS RETTIGHEDER. VISSE STATER 
ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER 
BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE, FØLGELIGE ELLER SÆRLIGE 
SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE FOR 
DISSE OMRÅDER.

11. Bemærkning til slutbrugere der er underlagt regeringen: Softwaren er 
et "commercial item," som dette udtryk er defineret i 48 C.F.R.2.101, 
der består af "kommerciel computersoftware" og "kommerciel 
computersoftware dokumentation," ifølge brugen af disse udtryk i 48 
C.F.R. 12.212. I overensstemmelse med 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R. 
227.7202-1 til 227.7202-4, erhverver alle amerikanske myndigheds-
slutbrugere softwaren med de regler, som er anført heri.

12. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren og dermed bryde 
gældende love og bekendtgørelser vedrørende eksportrestriktioner til 
berørte lande.
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1.3 Om denne brugervejledning
Denne brugervejledning indeholder informationer til brug for 
udskrivningsfunktioner med Konica Minolta printercontroller. For detaljer om 
kopifunktioner, scanningsfunktioner, boksfunktioner og faxfunktioner 
henvises til de respektive brugervejledninger.

Denne brugervejledning er beregnet til brugere, der allerede har et 
grundlæggende kendskab til brug af computer og kopimaskine. For 
betjening af Windows eller Macintosh operativsystemer og applikationer 
henvises til de respektive betjeningsvejledninger.

C250 Brugervejledning

Brugervejledningen til denne maskine er inddelt efter funktion og består af 
følgende:

Betegnelser

Skærmbilleder i brugervejledningen

Med mindre andet er anført, bliver printerdriverfunktionerne beskrevet ved 
brug af printerdriver for Windows XP.

Brugervejledning Oplysninger

Udskrivningsfunktioner Denne brugervejledning Læs denne vejledning, når du bru-
ger maskinen som printer.

Brug af netværksscanner Læs denne vejledning, når du bruger maskinen som scan-
ner.

Boksfunktioner Læs denne vejledning, når du bruger maskinens boksfunk-
tioner.

Faxfunktioner Læs denne vejledning, når du bruger maskinens faxfunkti-
oner.

Netværksfax Læs denne vejledning, når maskinens netværksfax-funkti-
oner anvendes (internet fax, SIP fax, IP-adresse-fax).

Produktnavn Punkt

KONICA MINOLTA C250
Denne maskine

Denne maskine, kopimaskine eller printer

Integreret netværkscontroller Netværkskontrolenhed

Printercontroller, inkluderet i 
denne maskine og udskrivnings-
system

Udskrivningssystem

Microsoft Windows Windows
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1.4 Forklaring af konventioner i vejledning
Symbolerne og tekstformaterne, som anvendes i denne betjeningsvejledning 
er beskrevet nedenfor.

Sikkerhedsvejledning

6 FARE
Mangel på overholdelse af instrukserne, der er fremhævet herom, kan 
medføre dødelig eller alvorlig skade på grund af elektricitet.
% Vær opmærksom på potentielle farer for at undgå kvæstelser.

7 ADVARSEL
Manglende overholdelse af instruktioner, der er fremhævet på denne 
måde, kan føre til alvorlige kvæstelser eller materiel skade.
% Iagttag alle advarsler for at undgå skader og for at sikre sikker brug af 

maskinen.

7 FORSIGTIG 
Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan 
det medføre mindre personskader eller materielle skader.
% Overhold alle sikkerhedsforanstaltninger for at undgå kvæstelser og 

opnå sikker anvendelse af maskinen.

Række af handlinger

1 Tallet 1 formateret på denne måde 
angiver første trin i en række 
handlinger. 

2 Efterfølgende tal formateret på 
denne måde angiver de følgende trin 
i en række handlinger.

? Tekst formateret på denne måde 
indeholder yderligere hjælp. 

% Tekst formateret på denne måde beskriver den handling, som 
sikrer, at det ønskede resultat opnås. 

En indsat illustration 
her viser handlingerne, 

der skal udføres. 
bizhub C250 (Phase3) 1-11
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



1 Indledning
Tips

2
Bemærk 
Tekst, der er fremhævet på denne måde, indeholder nyttig information og 
tips om sikker brug af maskinen.

2
Husk 
Tekst, som er fremhævet på denne måde, indeholder oplysninger, som 
skal huskes.

!
Detalje 
Tekst, som er fremhævet på denne måde, indeholder yderligere 
oplysninger.

Specielle tekstmarkeringer

[Stop] tast
Navnet på kontrolpanelets taster er skrevet som vist ovenfor.

MASKININDSTILLING
Skærmteksterne er skrevet som vist ovenfor.
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Oversigt 2
2 Oversigt

2.1 Printercontroller
Printcontrolleren er en enhed, der giver mulighed for at udføre 
udskrivningsfunktioner og netværksudskrivningsfunktioner på denne 
maskine.

Printercontrollerens rolle

Printercontrolleren er indbygget i maskinen.

Du kan udskrive fra programmer på computeren, der er tilsluttet til 
udskrivningssystemet. Når denne maskine anvendes som netværksprinter, 
kan du udskrive fra programmer i computeren.

Tilgængelige funktioner i printercontrolleren

Printercontrolleren giver følgende funktioner.
- Udskrivning fra en computer (ved brug af PCL-printerdriver eller PS-

printerdriver)
- Understøttelse af netværksprotokoller, bl.a. TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX 

og Apple Talk
- Direkte udskrivning via et netværk ved brug af SMB (Windows), LPR, og 

IPP udskrivning
- Adgang til indstillinger til maskinen og printercontrolleren fra en 

klientcomputer via netværket (ved hjælp af en webbrowser)
- Kontrol af antallet af udskrevne sider (funktionerne "Brugergodkendelse" 

og "Kontosporing")
- Faxfunktioner ved brug af en computer (faxoverførsel)

Udskrivningssystem
Maskine

Printer
Controller

Computer
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2
Bemærk 
For at kunne udføre faxfunktioner kræves fax-kit FK-502 (ekstraudstyr).
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Maskinfunktioner

Printerdriverindstillingerne sættes hovedsageligt ved brug af en computer, 
men skrifttypelisten kan udskrives, og printercontrollerindstillinger og 
standard udskrivningsindstillinger kan indstilles ved brug af denne maskines 
kontrolpanel. Hertil kommer, at der kan bruges fax- og scanningsoperationer 
ved at skifte funktionen.

For at skifte mellem funktionerne trykkes på funktionstasterne på 
kontrolpanelet.

[Copy]

Denne maskine kan bruges som kopimaskine.

[Scan]

Denne maskine kan bruges som scanner.

[Fax]

Denne maskine kan bruges som faxmaskine.

[Box]

Denne maskine kan bruges til at gemme jobs og som en dokumentmappe til 
videresendelse af data til en computer via netværket. 

2
Bemærk 
Du kan bruge denne maskine som en printer i alle funktioner.

Standard udskrivningsindstillingerne kan ændres i Funktioner.

 

bizhub C250 (Phase3) 2-5
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500
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Fremgangsmåde for udskrivning

Når dette udskrivningssystem anvendes som en printer, er fremgangsmåden 
for den primære proces, som beskrevet nedenfor.

Udskrivningskommandoer overført fra applikationen bliver modtaget af 
printerdriveren.

Data transmitteres til denne maskine via et parallelt interface (IEEE 1284), når 
maskinen bruges som en lokal printer, via et USB-interface, når maskinen 
bruges som en USB-printer, eller via et Ethernet-interface (TCP/IP, IPX/SPX, 
eller AppleTalk), når maskinen bruges som en netværksprinter. Dataene 
leveres derefter fra maskinen til printercontrolleren, som udfører 
billedrasterisering (udvikling af output-karakterer og billeder til bitmapdata). 
Til sidst udskrives disse data fra maskinen.

2
Bemærk 
Det parallelle interface og USB-interfacet kan ikke bruges samtidigt.

Computer

Program Program Program

Printerdriver Printerdriver Printerdriver

USB

Maskine

Print

printercontroller

PS/PCL behandling (rasterisering)

Anvendt som en
Lokal printer

Anvendt som en
USB-printer

Anvendt som en
Netværksprinter

Parallel grænseflade
(IEEE 1284)

Ethernet (TCP/IP,
IPX/SPX, 

eller Apple Talk)
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Originaldokumenter kan scannes i kopifunktion eller 
netværksscannerfunktion, mens maskinen fungerer som en printer.
For at bruge maskinen som en kopimaskine trykkes på tasten [Kopi] på 
kontrolpanelet.

Når et udskrivningsjob modtages under kopiering, gemmes dataene i 
maskinens hukommelse. Når kopieringen er afsluttet, udskrives 
udskrivningsjobbet automatisk.
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Arbejdsgang for faxfunktion ved brug af computer

På klassisk vis sendes fax ved at lægge en original i en faxmaskine og sende 
den.

Med afsendelse af fax ved brug af computer kan du afsende en fax direkte 
fra din computer uden brug af papir.

Overførselskommandoer sendt fra applikationen bliver modtaget af 
printerdriveren.

Data transmitteres til denne maskine via et parallelt interface (IEEE 1284), når 
maskinen bruges som en lokal printer, via et USB-interface, når maskinen 
bruges som en USB-printer, eller via et Ethernet-interface (TCP/IP, IPX/SPX, 
eller AppleTalk), når maskinen bruges som en netværksprinter. Dataene 
leveres derefter fra maskinen til printercontrolleren, som udfører 
billedrasterisering (udvikling af output-karakterer og billeder til bitmapdata). 
Til sidst lagres dataene i denne maskines hukommelse og overføres som et 
klassisk faxjob.

Computer

Program Program Program

Printerdriver Printerdriver Printerdriver

USB

Maskine

Print

printercontroller

PS/PCL behandling (rasterisering)

Anvendt som en
Lokal printer

Anvendt som en
USB-printer

Anvendt som en
Netværksprinter

Parallel grænseflade
(IEEE 1284)

Ethernet (TCP/IP,
IPX/SPX, 

eller Apple Talk)
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2.2 Funktionsomgivelser
Systemkravene for brug af dette udskrivningssystem og interfacerne, der 
anvendes til tilslutning, bliver forklaret nedenfor.

Kompatible computere og operative systemer

Kontroller, at computeren, der tilsluttes, imødekommer nedenstående 
betingelser.

Windows

Macintosh

Punkt Driftsmiljø

Operativsystem Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows NT 4.0 
(Service Pack 6a eller nyere), Windows 2000 Professional 
(Service Pack 4 eller nyere), Windows XP Home Edition, Win-
dows XP Professional (Service Pack 2 eller nyere), eller Win-
dows Server 2003

Processor Pentium eller højere

Hukommelse Anbefalet ydelse for det operative system
Med tilstrækkelig hukommelse i det operative system og i den 
applikation, der anvendes

Drev CD-ROM

Webbrowser(ved brug af Page-
Scope Web Connection)

Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere anbefales (JavaScript 
aktiveret, Cookies aktiverede)
Microsoft XML Parser MSXML3.X skal være installeret, når 
der bruges Internet Explorer 5.5.
Netscape Navigator 7.02 eller nyere (JavaScript aktiveret, 
Cookies aktiverede)
Macromedia® Flash® (Hvis "Flash" er valgt i funktionen Vis-
ning, har man brug for version 7.0 eller senere plugins.)

Punkt Driftsmiljø

Operativsystem Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, eller Mac OS X 
10.4

Processor PowerPC, Intel Processor

Hukommelse Anbefalet ydelse for det operative system

Drev CD-ROM

Webbrowser(ved brug af Page-
Scope Web Connection)

Netscape Navigator 7.02 eller nyere (JavaScript aktiveret, 
Cookies aktiveret) 
Macromedia® Flash® (Hvis "Flash" er valgt i funktionen Vis-
ning, har man brug for version 7.0 eller senere plugins.)
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Kompatible interfacer

De forskellige interfacer, der kan anvendes til at tilslutte dette 
udskrivningssystem til en computer, bliver beskrevet nedenfor.

Ethernet interface

Tilsluttes, når du bruges udskrivningssystemet som en netværksprinter.

Understøtter 10Base-T og 100Base-TX standarder. Her til kommer, at 
Ethernet interface også understøtter TCP/IP (LDP/LPR, peer-to-peer), 
IPX/SPX (NetWare) og AppleTalk (EtherTalk) protokoller.

Parallelt interface (ekstraudstyr)

Tilsluttes, når du bruges udskrivningssystemet som en lokal printer.

En computer, der kører med Windows og et IEEE 1284 parallelkabel kræves 
for denne forbindelse. Brug et parallelkabel, der bruger en terminal med en 
36-benet Amphenol hanstik.

Det parallelle interface understøtter de kompatible, nibble og ECP funktioner.

USB-interface (ekstraudstyr)

Tilsluttes, når du bruges udskrivningssystemet som en netværksprinter.

USB-interface kan tilsluttes til en computer, der kører under Windows. Der 
kræves et USB-kabel til forbindelsen. Brug et type A (4-benet, han) eller type 
B (4-benet, han) USB-kabel. Et kabel, der måler 3 meter eller mindre, 
anbefales.

Det parallelle interface og USB-interfacet kan ikke bruges samtidigt. Man kan 
skifte interface i administratorfunktion.
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Forbindelsesdiagram

Printerkablerne kan tilsluttes til hver port bag på maskinen.

Maskine (set bagfra)

USB 

Parallel Parallel 
kabel port

kabel
Brugerport

Ethernet 
(10Base-T eller 
100Base-TX)
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2.3 Opsætning af systemet
For at kunne bruge dette udskrivningssystem, skal det først sættes op.

Opsætning består i at tilkoble maskinen til en computer og i at installere 
printerdriveren på den computer, der anvendes.

Sådan opsættes udskrivningssystemet

Opsæt udskrivningssystemet, som beskrevet nedenfor.

1 Tilslut maskinen til en computer. (Se under “Kompatible interfacer” på 
side 2-10).

2 Installer printerdriveren. (Se under “Installation af printerdriveren” på 
side 3-3).

3 Når der bruges en netværkstilslutning, opsættes netværket. (Se under 
“Opsætning af netværksudskrivning” på side 4-3).

4 Kontroller opsætningen ved at udskrive en testside. (Se under 
“Testudskrivning” på side 5-5).

5 Installer skærmskrifttyperne.

– Brugersoftware cd-rom'en og PostScript Printerdriver cd-rom'en 
indeholder Latin TrueType skrifttyper som skærmskrifttyper.

– Installer skærmskrifttyperne, efter at det operative systems 
standardskrifttyper er blevet tilføjet.

– Yderligere oplysninger finder du i det operative systems Hjælp-
funktion.

– Cd-rom'en "Screenfont" eller mappen "Screenfonts" indeholder 
skærmskrifttyperne.

– Macintosh skriftstyperne er komprimerede. Installer skriftstyperne, 
efter at du har dekomprimeret dem.

Installation af printerdriveren er forskellig afhængigt af tilslutningsmetoden, 
der er anvendt med maskinen, sammen med computerens operative system 
og typen af printerdriver, der anvendes.
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!
Detalje 
Yderligere detaljer om tilslutning af maskinen til en computer findes i 
“Kompatible interfacer” på side 2-10.

2
Bemærk 
For at opdatere en eksisterende printerdriver, skal du først slette den 
eksisterende printerdriver. 

Indstil efter behov interface-timeout og funktion for parallelt interface 
(Kompatibel, Nibble, eller ECP) i Funktioner på kontrolpanelet. Yderligere 
oplysninger i “Printerindstillinger i administratorindstilling” på side 10-31.

Når der bruges parallelport eller USB lokalport, skal du vælge den port, 
der bliver anvendt. Yderligere oplysninger i “IEEE 1284/USB” på 
side 10-39.
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3 Installation af printerdriveren

3.1 Printerdrivere og understøttede operative systemer
For at kunne bruge dette udskrivningssystem, skal printerdriveren være 
installeret. Printerdriveren er et program, der styrer behandling af data til 
output. Installer printerdriveren på computeren fra den medfølgende cd-rom.

Printerdriverne, der er inkluderede på cd'en, og de understøttede operative 
systemer for computeren vises nedenfor. Installer den passende 
printerdriver.

* Brugersoftware cd-rom'en indeholder PCL printerdriver, og PostScript printerdriver cd-rom'en 
indeholder PostScript driveren.

Printerdriver Side Beskrivelse 
Sprog

Støttede operativsystemer

PCL driver PCL
(PCL XL)

Windows 98 Second Edition, Windows Me, 
Windows NT 4.0 (Service Pack 6a), 
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 
eller nyere), 
Windows XP Home Edition/Professional (Ser-
vice Pack 2 eller nyere), og Windows Server 
2003

PostScript driver PostScript 3
Efterligning

Windows NT 4.0 (Service Pack 6a), 
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 
eller nyere), 
Windows XP Home Edition/Professional (Ser-
vice Pack 2 eller nyere), Windows XP Professi-
onal x64, Windows Server 2003 og Windows 
Server 2003 x64

PostScript PPD driver Windows 98 Second Edition, Windows Me

Mac OS 9.2 eller nyere, Mac OS X 10.2, 
Mac OS X 10.3, og Mac OS X 10.4
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3.2 Når der anvendes Windows
Installationsproceduren for Windows printerdriveren er forskellig, alt 
afhængig af hvordan maskinen er tilsluttet til computeren, og af hvilken 
printerdriver der anvendes. Installationsmetoden afhænger også af, hvilken 
version af Windows du bruger. I nedenstående skema kan du se, hvilken 
procedure til installation af printerdriver der passer til din computer.

2
Bemærk 
Yderligere oplysninger om installation af printerdriver i et netværksmiljø 
finder du i “Opsætning af netværksudskrivning” på side 4-3. Fordi det er 
nødvendigt at angive andre netværksindstillinger på forhånd, når 
printerdriveren installeres ved hjælp af en netværksforbindelse, skal den 
på dette tidspunkt installeres via en lokalforbindelse.

For at installere printerdriveren under Windows XP, Windows Server 
2003, Windows 2000, eller Windows NT 4.0, skal du logge på med et 
brugernavn, der er autoriseret af administratoren.

Hvis maskinen skal sluttes direkte til computeren via en 
parallelforbindelse eller en USB-port, skal der bruges et lokalt 
interfacesæt (ekstraudstyr).

Printerdriver Forbindelsesmetode Se

PostScript
PCL

Netværksforbindelse “Installation af printerdriveren ved hjælp af guiden 
Tilføj printer” på side 3-5

Parallelforbindelse
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Installation af printerdriveren ved hjælp af guiden Tilføj printer 

2
Bemærk 
En detaljeret beskrivelse af installationen ved brug af Guiden Tilføj printer 
findes ligeledes i Installation Guide på cd'en. Hvis der opstår problemer 
under installationen, henvises til denne vejledning.

Installation af printerdriveren ved brug af Plug-and-Play

2
Bemærk 
En detaljeret beskrivelse af installationen ved brug af Plug & Play findes 
ligeledes i Installation Guide på cd'en. Hvis der opstår problemer under 
installationen, henvises til denne vejledning.
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4 Opsætning af netværksudskrivning

4.1 Oversigt over netværksfunktioner

Netværksfunktioner

Når denne maskine tilsluttes til et netværk via Ethernet-porten, kan 
udskrivningssystemet bruges som en netværksprinter.

Dette udskrivningssystem understøtter 10Base-T og 100Base-TX 
standarder. Hertil kommer at Ethernet interface også understøtter TCP/IP 
(LDP/LPR, IPP, SMB), NetBEUI (SMB), IPX/SPX (NetWare) og AppleTalk 
(EtherTalk) protokoller.

2
Bemærk 
Når netværket opsættes, kræves administratoradgangskode for at 
komme ind i Administratorfunktion.

Bed maskinens administrator om at få administratoradgangskoden.

Udskrivningssystem

Denne maskine Ethernet
Netværk

Hub
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4 Opsætning af netværksudskrivning
Netværkets funktioner

Dette udskrivningssystem er udstyret med følgende netværksfunktioner for 
på en fleksibel måde at understøtte forskellige netværksomgivelser.
- Automatisk valg af 10Base-T eller 100Base-TX (Hurtig Ethernet)
- Henter automatisk IP-adressen fra DHCP eller BOOTP
- Udskrivning med SMB-udskrivning (Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 

2003)
Der kan udskrives i Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, 
Windows XP, eller Windows Server 2003 ved brug af SMB.

- Udskrivning med LPR-udskrivning (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 
2003)
Der kan udskrives med LPD/LPR med brug af Windows NT 4.0, Windows 
2000, Windows XP, eller Windows Server 2003. Windows 98SE, og 
Windows Me kan ikke bruges. 
LPR (Line Printer Request): Dette udskrivnings request-system kan 
anvendes under Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, eller 
Windows Server 2003. Indtast kønavnet som [Print].

- Udskrivning med Port 9100 (Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003)
Der kan udskrives (Raw print) ved brug af Port 9100 under Windows 98 
Second Edition, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, eller 
Windows Server 2003. 
Når der bruges en Port 9100 forbindelse under Windows 98 Second 
Edition eller Windows Me, kan det være nødvendigt at installere Peer to 
Peer udskrivningsværktøjet. 
For at få Peer to Peer udskrivningsværktøjet rettes henvendelse til 
forhandleren, hvor du købte denne maskine.

- Understøtter Novell NetWare Pserver og Rprinter (Nprinter)
- Understøtter Novell NetWare printserverfunktioner og understøtter både 

bindery mode og Novell Directory Service (NDS)

Med NetWare

Novell NetWare 4.x–6 printserverfunktioner er understøttede.

Du kan tilslutte dette udskrivningssystem til et netværk ved brug af Novell 
NetWare 4.x–6 som det netværksoperative system og sende 
udskrivningsjobs fra klienten til udskrivningsserveren (netværkscontroller). 
De tre understøttede funktioner er følgende:
- Nprinter
- Pserver
- NDS/NDPS

2
Bemærk 
For detaljer om funktionerne for NetWare henvises til betjeningvejledning 
for NetWare.
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Med Macintosh

Der kan udskrives fra din Macintosh computer ved brug af LPR, AppleTalk, 
eller Bonjour/Rendezvous.

Du kan tilslutte dette udskrivningssystem til en printerserver i AppleTalk eller 
en Bonjour/Rendezvous omgivelse og sende udskrivningsjobs fra Macintosh 
computeren til denne maskine.
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Tilgængelige netværksforbindelsesmetoder i de forskellige Windows-
operativsystemer

I dette kapitel beskrives de indstillinger, der skal foretages, hvis du vil bruge 
netværksudskrivning.

Indstillingsprocedurerne er forskellige, alt efter hvilken netværks-
udskrivningsmetode der bruges (SMB, LPR- eller IPP-udskrivning). Vælg den 
netværksudskrivningsmetode, der passer bedst til dit Windows-miljø.

Netværksudskrivning fra et Windows operativt system

* Når der bruges Port 9100-udskrivning under Windows 98 Second Edition eller Windows Me, 
skal Peer to Peer udskrivningsværktøjet være installeret. For yderligere detaljer henvises til 
oversigten nedenfor.

Tilfælde hvor Peer to Peer udskrivningsværktøj skal være installeret, når der 
bruges Port 9100

*1 Hvis printerdriveren er installeret ved brug af installeren, mens denne 
maskine er tilsluttet til et netværk, bliver det krævede Peer to Peer 
udskrivningsværktøj også automatisk installeret, og Port 9100 bliver 
oprettet.
*2 Printerdriveren er ikke kompatibel med det operative system.
*3 Det er ikke muligt at installere printerdriveren ved brug af installeren.

An-
vendt 
proto-
kol

Win-
dows 
98 Se-
cond 
Edition

Win-
dows 
Me

Win-
dows 
2000

Win-
dows 
XP

Win-
dows 
NT 4.0

Win-
dows 
Server 
2003

SMB-udskrift TCP/IP, 
NetBEUI

o o o o o

LPR-udskrivning TCP/IP o o o o

IPP-udskrivning TCP/IP o o o

Port 9100-
udskrivning

TCP/IP +* +* o o o

Operativsystem

Windows 98SE/Me Windows 2000/XP/2003

Drivertype Brug af installer Ikke brug af 
installer

Brug af installer Ikke brug af 
installer

KONICA 
MINOLTA PCL

Kræves ikke*1 Kræves Kræves ikke*4

Konica Minolta 
PostScript

- *2

PPD - *3 Kræves - *2
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*4 Kræves ikke, da der anvendes standardfunktioner fra det operative 
system.

For at få Peer to Peer udskrivningsværktøjet rettes henvendelse til 
forhandleren, hvor du købte denne maskine.

For at angive driverindstillingerne, når Peer to Peer udskrivningsværktøjet 
installeres, henvises til “Port 9100-udskrivning 
(Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003)” på side 4-18.

Når der bruges SMB-udskrivning, kan du udføre netværksudskrivning uden 
at installere softwaren for Peer to Peer udskrivningsværktøj. Yderligere 
oplysninger i “SMB-udskrift” på side 4-13.

2
Husk 
Installer printerdriveren, før opsætning af netværksudskrivningen. 
Yderligere oplysninger om installation af printerdriveren findes i 
“Installation af printerdriveren” på side 3-3.

For at udføre netværksudskrivning skiftes printerporten for den 
installerede printerdriver til en port for netværkstilslutningen, og derefter 
ændres indstillingerne på maskinen efter behov. For en IPP forbindelse 
er det nødvendigt at installere printerdriveren først.
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Netværksudskrivning i et NetWare-miljø

NetWare-version Anvendt protokol Efterligning Servicemodus

NetWare 4.x IPX NDS/Bindery PServer/NPrinter

NetWare 5.x/6 IPX NDS Pserver

TCP/IP NDPS(lpr)
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4.2 Angivelse af IP-adresse til maskinen
Brug betjeningspanelet på maskinen til at tildele maskinen en IP-adresse.

2
Husk 
Følg netværksadministratorens instruktioner, når du angiver 
netværksindstillinger.

Indstilling af IP-adressen

1 Tryk på tasten [Funk./Tæller] på maskinens betjeningspanel, berør 
[Administratorindstilling], og indtast derefter 
administratoradgangskoden.

– Administratoradgangskoden kræves for at gå ind i 
administratorfunktionen. Bed maskinens administrator om at få 
administratoradgangskoden.

2 Berør [Netværksindstilling], derefter [Indstill. af TCP/IP].

3 Berør [ON].

– Den næste skærm vises.
Hvis skærmen ikke vises automatisk, skal man trykke på [Frem].
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4 Vælg "Manuelt Input" under "IP-adresse indstil. metode".

5 Angiv indstillinger for følgende:

IP-adresse: Angiv denne maskines IP-adresse.
Undernetmaske: Angiv undermasken for netværket som du tilslutter til.
Standard gateway: Angiv standard gateway-adressen for det netværk 
som du tilslutter til.

6 Berør [OK].

7 Genstart maskinen for at anvende indstillingerne (sluk for den, og tænd 
for den igen).

– Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal 
du huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, 
før der tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen 
ikke fungerer korrekt.

Tænd for maskinen igen for at anvende IP-adressen.
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!
Detalje 
Selvom en fast IP-adresse er indtastet uden brug af DHCP-serveren i den 
procedure, der er beskrevet her, er det dog muligt at tildele IP-adressen 
automatisk fra DHCP-serveren. Når "IP-adresse indstil. metode" er 
angivet til "Auto Input" og "DHCP Setting" er sat til "ON" på 
indstillingsskærmen, der vises, bliver indstillinger for IP-adressen, subnet 
maske, og gateway-adresse automatisk tildelt fra DHCP-serveren på 
netværket, så det er ikke nødvendigt at tildele dem manuelt. Bemærk 
imidlertid følgende, når "Indstilling for DHCP" angives til "TIL". 

Bed netværksadministratoren bekræfte, at der er en DHCP-server. 
Hvis der ikke er en DHCP-server, skal du selv angive indstillingerne for 
"IP-adresse", "Undernetmaske" og "Standard gateway".

Hvis indstillingerne for IP-adresse og andre elementer er foretaget ved 
hjælp af DHCP-serveren, ændres de muligvis automatisk. Når 
indstillingerne for IP-adresse og andre elementer er blevet ændret, og IP-
adressen har været brugt til at angive en printer på netværket til 
netværksudskrivning, er det muligvis ikke længere muligt at udskrive, 
fordi maskinen ikke kan kommunikere med netværket. Hvis "Indstilling 
for DHCP" er angivet til "TIL", anbefales det, at du retter den IP-adresse, 
der er tildelt maskinen, i indstillingerne for DHCP-serveren.
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4.3 Adgang til PageScope Web Connection
Når IP-adressen er indstillet for maskinen, kan du få adgang til PageScope 
Web Connection.

Adgang til PageScope Web Connection foregår direkte via webbrowseren.

Sådan får du adgang til PageScope Web Connection

1 Start webbrowseren.

2 I feltet "Adresse" skrives IP-adressen for denne maskine som vist 
nedenfor, og derefter trykkes på tasten [Enter].

– http://<IP-adresse_på_denne_maskine>/
Eksempel: Hvis IP-adressen på maskinen er 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

Den første side i PageScope Web Connection vises.

Yderligere oplysninger om PageScope Web Connection finder du i “Brug af 
PageScope Web Connection” på side 10-41.

2
Bemærk 
Hvis brugerautentifikation er aktiveret, skal du indtaste brugernavn og 
adgangskode.
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4.4 SMB-udskrift
Du kan bruge SMB udskrivning (Windows udskrivning) til at udskrive direkte 
over Microsoft netværk fra computere, der kører under Windows 98SE eller 
Windows Me.

Funktioner i maskinen

Angiv IP-adressen for maskinen. Indstillingsproceduren finder du i 
“Angivelse af IP-adresse til maskinen” på side 4-9.

Angiv de indstillinger, der er beskrevet nedenfor, for Windows-udskrivning i 
PageScope Web Connection.

1 Start PageScope Web Connection.

– Hvis login-siden ikke kommer frem, logges ud ved at klikke på 
knappen [Logout].

2 På loginsiden vælges [Administrator], og derefter klikkes på knappen 
[Login].

3 Indtast administratoradgangskode og login for Administratorfunktion.
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4 På fanen Netværk, klikkes på "SMB Setting", og derefter klikkes på 
"Print Setting" i undermenuen, der kommer frem.

5 Angiv indstillinger for følgende:

SMB Print: Angiv, om der skal bruges SMB udskrivningsservice. Vælg 
"ON" her.
NetBIOS Name: Angiv NetBIOS navnet (kun op til 15 karakterer, 
inklusive -).
Print Service Name: Angiv navnet på udskrivningsservice (op til 12 
karakterer, eksklusive / \).
Work Group: Angiv navnet på arbejdsgruppen (op til 15 karakterer, 
eksklusive " \ ; : , * < > | + = ?).

6 Genstart maskinen for at anvende indstillingerne (sluk for den, og tænd 
for den igen).

– Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal 
du huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, 
før der tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen 
ikke fungerer korrekt.
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Printerdriverindstillinger

For Windows 98SE/Me

1 Klik på knappen [Start], og gå ind under "Indstillinger". Klik derefter på 
"Printere". 

2 Højreklik på ikonet for den installerede printer, og klik derefter på 
"Egenskaber".

3 Klik på knappen Tilføj port på fanen [Detaljer].

4 Vælg "Netværk", og klik derefter på knappen [Gennemse]. Markér det 
relevante printerikon i det netværkskonfigurationsvindue, der åbnes.

I Windows 2000/XP/Server 2003

1 I Windows 2000 skal du klikke på knappen [Start], pege på 
"Indstillinger" og derefter klikke på "Printere".
I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [Start] og derefter 
klikke på "Printere og faxenheder".

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke vises i startmenuen, åbnes 
Kontrolpanelet fra startmenuen, vælg "Printere og andre 
hardware", og vælg derefter "Printere og faxenheder".

2 Højreklik på ikonet for den installerede printer, og klik derefter på 
"Egenskaber".

3 Klik på knappen [Tilføj port] på fanen Porte, dobbeltklik på "Lokal port", 
eller markér "Lokal port", og klik på knappen [Ny port]", og skriv 
derefter \\NetBIOS_navn\navn_på_udskrivningstjeneste."

– Angiv det samme navn på NetBIOS og udskrivningstjenesten, som 
du angav i PageScope Web Connection. Indstillingsproceduren 
finder du i “Funktioner i maskinen” på side 4-13.

4 Klik på knappen [Luk] for at anvende indstillingen.
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4.5 LPR-udskrivning
LPR-udskrivningstjenesten understøttes som standard i Windows 2000, 
Windows XP, Windows NT 4.0 og Windows Server 2003. TCP/IP bruges som 
netværksprotokol.

Funktioner i maskinen

% Angiv IP-adressen for maskinen.
– Indstillingsproceduren finder du i “Angivelse af IP-adresse til 

maskinen” på side 4-9.

Printerdriverindstillinger

I Windows 2000/XP/Server 2003

1 I Windows 2000 skal du klikke på knappen [Start], pege på 
"Indstillinger" og derefter klikke på "Printere".
I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [Start] og derefter 
klikke på "Printere og faxenheder".

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke vises i startmenuen, åbnes 
Kontrolpanelet fra startmenuen, vælg "Printere og andre 
hardware", og vælg derefter "Printere og faxenheder".

2 Højreklik på ikonet for den installerede printer, og klik derefter på 
"Egenskaber".

3 Klik på knappen Tilføj port på fanen [Porte].

4 Vælg "TCP/IP-standardport" på listen "Tilgængelige printerporte", og 
klik derefter på knappen [Ny port].

5 Når guiden Tilføj TCP/IP-standardprinterport startes, skal du klikke på 
knappen [Næste].

6 Angiv IP-adressen på maskinen i feltet "Printernavn eller IP-adresse", 
og klik derefter på knappen [Næste].

7 Vælg "Brugerdefineret", og klik derefter på knappen [Indstillinger].

8 Vælg "LPR", indtast "Print" i boksen "Queue Name", og klik derefter på 
knappen [OK].
Store og små bogstaver skal indtastes korrekt.

9 Klik på knappen [Næste], og klik derefter på knappen [Udfør] for at 
anvende indstillingen.
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I Windows NT 4.0

1 Klik på knappen [Start], og gå ind under "Indstillinger". Klik derefter på 
"Printere". 

2 Højreklik på ikonet for den installerede printer, og klik derefter på 
"Egenskaber".

3 Klik på knappen Tilføj port på fanen [Porte].

4 På listen "Tilgængelige printerporte" vælges "LPR-port", og klik 
derefter på knappen [Ny port].

– Hvis "LPR-port" ikke findes på listen, skal du klikke på knappen 
[Start], pege på "betjeningspanel" og derefter klikke på "Netværk". 
Klik derefter på knappen Tilføj på fanen [Tjeneste] og installér 
Microsofts TCP/IP-udskrivningstjeneste.

5 Angiv IP-adressen på maskinen i feltet "Navn eller adresse på serveren 
med lpd" i dialogboksen Tilføj LPR-kompatibel printer.

6 I boksen "Navn på printer eller printerkø på den server" indtastes 
"Udskriv".
Store og små bogstaver skal indtastes korrekt.

7 Klik på knappen [OK] for at anvende indstillingen.
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4.6 Port 9100-udskrivning 
(Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003)
Port 9100-udskrivningstjenesten understøttes som standard i Windows 
2000, Windows XP og Windows Server 2003. TCP/IP bruges som 
netværksprotokol. Når der bruges Port 9100-udskrivning under Windows 98 
Second Edition eller Windows Me, kan det være nødvendigt at installere Peer 
to Peer udskrivningsværktøjet. For detaljer om hvornår det er nødvendigt at 
installere Peer to Peer udskrivningsværktøjet, henvises til 
“Netværksudskrivning fra et Windows operativt system” på side 4-6.

Funktioner i maskinen

Angiv IP-adressen for maskinen. Indstillingsproceduren finder du i 
“Angivelse af IP-adresse til maskinen” på side 4-9.
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Printerdriverindstillinger (Windows 2000/XP/server 2003)

Når der bruges Port 9100 til udskrivning, ændres printerdriverporten til Port 
9100-porten.

1 I Windows 2000 skal du klikke på knappen [Start], pege på 
"Indstillinger" og derefter klikke på "Printere".
I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [Start] og derefter 
klikke på "Printere og faxenheder".

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke vises i startmenuen, åbnes 
Kontrolpanelet fra startmenuen, vælg "Printere og andre 
hardware", og vælg derefter "Printere og faxenheder".

2 Højreklik på ikonet for den installerede printer, og klik derefter på 
"Egenskaber".

3 Klik på knappen Tilføj port på fanen [Porte].

4 Vælg "TCP/IP-standardport" på listen "Tilgængelige printerporte", og 
klik derefter på knappen [Ny port].

5 Når guiden Tilføj TCP/IP-standardprinterport startes, skal du klikke på 
knappen [Næste].

6 Angiv IP-adressen på maskinen i feltet "Printernavn eller IP-adresse", 
og klik derefter på knappen [Næste].

7 Vælg "Brugerdefineret", og klik derefter på knappen [Indstillinger].

8 Klik på [RAW], og indtast RAW-portnummeret (standardindstillingen er 
"9100") i boksen Port Number.

9 Klik på knappen [Næste], og klik derefter på knappen [Udfør] for at 
anvende indstillingen.

2
Bemærk 
Hvis RAW-porten ikke er specificeret til at blive brugt i TCP/IP-
indstillingen, kan udskrivning ikke udføres.
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Installation af Peer to Peer udskrivningsværktøj for at forbinde ved brug 
af Port 9100 (Windows 98SE/Me)

For at forbinde ved brug af Port 9100 og for at hente Peer to Peer 
udskrivningsværktøjet bedes du kontakte forhandleren, hvor du har købt 
maskinen.

For at forbinde til netværket ved brug af Port 9100 angives 
driverindstillingerne, der beskrives nedenfor efter installation af Peer to Peer 
udskrivningsværktøjet.

!
Detalje 
For at afinstallere Peer to Peer udskrivningsværktøjet slettes 
printerdriveren ved brug af Peer to Peer-porten først, og derefter slettes 
Peer to Peer værktøjet i "Tilføj eller fjern programmer" i "Kontrolpanelet".

2
Bemærk 
Hvis der er tilsluttet flere printerdrivere til netværket, og de bruger Peer to 
Peer udskrivningsværktøjet, kan alle printerdriverne, der er tilsluttet til 
netværket med Peer to Peer udskrivningsværktøjet, ikke længere være 
forbundet til netværket, hvis Peer to Peer udskrivningsværktøjet 
afinstalleres.
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Printerdriverindstillinger, når Peer to Peer udskrivningsværktøjet instal-
leres for at forbinde ved brug af Port 9100 (Windows 98SE/Me)

Efter at Peer to Peer udskrivningsværktøjet er installeret for at forbinde ved 
brug af Port 9100 under Windows 98 Second Edition eller Windows Me, skal 
printerdriverporten ændres til Peer to Peer-porten.

1 Klik på knappen [Start], og gå ind under "Indstillinger". Klik derefter på 
"Printere".

2 Højreklik på ikonet for den installerede printer, og klik derefter på 
"Egenskaber".

3 Klik på knappen [Tilføj port] på fanen Detaljer.

4 Klik på "Others", vælg "KONICA MINOLTA Peer to Peer Port" fra listen, 
og klik derefter på knappen [OK].

Peer to Peer opsætningsdialogboks vises. Printeren, der er forbundet 
til netværket, bliver automatisk sporet.

5 Vælg printeren fra enhedslisten, indtast portnummer, og klik derefter 
på knappen "Tilføj port".

– Porten bliver tilføjet. Spring til trin 8.
– Hvis den ønskede printer ikke vises på enhedslisten, fortsættes 

med trin 6.

6 Klik på knappen [Manual setup].

7 Indtast TCP/IP eller IPX indstilling for det netværk, der er tilsluttet, og 
klik derefter på knappen "Tilføj port".

– Porten bliver tilføjet. Spring til trin 8.

8 Klik på [OK]-knappen, når bekræftelsesmeldingen vises.

Porten bliver tilføjet.

9 Klik på [OK]-knappen for at afslutte handlingen.
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4.7 IPP-udskrivning (Windows 2000/XP/Server 2003)
IPP-udskrivningstjenesten (Internet Printing Protocol) understøttes som 
standard i Windows 2000, Windows/XP, og Windows Server 2003. TCP/IP 
bruges som netværksprotokol.

Funktioner i maskinen

Angiv IP-adressen for maskinen. Indstillingsproceduren finder du i 
“Angivelse af IP-adresse til maskinen” på side 4-9.

Angiv også indstillingerne for IPP-udskrivning i PageScope Web Connection. 
(Der kan udskrives med standardindstillingerne).

1 Start PageScope Web Connection.

– Hvis login-siden ikke kommer frem, logges ud ved at klikke på 
knappen [Logout]. 

2 På loginsiden vælges [Administrator], og derefter klikkes på knappen 
[Login].

3 Indtast administratoradgangskoden og login for Administratorfunktion.
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4 På fanen Network klikkes på "IPP Setting".

5 Angiv indstillinger for følgende:

IPP Setting: Angiv, om der skal foretages IPP-udskrivning. Vælg "ON" 
her.
Printer Name: Angiv printernavn (op til 127 alfanumeriske tegn).
Printer Location: Angiv printerens placering (op til 127 alfanumeriske 
tegn).
Printer Information: Angiv printerproducentoplysninger (op til 127 
alfanumeriske tegn).
Printer URI: URI for den printer, der kan bruges til IPP udskrivning, 
bliver vist.
Support Operation: Angiv udskrivningsoperationer, der understøttes af 
IPP. 
Accept IPP Job: Indstil om IPP modtagelsesfunktionen skal bruges.
IPP Authentication Setting: Specificer autentifikationsmetoden, 
brugernavn og password for IPP-forbindelsen.
bizhub C250 (Phase3) 4-23
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



4 Opsætning af netværksudskrivning
Installation af printerdriveren

Geninstaller printerdriveren ved IPP-udskrivning.

1 Indsæt Windows printerdriver cd-rom'en i computerens cd-rom-drev.

– Konica Minolta PCL Driver: Brugersoftware cd-rom
– Konica Minolta PostScript Driver: PostScript Printerdriver cd-rom

2 I Windows 2000 skal du klikke på knappen [Start], pege på 
"Indstillinger" og derefter klikke på "Printere".
I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [Start] og derefter 
klikke på "Printere og faxenheder".

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke vises i startmenuen, åbnes 
Kontrolpanelet fra startmenuen, vælg "Printere og andre 
hardware", og vælg derefter "Printere og faxenheder".

3 For Windows 2000/Server 2003 dobbeltklikkes på ikonet "Tilføj 
printer".
For Windows XP klikkes på "Tilføj en printer" i menuen 
"Printeropgaver".

"Guiden Tilføj printer" startes.

4 Klik på knappen [Næste].

5 Vælg "Netværksprinter" i dialogboksen Lokal eller netværksprinter, og 
klik derefter på knappen [Næste].

6 Vælg "Opret forbindelse til en printer på Internettet eller på et hjemme- 
eller kontornetværk" i dialogboksen Find printer.

7 Angiv URL-adressen til maskinen i følgende format i feltet "URL-
adresse", og klik derefter på knappen [Næste].

– http://<IP_adresse_for_denne_maskine>/ipp
Eksempel: Hvis IP-adressen for maskinen er 192.168.1.20
http://192.168.1.20/ipp

8 Klik på knappen [OK], når bekræftelsesdialogboksen vises.

9 Klik på knappen [Har diskette].
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10 Klik på knappen [Gennemse], angiv mappen på cd-rom'en, der 

indeholder printerdriveren, og klik derefter på knappen "OK".

Konica Minolta PCL driver: Brugersoftware cd-rom, mappen 
"Driver\Drivers" 
Konica Minolta PostScript driver: PostScript Printerdriver cd-rom, 
mappen "Driver\Drivers"

11 Kontroller, at printerens navn vises på listen "Printere", og klik derefter 
på knappen [Næste].

12 Angiv, om printeren skal være standardprinter, og klik derefter på 
knappen [Næste].

13 Klik på knappen [Udfør] for at afslutte guiden Tilføj printer.

Når indstillingerne for printeren er angivet, kan du bruge printeren på samme 
måde som en almindelig lokal printer. Hvis printeren er indstillet til 
udskriftsdeling i Windows, kan den desuden bruges som netværksprinter af 
andre Windows-computere over netværket.
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4.8 Udskrivning med NetWare
Printercontrolleren understøtter følgende omgivelser.

Netværksudskrivning i et NetWare-miljø

2
Bemærk 
Før brug af bindery emulation kontrolleres det, at bindery emulation er 
kompatibel med NetWare serveren.

For fjernprinterfunktion med NetWare 4.x Bindery Emulation

1 Fra en klientcomputer logges på med Supervisors tilladelse for at gå 
ind i NetWare serveren, hvor Pserver er registreret.

2 Start Pconsole op.

3 Fra listen "Available Options" vælges "Quick Setup", og klik derefter på 
knappen [Enter].

4 Indtast de passende navne i felterne "Printer Server Name", "Printer 
Name", "Print Queue Name", og "Print Queue Volume", vælg 
"Other/Unknown" fra feltet "Printer type" og gem derefter de angivne 
indstillinger.

5 Klik på knappen [Esc] for at forlade Pconsole.

6 Brug NetWare serverkonsol for at indlæse PSERVER.NLM.

7 For købruger privilegier, option for printernotifikation, tildeling af flere 
køer, og adgangskoder, henvises til Netware dokumentationen, og 
angive indstillingerne efter behov.

NetWare-version Anvendt protokol Efterligning Servicemodus

NetWare 4.x IPX NDS/Bindery PServer/NPrinter

NetWare 5.x/6 IPX NDS Pserver

TCP/IP NDPS(lpr)
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8 I administratorfunktion for PageScope Web Connection vælges 

"NetWare Setting" fra fane Network, og derefter angives de følgende 
indstillinger.

IPX Setting: Vælg "ON".
Ethernet Frame Type: Vælg "Auto". (Vælg rammetype i 
overensstemmelse med netværksomgivelserne.)
NetWare Print Mode: Vælg "Nprinter/Rprinter".
Printer Name: Angiv printernavnet.
Printer Number: Angiv the printernummeret (0-255). Når der angives 
255, er indstillingen "Auto".

9 Genstart maskinen (sluk den, og tænd den igen).

– Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal 
du huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, 
før der tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen 
ikke fungerer korrekt.
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10 Brug NetWare serverkonsollen for at vise printserverskærmen, og 
kontroller derefter, at den oprettede printer vises som "Waiting for Job" 
for den tilsluttede printer (0).
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For printserverfunktion med NetWare 4.x Bindery Emulation

Før brug af bindery emulation kontrolleres det, at bindery emulation er 
kompatibel med NetWare serveren.

1 Fra en klientcomputer logges på med Supervisors tilladelse for at gå 
ind i NetWare serveren, hvor Pserver er registreret.

2 Start Pconsole op.

3 Fra listen "Available Options" vælges "Quick Setup", og klik derefter på 
knappen [Enter].

4 Indtast de passende navne i felterne "Printer Server Name", "Printer 
Name", "Print Queue Name", og "Print Queue Volume", vælg 
"Other/Unknown" fra feltet "Printer type" og gem derefter de angivne 
indstillinger.

5 Klik på knappen [Esc] for at forlade Pconsole.
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6 I administratorfunktion for PageScope Web Connection vælges 
"NetWare Setting" fra fane Network, og derefter angives de følgende 
indstillinger.

IPX Setting: Vælg "ON".
Ethernet Frame Type: Vælg "Auto Detect". (Vælg rammetypen i følge 
netværksomgivelserne.)
Netware Print Mode: Vælg "Pserver".
Print Server Name: Angiv printerservernavnet, der blev oprettet i trin 4.
Print Server Password: Angives kun, når der indstilles fra NetWare 
Serveren. (Vist ved “----”.)
Polling Interval: Angiv "1". (Skift om nødvendigt.)
Bindery/NDS Setting: Vælg "Bindery/NDS".
File Server Name: Angiv navnet på filserveren, der forbinder til 
Pserveren.
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7 Genstart maskinen (sluk den, og tænd den igen).

– Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal 
du huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, 
før der tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen 
ikke fungerer korrekt.

8 Brug NetWare serverkonsolen for at indlæse MONITOR.NLM.

9 Vælg forbindelsesinformation og kontroller, i kolonne for aktiv 
forbindelse, at den oprettede Pserver er tilsluttet.
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For NetWare 4.x fjernprinterfunktion (NDS)

1 Log på NetWare som administrator fra en klientcomputer.

2 Start NWadmin op.

3 Vælg enten organisationen eller den organisationelle enhedsbeholder, 
der tilbyder udskrivningsservice, og klik derefter på "Print Services 
Quick Setup" i menuen "Tools".

4 Indtast de passende navne i felterne "Printer Server Name", "Printer 
Name", "Print Queue Name", og "Print Queue Volume", vælg 
"Other/Unknown" fra feltet "Printer type" og gem derefter de angivne 
indstillinger.

5 For købruger privilegier, option for printernotifikation, tildeling af flere 
køer, og adgangskoder, henvises til Netware dokumentationen, og 
angive indstillingerne efter behov.
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6 I administratorfunktion for PageScope Web Connection vælges 

"NetWare Setting" fra fane Network, og derefter angives de følgende 
indstillinger.

IPX Setting: Vælg "ON".
Ethernet Frame Type: Vælg "Auto Detect". (Vælg rammetype i 
overensstemmelse med netværksomgivelserne.)
NetWare Print Mode: Vælg "Nprinter/Rprinter".
Printer Name: Angiv printernavnet.
Printer Number: Angiv printernummeret (0-255). Når der angives 255, 
er indstillingen "Auto Detect".

7 Genstart maskinen (sluk den, og tænd den igen).

– Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal 
du huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, 
før der tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen 
ikke fungerer korrekt.

8 Brug NetWare serverkonsol for at indlæse PSERVER.NLM.
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9 Brug NetWare serverkonsollen for at vise printserverskærmen, og 
kontroller derefter, at "C250" (oprettede printer) vises som "Waiting for 
Job" for den tilsluttede printer (0).
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For NetWare 4.x/5.x/6 Print Server funktion (NDS)

For at bruge Print Server funktion, skal IPX protokollen være indlæst på 
NetWare serveren.

1 Log på NetWare som administrator fra en klientcomputer.

2 Start NWadmin op.

3 Vælg enten organisationen eller den organisationelle enhedsbeholder, 
der tilbyder udskrivningsservice, og klik derefter på "Print Services 
Quick Setup" (ikke-NDPS) i menuen "Tools".

4 Indtast de passende navne i felterne "Printer Server Name", "Printer 
Name", "Print Queue Name", og "Print Queue Volume", vælg 
"Other/Unknown" fra feltet "Printer Type", og klik derefter på knappen 
[Create].

5 For købruger privilegier, option for printernotifikation, tildeling af flere 
køer, og adgangskoder, henvises til Netware dokumentationen, og 
angive indstillingerne efter behov.
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6 I administratorfunktion for PageScope Web Connection vælges 
"NetWare Setting" fra fane Network, og derefter angives de følgende 
indstillinger.

IPX Setting: Vælg "ON".
Ethernet Frame Type: Vælg "Auto Detect". (Vælg rammetypen i følge 
netværksomgivelserne.)
Netware Print Mode: Vælg "Pserver".
Print Server Name: Angiv printerservernavnet, der blev oprettet i trin 4.
Print Server Password: Angives kun, når der indstilles fra NetWare 
Serveren. (Vist ved “----”.)
Polling Interval: Angiv "1". (Skift, om nødvendigt.)
Bindery/NDS Setting: Vælg "NDS".
NDS Context Name: Angiv navnet på den kontekst, der forbinder til 
Pserveren.
NDS Tree Name: Angiv navnet på træet, som Pserveren logger på til.
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7 Genstart maskinen (sluk den, og tænd den igen).

– Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal 
du huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, 
før der tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen 
ikke fungerer korrekt.

8 Brug NetWare serverkonsolen for at indlæse MONITOR.NLM.

9 Vælg forbindelsesinformation og kontroller, i kolonne for aktiv 
forbindelse, at den oprettede Pserver er tilsluttet.
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For NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service (NDPS)

Før indstillingerne angives for NDPS, skal du kontrollere at NDPS broker og 
NDPS manager er blevet oprettet og indlæst.

Du skal også, før den følgende procedure udføres, kontrollere, at TCP/IP 
protokollen er blevet indstillet i NetWare serveren og kontrollere at IP-
adressen er blevet indstillet for maskinen, og at maskinen er tændt.

1 Log på NetWare som administrator fra en klientcomputer.

2 Start NWadmin op.

3 Højreklik på organisationen eller den organisationelle enhedsbeholder, 
hvor du vil oprette printer agenten, og klik derefter på "NDPS Printer" 
på undermenuen "Create".

4 I feltet "NDPS Printer Name" indtastes et printernavn.

5 I kolonnen "Printer Agent Source", vælges "Create a New Printer 
Agent", og klik derefter på knappen "Create".

6 Kontroller printeragentnavnet, og gennemse derefter i feltet "NDPS 
Manager Name" NDPS managernavnene, og registreres et.

7 I "Gateway Types", vælges "Novell Printer Gateway", og derefter 
registreres den.

8 I vinduet Configure Novell PDS for Printer Agent, vælges "(None)" for 
printertype og "Novell Port Handler" for porthandlertype, og derefter 
registreres indstillingerne.

9 I "Connection type", vælges "Remote (LPR on IP)", og registrer den 
derefter.

10 Indtast IP-adressen der er indstillet for denne maskine som 
værtsadresse, indtast "Print" som printernavn, og klik derefter på 
knappen [Finish] for at registrere indstillingerne.

11 Skærmbilledet til registrering af printerdriver vises. Vælg "None" for 
hvert operative system for at fuldføre registreringen.

2
Bemærk 
For indstillinger for købrugerrettigheder, option for printernotifikation, 
tildeling af flere køer, og adgangskoder, henvises til Netware 
dokumentationen, og indstil dem efter behov.
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Opsætning af klientindstillinger (Windows), når der bruges NetWare 
Server

1 I Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 skal du klikke på knappen [Start], 
pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere".
I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [Start] og derefter 
klikke på "Printere og faxenheder".

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke vises i startmenuen, åbnes 
Kontrolpanelet fra startmenuen, vælg "Printere og andre 
hardware", og vælg derefter "Printere og faxenheder".

2 For Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0/Server 2003 dobbeltklikkes på 
ikonet "Tilføj printer".
For Windows XP klikkes på "Tilføj en printer" i menuen 
"Printeropgaver".

"Guiden Tilføj printer" startes.

3 I portindstillingerne gennemses netværket, og navnet angives på den 
oprettede kø (eller NDPS printernavnet).

4 På listen "Printer Model" angives den mappe på cd-rom'en, der 
indeholder printerdriveren for det operative system, og printerdriveren 
der skal anvendes.

– For Windows 98SE/Me
Konica Minolta PCL driver: Brugersoftware cd-rom, mappen 
"Driver\Drivers" 
PostScript driver: PostScript Printerdriver cd-rom, mappen 
"Driver\Drivers"

– For Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003
Konica Minolta PCL driver: Brugersoftware cd-rom, mappen 
"Driver\Drivers"
PostScript driver: PostScript Printerdriver cd-rom, mappen 
"Driver\Drivers"

5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende installationen.
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4.9 Udskrivning med Macintosh
Dette afsnit beskriver denne maskines indstillinger og Macintosh 
netværksindstillingerne.

Specificer printernetværksindstillingerne efter installation af printerdriveren, 
og når der vælges en printer. 

Funktioner i maskinen

Angiv IP-adressen for maskinen. Indstillingsproceduren finder du i 
“Angivelse af IP-adresse til maskinen” på side 4-9.

I PageScope Web Connection angives indstillinger for AppleTalk eller 
Bonjour.

Sådan angives indstillinger for AppleTalk

Når denne maskine tilsluttes til en Macintosh computer ved brug af 
AppleTalk, skal indstillinger for AppleTalk angives.

1 Start PageScope Web Connection.

– Hvis login-siden ikke kommer frem, logges ud ved at klikke på 
knappen [Logout].

2 På loginsiden vælges [Administrator], og derefter klikkes på knappen 
[Login]. 

3 Indtast administratoradgangskoden og login for Administratorfunktion.
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4 På fanen Network, klikkes på "AppleTalk Setting."

5 Angiv indstillinger for følgende:

AppleTalk: Indstil om AppleTalk skal bruges. Vælg "ON" her.
Printer Name: Angiv printernavnet (op til 31 alfanumeriske tegn).
Zone Name: Angiv zonen, der bliver tilsluttet til (op til 31 alfanumeriske 
tegn).

6 Genstart maskinen for at anvende indstillingerne (sluk for den, og tænd 
for den igen).

– Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal 
du huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, 
før der tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen 
ikke fungerer korrekt.
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Sådan angives indstillinger for Bonjour

Når denne maskine tilsluttes til en Macintosh computer ved brug af 
Bonjour/Rendezvous, skal indstillinger for Bonjour angives.

1 Start PageScope Web Connection.

– Hvis login-siden ikke kommer frem, logges ud ved at klikke på 
knappen [Logout].

2 På loginsiden vælges "Administrator", og derefter klikkes på knappen 
[Login].

3 Indtast administratoradgangskode og login for Administratorfunktion.

4 På fanen Network, klikkes på "Bonjour Setting."

5 Angiv indstillinger for følgende:

– Bonjour: Angiv, om der skal bruges en Bonjour/Rendezvous 
forbindelse. Vælg "ON" her.

– Bonjour Name: Angiv Bonjour-navnet, der skal vises som navnet på 
den forbundne enhed (op til 63 alfanumeriske karakterer og 
symboler).
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6 Genstart maskinen for at anvende indstillingerne (sluk for den, og tænd 

for den igen).

2
Bemærk 
Bonjour forbindelsen er en Mac OS X 10.4 funktion, det er den samme 
funktion som Rendezvous forbindelsen i Mac OS 10.3 eller tidligere.

Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal du 
huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, før der 
tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen ikke fungerer 
korrekt.
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Indstilling af Macintosh computer

Brug Macintosh computeren, der er tilsluttet til at angive indstillinger for 
TCP/IP og AppleTalk.

2
Husk 
Henvend dig til netværksadministratoren for netværksindstillinger.

For printerdriverinstallationen henvises til “Installation af printerdriveren” 
på side 3-3.

Da Bonjour (en Mac OS X 10.4 funktion) altid er aktiveret, er det ikke 
nødvendigt at ændre indstillingerne. Bonjour/Rendezvous er en Mac OS 
X funktion. For Mac OS 9.2 tilsluttes ved brug af AppleTalk.

For Mac OS X

1 I Apple menuen vælges "System Preferences".

2 Klik på ikonet "Network".

3 Fra "Show" vælges "Built-in Ethernet".

4 Klik på fanen TCP/IP.

5 Vælg elementer fra "Configure", som korresponderer til 
netværksindstillingerne for Macintosh computeren, som er tilsluttet til 
netværket, og indstil derefter IP-adressen og undernetmasken.

6 Hvis der bruges en AppleTalk forbindelse, klikkes på fanen AppleTalk, 
og derefter kontrolleres det, at afkrydsningsboksen "Make AppleTalk 
Active" er valgt.

7 Klik på Luk-knappen øverst til venstre for dialogboksen.

Meddelelsen "Apply configuration changes?" vises.

8 Klik på knappen [Apply].

De ændrede indstillinger bliver gemt.
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For Mac OS 9.2

1 På Apple menuen, peges på "Control Panel", og derefter klikkes på 
"AppleTalk".

2 Fra rullelisten "Connect via" vælges "Ethernet".

3 På Apple menuen, peges på "Control Panel", og derefter klikkes på 
"TCP/IP".

4 Fra rullelisten "Connect via" vælges "Ethernet".

5 Vælg elementer fra "Configure", som korresponderer til 
netværksindstillingerne for Macintosh computeren, som er tilsluttet til 
netværket, og indstil derefter IP-adressen og undernetmasken.

6 Klik på Luk-knappen øverst til venstre for dialogboksen.

Meddelelsen "Save changes to the current configuration?" vises.

7 Klik på knappen [Gem].
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5 Forskellige udskrivningsmetoder

5.1 Printerfunktioner

For Windows

Data kan udskrives fra en applikation.

Udskrivningsjobs specificeres fra det åbne program.

1 Åbn dataene i applikationen, "Filer", og klik derefter på "Udskriv".

2 Kontroller, at printerens navn er valgt i "Printernavn" eller "Vælg 
printer".

– Hvis printeren ikke er valgt, klikkes for at vælge printeren.

3 Angiv sideområde og antallet af sider, der skal udskrives.

– Dialogboksen Print varierer afhængigt af applikationen.
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4 Klik på knappen [Indstillinger] eller knappen [Egenskaber] for at ændre 
printerdriverindstillingerne om nødvendigt.

– Ved at klikke på knappen [Indstillinger] eller knappen [Egenskaber] 
i dialogboksen Udskriv kan du angive indstillingerne for hver model 
i den printerdriverdialogboks, der kommer frem. Yderligere 
oplysninger findes i “Opsætning af PCL driveren” på side 6-3, 
“Opsætning af PostScript driver (Windows)” på side 7-3.
Hvis de ændrede indstillinger ikke gemmes i dialogboksen, 
gendannes de originale indstillinger, når programmet forlades.

5 Klik på knappen [Udskriv].

Maskinens dataindikator blinker.
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Testudskrivning

Det er muligt at udskrive, når printerdriveren er installeret, og 
netværksindstillingerne er blevet specificerede. For at kontrollere at 
forbindelsen er udført korrekt, kan du udskrive en standard Windows 
testside.

Udskriv en testside fra printerdriverens dialogboks Egenskaber.

1 I Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 skal du klikke på knappen [Start], 
pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere".
I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [Start] og derefter 
klikke på "Printere og faxenheder".

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke vises i startmenuen, åbnes 
Kontrolpanelet fra startmenuen, vælg "Printere og andre 
hardware", og vælg derefter "Printere og faxenheder".

2 Højreklik på ikonet for den installerede printer, og klik derefter på 
"Egenskaber".

3 Klik på fanen Generelt, og klik derefter på knappen [Udskriv testside] 
eller knappen [Udskriv test].

Testsiden bliver udskrevet, og dialogboksen Bekræftelse kommer 
frem.

4 Kontroller udskriften, og klik derefter på knappen [OK] eller knappen 
[Ja].

2
Bemærk 
Hvis testsiden ikke blev korrekt udskrevet, kontrolleres det, at 
printerdriveren er blevet installeret korrekt, og at netværksindstillingerne 
er fuldført.
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For Macintosh

Det er muligt at udskrive, når printerdriveren er installeret, og 
netværksindstillingerne er blevet specificerede. Udskrivningsjobs 
specificeres fra det åbne program.

For Mac OS X

1 Åbn dataene i applikationen, "File", og klik derefter på "Print".

2 Kontroller, at printernavnet er blevet valgt.

3 Angiv udskrivningsområde og antal af kopier, der skal udskrives, og 
klik derefter på knappen [Print].

Maskinens dataindikator blinker.

2
Bemærk 
Hvis printernavnet ikke vises på listen, vælges printeren i Print Center 
eller Printer Setup Utility. 

Dialogboksen Print varierer afhængigt af applikationen.
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For Mac OS 9.2

1 Åbn dataene i applikationen, "File", og klik derefter på "Print".

2 Kontroller, at printernavnet er blevet valgt.

3 Vælg "General".

4 Angiv siderne og antal af kopier, der skal udskrives, og klik derefter på 
knappen [Print].

Maskinens dataindikator blinker.

2
Bemærk 
Hvis printeren ikke vises på listen, vælges printeren fra Chooser-vinduet. 

Dialogboksen Print varierer afhængigt af applikationen.

Indstillingerne kan gemmes ved at klikke på knappen [Save Settings].
bizhub C250 (Phase3) 5-7
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



5 Forskellige udskrivningsmetoder
5.2 Indstilling af udskrivningsfunktionerne
Denne maskinens funktioner, så som sortering og foldning, kan indstilles, når 
der udskrives fra en computer. Indstillingsproceduren for maskinen kan 
variere, afhængigt af hvilket operativ system der kører på den tilsluttede 
computer.

Funktionsliste

Funktionslisten indeholder et sammendrag af primærindstillingerne for 
udskrivning og printerdriver understøttelse.

2
Bemærk 
Funktionsnavnene på denne liste er baseret på dem, der er vist af PCL 
printerdriveren i Windows XP. Værdierne for elementer og indstillinger, 
der bliver vist, kan også variere afhængigt af om ekstraudstyret er 
installeret, eller om indstillingerne er tilgængelige.

Funktion Oversigt Printerdriver

PCL Post-
Script

PPD

Retning Vælger originaldokumentets papirretning. o o o

Originalformat Angiver størrelsen på originaldokumentet. o o o

Outputformat Angiver størrelsen på outputpapiret. o o

Zoom Udskriver forstørret eller reduceret. o o o

Papirkilde Vælger papirkilde til udskrivning. o o o

Papirtypeindstillin-
ger

Specificerer papirtypen for papirkilden. o o o

Indbindingsposition Vælger indbindingspositionen. o o o

Udskrifttype Vælger udskrifttype (simplex, duplex, eller 
brochure).

o o o

Kombination Udskriver flere sider på et ark. o o o

Margenjustering Indstiller margener for hulning og hæftning. o

Hæftning Hæfter dokumenter. o o o

Hulning Huller dokumenterne. o o o

Hæfteklammer i 
midte og foldning

Udskrevne dokumenter med midterhæft-
ning.

o o o

Output-metode
(Jobstyring)

For ikke-konventionel udskrivning: vælger 
det specielle outputformat for fortrolige do-
kumenter eller gemmer data i en boks.

o o (kun 
Mac 
OS X)

Kopier Angiver antallet af kopier, der skal udskrives. o o o
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Udskriftsbakke Vælger bakken, hvor de udskrevne sider 
skal afleveres.

o o o

Sortering Angiver om der skal udskrives mange kopier 
i sæt.

o o o

Forskudt Når der udskrives mange kopier, forskydes 
afleveringspositionen af hvert sæt.

o o o

Spring over tomme 
sider

Udskriver ikke tomme sider i data. o

Forside Vedlægger en forside. o o o

Bagside Vedlægger en bagside. o o o

Transparent ind-
skudsark

Indlægger skilleark mellem overheadtrans-
parenter.

o o o

Indstilling sidevis Skifter papir og bakker per side. o

Kapitel Angiver den side, der skal udskrives på for-
siden af papiret.

o

Overlejring Udskriver originaldokumentet ind i formular-
data, som er blevet oprettet separat.

o

Vandmærke Udskriver et vandmærke (tekststempel) på 
den side, der udskrives.

o o

Distributionsnum-
mer mærke

Udskriver nummeret på kopien. o

Kopibeskyttelse Udskriver et specialmønster og forhindrer 
kopiering.

o

Vælg farve Vælger farveudskrivning og enfarvet ud-
skrivning.

o (Intet 
valg 
for to 
farver)

(Intet 
valg 
for to 
farver)

Original Image Type Udskriver i en kvalitet, der er passende for 
det valgte originaldokument.

o o o

Kvalitetjustering Juster billedkvaliteten. o o o

Mønster Specificerer detaljer for grafikmønsteret. o

Anvend printerskrift-
typer

Specificerer udskiftning af TrueType skriftty-
per med printerskrifttyper.

o o o

Fax Sender data som en fax. o

Brugergodkendel-
se/ Kontospor

Udskrivning udføres efter at registreret bru-
gernavn og adgangskode er indtastet.

o o (kun 
Mac 
OS X)

Kontostyring Udfører kontostyringsfunktioner. o o (kun 
Mac 
OS X)

Funktion Oversigt Printerdriver

PCL Post-
Script

PPD
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Oversigt over funktioner

Der er en oversigt over hver funktion i dette afsnit.

Orientation

Du kan angive "Stående" eller "Liggende" som sideretning for udskrivningen.

Stående Liggende

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 7-9

Mac OS X PPD “Sideattributter (grundindstillinger)” på 
side 9-9

Mac OS 9.2 “Sideattributter (grundindstillinger)” på 
side 8-8
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Originalstørrelse og outputstørrelse

Du kan angive originaldokumentets størrelse og størrelsen på det papir, det 
udskrives på. Ved at specificere hver størrelse, kan du specificere 
forstørrelses- og reduktionsfaktor.

2
Bemærk 
Kun udskrivningspapirformater kan angives med PostScript PPD driver 
for Windows og Macintosh.

Originalstørrelse

Outputstørrelse

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 7-9

Mac OS X PPD “Sideattributter (grundindstillinger)” på 
side 9-9

Mac OS 9.2 “Sideattributter (grundindstillinger)” på 
side 8-8
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Zoom (forstørrelse og reduktion)

Du kan angive forstørrelses- eller reduktionsfaktor ved brug af talværdier.

Original

Reduceret

Forstørret

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 7-9

Mac OS X PPD “Sideattributter (grundindstillinger)” på 
side 9-9

Mac OS 9.2 “Sideattributter (grundindstillinger)” på 
side 8-8
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Indføringsbakke (papirkilde)

Du kan vælge indføringsbakken som papirkilde for udskrivning. Når du skifter 
papirtype, kan du vælge en indføringsbakke, der indeholder papirtypen.

Bakke

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 7-9

Mac OS X PPD “Paper Feed” på side 9-15

Mac OS 9.2 “Generelt (grundlæggende indstillinger)” på 
side 8-12
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Papirtype

Du kan angive den papirtype, der bliver udskrevet.

2
Bemærk 
Med Konica Minolta PCL driver for Windows, kan papirtypeindstillingerne 
forudindstilles ved at specificere papirtypen for papirbakken.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 7-9
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Udskrifttype (duplexudskrivning/brochureudskrivning)

Du kan udskrive på begge sider af et ark eller i brochureformat (to sider der 
vender mod hinanden eller midterhæftning). Dette er praktisk, når du ønsker 
at hæfte mangesidede dokumenter.

Hæftningsområdet kan specificeres ved at specificere 
indbindingspositionen.

Duplexudskrivning

Brochureudskrivning

UdskriftsdataUdskriftsdata Udskrift

Venstre indbinding Topindbinding

Udskrift

Udskriftsdata Udskrift

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Lay-
out” på side 7-20

Mac OS X PPD “Finishing” på side 9-19

Mac OS 9.2 “Printer specifikke funktioner (Efterbehand-
lingsfunktioner 1 til 4)” på side 8-15
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2
Bemærk 
Duplexudskrivning og brochureudskrivning er kun tilgængelige, når auto 
duplexenhed (ekstraudstyr) er installeret.
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Udskriver flere sider på et ark.

Du kan udskrive mange dokumentsider på én side. Det er praktisk, når du vil 
reducere antallet af udskrevne sider.

2-i-1

4-i-1 6-i-1

9-i-1 16-i-1

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Lay-
out” på side 7-20

PPD “Specificering af indstillinger for fanen Lay-
out” på side 7-20

Mac OS X PPD “Layout (Udskrivning af flere sider på én si-
de)” på side 9-14

Mac OS 9.2 “Layout (Udskrivning af flere sider på én si-
de)” på side 8-14
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Hæftning og hulning

Dokumenter kan hæftes sammen, eller der kan laves huller i dokumentet.

Når du specificere margenjustering, angiver du margenen for hæftning eller 
hulning.

2
Bemærk 
Hæftefunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandleren (ekstraudstyr) 
er installeret.

Antallet af hæfteklammer, der kan vælges, kan variere, afhængig af 
hvilken efterbehandler, der er installeret.  Når efterbehandler FS-501 
(ekstraudstyr) er installeret, angives indstillingen "1 hæfteklamme". Når 
efterbehandler FS-514 eller FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, angives 
indstillingen "1 hæfteklamme" eller "2 hæfteklammer".

Hulningsfunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler FS-514 og 
hulkit PK-510 (ekstraudstyr) er installeret, eller når efterbehandler FS-603 
og hulkit PK-501 (ekstraudstyr) er installeret.

Hæftning Hole punching

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Lay-
out” på side 7-20

Mac OS X PPD “Finishing” på side 9-19

Mac OS 9.2 “Printer specifikke funktioner (Efterbehand-
lingsfunktioner 1 til 4)” på side 8-15
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Outputmetode (jobstyring)

Du kan vælge "Sikker udskrift", som kræver en adgangskode for at udskrive, 
eller "Gem i brugerbakke", som gemmer dokumenter i en dokumentmappe. 

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 7-9

Mac OS X PPD “Security” på side 9-16
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Sortering (inddeling i sæt) og klassificering (offset)

Du kan udskrive hele dokumentsættet det angivne antal gange eller hver side 
det angivne antal gange.

Når du angiver offset, kan afleveringspositionen skiftes og hver kopi bliver 
forskudt i forhold til den forrige. (Der bruges flere papirkilder, når der er 
installeret en skiftende efterbehandler, og når der ikke er installeret nogen 
efterbehandler.)

Collate Offset

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 7-9

Mac OS X PPD “Kopier & sider (generelle indstillinger)” på 
side 9-12 og “Finishing” på side 9-19

Mac OS 9.2 “Kopier & sider (generelle indstillinger)” på 
side 9-12 og “Printer specifikke funktioner 
(Efterbehandlingsfunktioner 1 til 4)” på 
side 8-15
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Spring over tomme sider (sparer papir)

Udskriver ikke tomme sider i dataen.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8
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Forside, bagside og transparent indskudsark

En forside og en bagside kan tilføjes, og sider kan indskydes mellem 
overhead-transparenter.

Forside Bagside

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Angivelse af indstillinger under fanen Ind-
stilling sidevis” på side 6-29
“Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Angivelse af indstillinger under fanen Ind-
stilling sidevis” på side 7-24

Mac OS X PPD “Opsætning” på side 9-23

Mac OS 9.2 “Printer specifikke funktioner (Efterbehand-
lingsfunktioner 1 til 4)” på side 8-15
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Indstilling sidevis

Du kan indstille at få papir indskudt mellem sider og angive ensidet eller 
tosidet udskrivning, og specificere udskrivningspapiret for hver side.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Angivelse af indstillinger under fanen Ind-
stilling sidevis” på side 6-29
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Kapitel

Du kan specificere siden, som du ønsker at udskrive på forsiden af arket, når 
du udskriver i duplex- eller brochurefunktion.

Selv om en specificeret siden kommer således i rækkefølgen, at den skulle 
udskrives på bagsiden af arket i duplex-udskrivning eller brochure-
udskrivning, så flyttes den angivne side og udskrives på forsiden af et ark.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Angivelse af indstillinger under fanen Ind-
stilling sidevis” på side 6-29
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Overlejring

Udskriver originaldokumentet ind i formulardata, som er blevet oprettet 
separat.

Formulardata Oprettet data

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen 
Overlejring” på side 6-32
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Vandmærke

Udskriver et vandmærke (tekststempel) på den side, der udskrives.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen 
vandmærke” på side 6-36

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen 
vandmærke” på side 7-25
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Kopibeskyttelse

Der kan udskrives et specialmønster på hele siden under udskrivning.

Når mønsteret på den udskrevne side kopieres, vises karaktererne, der er 
indlagt i mønsteret for at forhindre ulovlig kopiering.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen 
vandmærke” på side 6-36
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Kvalitetjustering

Juster billedkvaliteten.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger under fanen 
Kvalitet” på side 6-41

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger under fanen 
Kvalitet” på side 7-28

Mac OS X PPD “Kvalitet” på side 9-21

Mac OS 9.2 “Printer specifikke funktioner (Efterbehand-
lingsfunktioner 1 til 4)” på side 8-15
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Brug printerskrifttyper (udskift skrifttyper)

Specificerer udskiftning af TrueType skrifttyper med printerskrifttyper.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger under fanen 
Skrifttype” på side 6-43

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger under fanen 
Kvalitet” på side 7-28

Mac OS 9.2 PPD “PostScript Options” på side 8-11
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Brugergodkendelse

Når der anvendes indstillinger for brugerautentifikation på denne maskine, 
skal du indtaste det krævede brugernavn og password.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 7-9

Mac OS X PPD “Security” på side 9-16
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Kontosøgning

Specificerer, når denne maskine kører med Kontostyring.

Operativsystem Printerdriver Se

Windows KONICA MINOLTA PCL “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 6-8

Konica Minolta PostScript “Specificering af indstillinger for fanen Op-
sætning” på side 7-9

Mac OS X PPD “Security” på side 9-16
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5.3 Specificerer grundindstillinger for printerdriver
Indstillingerne for udskrivning, der at angivet for funktionerne på denne 
maskine, er kun gældende, når applikationen anvendes. Når du går ud af 
applikationen, vender indstillingerne tilbage til deres standard.

Når indstillingerne registreres, skal du ændre grundindstillingerne for 
printerdriveren (standardindstillinger) eller bruge funktionen til at gemme 
indstillinger.

For Windows

Denne maskines funktioner der kan bruges, når udskrivning kan specificeres 
i dialogboksen for printerdriverindstilling, som kan vises fra vinduet Printere 
(for Windows XP/Server 2003, vinduet Printere og faxenheder).

Indstillingerne, der er angivet i dialogboksen til indstilling af printerdriver, 
som vises, når du følger beskrivelsen nedenfor, bliver gældende, når du 
udskriver fra en hvilken som helst applikation.

1 I Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 skal du klikke på knappen [Start], 
pege på "Indstillinger" og derefter klikke på "Printere".
I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [Start] og derefter 
klikke på "Printere og faxenheder".

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke vises i startmenuen, åbnes 
Kontrolpanelet fra startmenuen, vælg "Printere og andre 
hardware", og vælg derefter "Printere og faxenheder".

2 For Windows 98SE/Me højreklikkes på ikonet for den installerede 
printer, og derefter klikkes på "Egenskaber".
For Windows 2000/XP/Server 2003 højreklikkes på ikonet for den 
installerede printer, og derefter klikkes på "Udskrivningsindstillinger".
For Windows 4.0 højreklikkes på ikonet for den installerede printer, og 
derefter klikkes på "Dokumentstandard".

Følgende dialogboks for printerdriverindstilling vises.

For indstillinger, der kan angives med hver printerdriver, henvises til det 
følgende:
- KONICA MINOLTA PCL Driver: “Opsætning af PCL driveren” på side 6-3
- Konica Minolta PostScript Driver: “Opsætning af PostScript driver 

(Windows)” på side 7-3
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PCL driver

PostScript driver
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PostScript PPD driver

2
Bemærk 
Brug hver fane i dialogboksen til at indstille printerdriveren.

For at angive brugerdefinerede indstillinger klikkes på Print i 
applikationen, og derefter klikkes på knappen [Properties] eller 
[Preferences] i Print-dialogboksen. Indstillingerne, der er angivet i 
dialogboksen Udskriv, gælder kun for den aktuelle fil.

For funktionen for at gemme indstillinger henvises til siderne nedenfor.
- KONICA MINOLTA PCL Driver: “Lagring af driverindstillingerne” på 

side 6-62
- Konica Minolta PostScript driver: “Lagring af driverindstillingerne” på 

side 7-34

For at specificere indstillingerne, gemmes indstillingerne i printerdriver-
dialogboksen.
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For Macintosh

Funktionerne i denne maskine kan anvendes, når man udskriver, kan angives 
i dialogboksen Print eller i dialogboksen Page Setup.

Indstillingerne kan kun gøres gældende, når applikationen bruges. Når du 
går ud af applikationen, vender indstillingerne tilbage til deres standard.

For Mac OS X

I Print-dialogboksen gemmes indstillingerne fra funktionen "Presets".

For at gemme indstillingerne henvises til “Lagring af driverindstillingerne” på 
side 9-26.
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I Page Setup-dialogboksen gemmes indstillingerne ved at vælge "Save as 
Default" fra "Settings".

2
Bemærk 
Yderligere oplysninger om elementer, der kan specificeres i 
printerdriveren, kan du finde i “Opsætning af PPD driver (Mac OS X)” på 
side 9-3.
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For Mac OS 9.x

I Print-dialogboksen gemmes indstillingerne ved at klikke på knappen [Save 
Settings].

2
Bemærk 
Indstillingerne kan ikke gemmes fra Page Setup-dialogboksen.

"General" kan ikke gemmes fra Print-dialogboksen.

Yderligere oplysninger om elementer, der kan specificeres i 
printerdriveren, kan du finde i “Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.2)” på 
side 8-3.
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Opsætning af PCL driveren 6
6 Opsætning af PCL driveren

6.1 Indstillinger

Mest brugte indstillinger

I det følgende beskrives de almindelige indstillinger og knapper, der vises på 
alle faner.

Knap Funktion

OK Klik på denne knap for at lukke dialogboksen og anvende de 
indstillinger, som er blevet ændrede.

Annuller Tryk på denne knap for at annullere de indstillinger, som even-
tuelt er ændret, og lukke dialogboksen.

Hjælp Klik på denne knap for at få vist hjælp til de enkelte elementer, 
som aktuelt vises i dialogboksen.

Gem/Gendan indstilling Klik på denne knap for at gemme de aktuelle indstillinger og for 
at se dem igen senere.

Gendan standardindstillinger Klik på denne knap for at vende tilbage til de standardindstillin-
ger, der blev valgt, da driveren blev installeret.
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2
Bemærk 
For at aktivere ethvert installeret ekstraudstyr skal du specificere 
indstillinger for Indstilling. Yderligere oplysninger i “Specificering af 
indstillinger under fanen Indstilling” på side 6-59.

Vis Når du vælger "Papir", vises en visning af sidelayoutet, som det 
er specificeret med de aktuelle indstillinger, og en visning af ud-
skrivningsjobbet kan kontrolleres.
Når du vælger "Printer", vises en printerfigur med alt det eks-
traudstyr, som f.eks. papirbakken, der er installeret på denne 
maskine.

Knap Funktion

Papir Printer
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Fane Opsætning

Fanen Indstilling sidevis

Fanen Overlejring

Fanen Vandmærke

Punkt Funktion

Papir Specificerer retningen på originaldokumentet, originalfor-
mat, udskrivningsformat, papirkilde og papirtype.

Indbinding Specificerer foldningsformatet så som indbindingspositi-
on, duplexudskrivning, brochureudskrivning, udskrivning 
af flere sider på én side, filmargen, hæftning eller hulning.

Output Specificerer output-format så som output-metode, antal 
kopier, output-bakke, sortering eller offset.

Punkt Funktion

Forsideomslag Vedlægger en forside.

Bagsideomslag Vedlægger en bagside.

Indstilling sidevis Indskyder papir mellem sider og skifter simplex/duplex og 
papir for hver side.

Kapitel Angiver den side, der skal udskrives på forsiden af papi-
ret.

Punkt Funktion

Overlejring Specificerer overlejringsudskrivning.

Punkt Funktion

Vandmærke Udskriver et vandmærke (tekststempel) på det dokument, 
der udskrives.

Distributionsnummer mærke Udskriver nummeret på kopien.

Kopibeskyttelse Udskriver et specialmønster og forhindrer kopiering.
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Fane Kvalitet

Fanen Skrifttype

Fanen Fax

Fanen Version

Punkt Funktion

Vælg farve Specificerer farven for udskrivningen.

Udskriv i sort Angiver indholdet af originaldokumentet. Udskriver i en 
kvalitet, der er passende for originaldokumentet.

Kvalitetjustering Juster billedkvaliteten. Du kan vælge "Simple" for at juste-
re hele dokumenter, og "Detailed" for at justere karakte-
rer, foto, og diagrammer for hvert dokument.

Mønster Vælger udskriftsmønsteret.

Punkt Funktion

Anvend printerskrifttyper Vælger, om der skal bruges TrueType-skrifttyper eller 
printerskrifttyper, når der udskrives.

Download skrifttypeformat Vælger, om skrifttyper bliver downloadet til printeren som 
bitmap eller outline.

Punkt Funktion

Funktionsvalg Vælger, om der skal udskrives eller sendes en fax.

Indstillinger for Faxfunktion Specificerer faxopløsningen og overførselsforhold.

Faxforside Specificerer faxforsiden.

Modtagere Indfører modtagere.

Telefonbog Registrerer modtagere i telefonbogen.

Modtagere Viser registrerede numre for modtagere eller telefonbog.

Punkt Funktion

Version Viser versionen af printerdriveren.
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Fanen Indstilling

2
Bemærk 
For at få vist fanen Enheder i Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, 
højreklikkes på ikonet for den installerede printer, og derefter klikkes på 
"Egenskaber".

Punkt Funktion

Indstilling Specificerer de optioner, der er installerede på maskinen.

Indstillingsoplysninger Specificerer automatisk indstillingerne for printerdriver-
indstillinger.

Model Angiver modellen, der skal anvendes.
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6.2 Specificering af indstillinger for fanen Opsætning

Udskrivning, der passer til papirformatet

Du kan forstørre eller reducere de dokumenter, der oprettes, når der 
udskrives, for at tilpasse til udskrivningspapirformatet.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisterne "Originalformat" og "Output-format" vælges de 
ønskede indstillinger.

– Du kan også specificere enhver forstørrelses- eller reduktionsfaktor 
i boksen "Zoom".
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2
Bemærk 
Hvis papirformatet er et andet end det brugerdefinerede format, vælges 
de ønskede indstillinger efter specificering af indstillingerne i det 
brugerdefinerede format.

Når "W" er valgt for hvert standard papirformat i printerdriveren, kan 
dataene centreres og udskrives. 
Hvis for eksempel der er oprettet data i A4-format, og du ønsker at 
centrere og udskrive på papir i A3-format, skal du angive "A4 W" som 
papirformat i printerdriveren og angive "Bakke 1" eller "Indføringsbakke" 
som papirkilde. 
For at udskrive ilægges papir i A3-format i bakken ("Bakke 1" eller 
"Indføringsbakke") på denne maskine, som er specificeret i 
printerdriveren, og derefter specificeres indstillingerne beskrevet 
nedenfor fra [Basic Screen (Paper)] – [Change Tray Settings] – [Oversized 
Paper] på kontrolpanelet.
Vælg [A4W].
Indtast A3-papirformatet (420,0 × 297,0) i [Change Size].
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Gem et brugerdefineret format

Et brugerdefineret format kan specificeres og gemmes i forvejen, som 
beskrevet nedenfor.

1 Fra rullelisten "Originalformat" eller "Output-format" vælges "Custom 
Size Settings".

Dialogboksen Brugerdefinerede formatindstillinger vises.

2 Angiv indstillinger for følgende:

Liste over brugerdefinerede formater: Vælg størrelsen for det 
brugerdefinerede format, der skal indstilles.
Navn på brugerdefineret format: Indtast navnet på det 
brugerdefinerede format, der skal registreres.
Størrelse: Angiv bredde og længde på det brugerdefinerede format i 
overensstemmelse med den valgte måleenhed.

3 Klik på [OK].
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2
Bemærk 
Brugerdefinerede indstillinger kan kun specificeres fra printerdriverens 
opsætningsdialogboks, som vises fra vinduet Printere (for Windows 
XP/Server 2003 vinduet Printere og faxenheder).

Hvis man anvender længere papir, skal man angive det lange papirs 
format i Brugerdefineret format. Yderligere detaljer i “Udskrivning på 
bannerpapir.” på side 10-143.
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Valg af papirkilde

Når papirtypen ændres, kan du registrere den til en indføringsbakke, og du 
kan så vælge indføringsbakke efter den ønskede papirtype.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisten "Papirkilde" vælges den papirbakke, der indeholder det 
papir, der skal bruges.
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Indstilling af papirkilden for papirtypen

Følg fremgangsmåden, der er beskrevet nedenfor, for at tildele en papirtype 
til en papirbakke.

1 Klik på knappen [Papirtypeindstillinger].

2 Vælg "Papirkilde" der skal ændres, og klik derefter på knappen 
[Rediger].

3 Vælg den ønskede indstilling fra rullelisten "Papirtype", og klik derefter 
på knappen [OK].
Kun de papirtyper, der kan vælges i hver indføringsbakke, bliver vist.
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Hvis der vælges "Transparent" som papirtype, kan du specificere 
transparent indskudsark.
Når afkrydsningsboksen "Transparent indskudsark" bliver valgt, 
kommer dialogboksen for instillinger for transparent indskudsark frem, 
og du kan angive papirkilden for transparent indskudsark.
Dialogboksen for instillinger for transparent indskudsark kan også blive 
vist ved at klikke på knappen [Indstillinger].

2
Bemærk 
Tyk 1, Tyk 2, og Tyk 3 kan ikke vælges for Bakke 2, Bakke 3 og Bakke 4 
og LCT.

Fortrykt papir kan kun vælges, når auto duplexenheden (ekstraudstyr) er 
installeret.
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Specificering af duplex-/brochureudskrivning

Du kan udskrive et dokument over på begge sider af et ark eller i 
brochureformat (to sider der vender mod hinanden). Dette er praktisk, når du 
ønsker at hæfte mangesidede dokumenter.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisten "Udskrivningstype", vælges "Dobbeltsidet" eller 
"Brochure".

2
Bemærk 
Indbindingsretningen kan specificeres fra rullelisten 
"Indbindingsposition".
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Udskrivning af flere sider på én side (N-i-1)

Du kan udskrive mange dokumentsider på én side. Det er praktisk, når du vil 
reducere antallet af udskrevne sider.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Kombination".

3 Fra rullelisten "Kombination" vælges antallet af sider, der skal 
udskrives på én side.

For at ændre indstillinger for kantlinjen og udskrivningsrækkefølgen 
vælges "Detaljer", og derefter ændres indstillingerne i den dialogboks, 
der kommer frem.

2
Bemærk 
Når der udskrives et job, der består af sider i forskellige formater og 
retninger, kan det ske, at billeder mangler eller overlapper hinanden, når 
dokumentet bliver udskrevet.
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Indstilling af filmargen

Filmargen tilføjes til dokumentet, før det udskrives.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Filmargen".

3 For at indstille bredden på filmargenen klikkes på knappen [Detaljer...], 
og derefter specificeres de ønskede indstillinger i dialogboksen 
Nærmere om filmargen.

Forside/Bagside: Sætter filmargenværdierne. Når afkrydsningen 
fjernes fra afkrydsningsboksen "Samme værdi for for- og bagside", kan 
du angive separate værdier for for- og bagsider.
Skift: For at tilføje en filmargen, vælg hvordan billedet skal skiftes.

2
Bemærk 
Når "Double Sided" er valgt i "Print Type" og "Auto-reduktion" er angivet 
i Shift Mode i dialogboks for Filmargendetaljer, bliver reduktionsfaktoren 
i forhold til den største værdi af filmargenens bredde brugt fra de værdier, 
der blev angivet i Forside/Bagside.
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Hæftning

Flersidede dokumenter kan hæftes.

Hæftefunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandleren (ekstraudstyr) er 
installeret.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Hæfteklamme".

3 Fra rullelisten vælges antallet af hæfteklammer og 
hæftningspositionen.

2
Bemærk 
Afhængigt af den valgte indstilling for indbindingsposition, er der flere 
mulige hæftepositioner.

Antallet af hæfteklammer, der kan vælges, kan variere, afhængig af 
hvilken efterbehandler, der er installeret.  Når efterbehandler FS-501 
(ekstraudstyr) er installeret, angives indstillingen "1 hæfteklamme". Når 
efterbehandler FS-514 eller FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, angives 
indstillingen "1 hæfteklamme" eller "2 hæfteklammer".
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Hulning

Der kan laves huller i det udskrevne dokument.

Hulningsfunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler FS-514 og hulkit 
PK-510 (ekstraudstyr) er installeret, eller når efterbehandler FS-603 og hulkit 
PK-501 (ekstraudstyr) er installeret.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Hulning".

3 Fra rullelisten vælges antallet af huller.
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Fold & hæft

Du kan specificere midterindbindingsproces for et dokument.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Folding & Hæfting".

3 For at angive indstillinger i "Folding & Hæfting", klikkes på knappen 
[Detaljer], og derefter angives de ønskede indstillinger i dialogboksen 
for Folding & Hæfting, der kommer frem.

Folding & Hæfting: Angiver foldning og hæftning af et udskrevet 
dokument.
Slet Midte: Angiver, at der ikke skal udskrives på et dokuments foldede 
del.

2
Bemærk 
Funktionen Fold og Hæft er kun tilgængelig, når saddelhæfter SD-503 er 
installeret på efterbehandleren FS-514 (ekstraudstyr), eller når 
efterbehandler FS-603 (ekstraudstyr) er installeret.

Fold og Hæft kan ikke angives, når hæftning og hulning er indstillet.

Indstillingerne for Fold og Hæft, der kan vælges, kan variere, afhængig af 
hvilken efterbehandler, der er installeret. Når efterbehandler FS-514 
(ekstraudstyr) er installeret, kan du indstille "Fold & Hæft" for at folde og 
hæfte et dokument, "Midterhæfte" for at hæfte et dokument på midten, 
eller "Fold" for at folde et dokument på midten. Når efterbehandler 
FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, kan der kun indstilles "Fold & Hæft".

"Slet Midte" kan kun specificeres, når efterbehandler FS-603 
(ekstraudstyr) er installeret.
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Valg af output-metode

Du kan ikke kun udskrive direkte, men du kan også vælge "Sikker udskrift", 
som kræver en adgangskode for at kunne udskrive, eller "Gem i 
brugerbakke", som gemmer dokumenterne i en dokumentmappe. 

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisten "Output-metode" vælges en output-metode.

– Udskriv: Udskriver straks.
– Sikker udskrift: Gemmer dokumentet, der skal udskrives i en sikker 

dokumentbakke i maskinen. Når det udskrives, bliver du bedt om 
at indtaste et bruger-ID og en adgangskode på maskinens 
betjeningspanel. Vælg denne funktion, når der udskrives fortrolige 
dokumenter. (Op til 100 dokumenter)

– Gem i brugerboks: Gemmer dokumentet, der skal udskrives, i en 
bakke i maskinen.

– Gem i brugerboks og udskriv: Gemmer dokumentet i en bakke og 
udskriver samtidigt.

– Proof and Print: Efter at en del af dokumentet er blevet udskrevet, 
stopper maskinen midlertidigt udskrivningen. Vælges for at undgå 
fejludskrivning af store udskrivningsjobs.

Sikker udskrift

Hvis du har valgt "Sikker udskrift", indtastes ID og password i dialogboksen, 
som kommer frem.
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2
Bemærk 
For at udskrive dokumentet angives [Secured Print] i maskinens 
bakkefunktion, og derefter indtastes ID og password. Yderligere detaljer 
i “Styring af udskrivningsjob” på side 10-125. For detaljer om denne 
maskinens bakkefunktioner henvises til Brugervejledning 
[Bakkefunktioner].

Når passwordregler er gældende på denne maskine, er password der 
kan bruges til sikret udskrift begrænsede. og jobs slettes, når et 
password ikke stemmer med den indførte passwordregel. For yderligere 
oplysninger om passwordregler henvises til brugervejledningen 
[Kopifunktioner].
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Gem i brugerbakke

% Når "Save in User Box" eller "Save in User Box and Print" er valgt, 
angives filnavnet og bakkenummeret i dialogboksen, der kommer frem, 
til indtastning af filnavn og brugerbakkenummer.

2
Bemærk 
For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til 
brugervejledning [Bakkefunktioner].

Hvis password-reglerne er aktiveret på maskinen, skal man angive 
bakken, der er oprettet på denne maskine.
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Kontroller job

% Når et udskrivningsjob bliver sendt, stopper maskinen midlertidigt 
udskrivningen, efter at den del af dokumentet er blevet udskrevet. Det 
resterende udskrivningsjob bliver gemt i maskinen som et 
udskrivningsjob. Når der udskrives mange kopier, kan du udskrive den 
resterende del af udskrivningsjobbet, efter at du har kontrolleret 
udskrivningsresultatet.

2
Bemærk 
For at udskrive dokumentet angives dokumentet i maskinens jobfunktion, 
og derefter indtastes ID og password. Yderligere oplysninger i “Styring af 
udskrivningsjob” på side 10-125.
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Angivelse af indstillinger for brugergodkendelse

Hvis der er blevet angivet indstillinger for brugergodkendelse på maskinen, 
skal der indtastes brugernavn og password.

Hvis et udskrivningsjob bliver sendt ved brug af et brugernavn eller 
password, der ikke er en registreret konto på denne maskine, eller hvis et job 
bliver sendt uden at afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse" er valgt, 
bliver jobbet slettet uden at blive godkendt af maskinen.

Når der er angivet indstillinger for brugerautentifikation på maskinen, er 
betjeningsbegrænsningsfunktionen i mode 2, og hvis 
autentifikationsoplysningerne ikke indtastes korrekt, blokeres den 
pågældende bruger og vedkommende kan ikke få adgang.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/Kontosporing].

3 Vælg afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse", og indtast derefter 
brugernavn og adgangskode.

4 Klik på [OK].
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2
Bemærk 
Hvis maskinen er indstillet til at tillade offentlig bruger, kan den bruges 
uden brugernavn og adgangskode.

Hvis udskrivning ikke er tilladt, kan udskrivning ikke udføres, heller ikke 
af en registreret bruger.

For indstillinger for brugergodkendelse kontaktes maskinens 
administrator.
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Angivelse af indstillinger for kontosporing

Hvis der er blevet angivet indstillinger for kontostyring på maskinen, skal der 
indtastes afdelingsnavn og password.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/Kontosporing].

3 Vælg afkrydsningsboksen "Kontosporing", og indtast derefter 
afdelingsnavn og adgangskode.

– Der kan registreres en standardadgangskode, der kan bruges i 
stedet for at indtaste en adgangskode for hvert job.

4 Klik på [OK].
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2
Bemærk 
Hvis et udskrivningsjob bliver sendt ved brug af et afdelingsnavn eller 
password, der ikke er en registreret konto på denne maskine, eller hvis et 
job bliver sendt uden at afkrydsningsboksen "Kontosporing" er valgt, 
bliver jobbet slettet uden at blive godkendt af maskinen.

Når der er angivet indstillinger for kontoautentifikation på maskinen, er 
betjeningsbegrænsningsfunktionen i mode 2, og hvis 
autentifikationsoplysningerne ikke indtastes korrekt, blokeres den 
pågældende konto, og den kan ikke bruges.

Hvis udskrivning ikke er tilladt, kan udskrivningen ikke udføres, heller ikke 
når den bruges af en registreret konto. 
For detaljer om kontostyring kontaktes maskinens administrator.
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6.3 Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling 
sidevis

Udskrivning af dokumenter med et forsideomslag/bagsideomslag

1 Klik på fanen Indstilling sidevis.

2 Vælg afkrydsningsboksene "Forsideomslag" og "Bagsideomslag".

3 Vælg "Udskrevet" for at udskrive på forside- og bagsideomslaget. 
For kun at tilføje en tom side vælges "Blank".

4 Vælg den indføringsbakke, der indeholder det papir, der skal bruges til 
for- og bagsideomslag.
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Udskrivning af flere sider

Funktionen "Indstilling sidevis" er nyttig, når du ønsker at ændre 
indføringsbakken under et udskrivningsjob, når der udskrives flere sider.

Kapitel

Du kan specificere siden, som du ønsker at udskrive på forsiden af arket, 
når du udskriver i duplex- eller brochurefunktion.

Selv om en specificeret side kommer således i rækkefølgen, at den skulle 
udskrives på bagsiden af arket i duplexudskrivning eller 
brochureudskrivning, så flyttes den angivne side og udskrives på forsiden af 
et ark.

1 Klik på fanen Indstilling sidevis.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Kapitel".

3 Indtast sidenummeret for den side, du ønsker at udskrive på forsiden.

2
Bemærk 
Indtast sidenummeret ved brug af enkelt-byte tal.

Når der indtastes flere sidenumre, adskilles sidenumrene med kommaer 
som f.eks. "2, 4, 6" eller indtast et sideområde ved brug af bindestreg 
som f.eks. "6-10".
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Indstilling sidevis

Du kan angive udskrivningstypen og indføringsbakken for hver side.

1 Klik på fanen Indstilling sidevis.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Indstilling sidevis".

3 Fra rullelisten "Listenavn" vælges navnet på den ønskede liste.

– Når listenavnet ændres, skal du klikke på knappen [Rediger 
listenavn...] efter at listenavnet er valgt, og derefter bruge 
indstillingerne i den dialogboks, der kommer frem.

4 Klik på knappen [Tilføj...], og specificer derefter sidenummeret, 
udskrivningstypen, og papirkilden i dialogboksen, der kommer frem.

2
Bemærk 
For en eksisterende liste klikkes på knappen [Rediger...] for at ændre de 
valgte sideopsætninger, eller der klikkes på knappen [Slet] for at slette 
dem.

Klik på [+] eller [,] for at ændre sidenummeret begyndende med det 
mindste sidenummer.
bizhub C250 (Phase3) 6-31
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



6 Opsætning af PCL driveren
6.4 Specificering af indstillinger for fanen Overlejring

Udskrivning af forskellig originaldokumenter sammen (Overlejring)

Et originaldokument kan udskrives ovenpå formulardata, der er blevet 
oprettet separat. Denne funktion er praktisk for faxforsider og 
formularskrivelser.

Du skal forud registrere formularerne, der skal udskrives. Yderligere 
oplysninger i “Redigering af formularer” på side 6-34.

1 Opret udskrivningsdataene ved brug af en hvilken som helst 
applikation.

2 Fra menuen "Fil" vælges "Udskriv".

3 Vælg printeren i "Select Printer", og klik derefter på knappen 
[Properties] eller på knappen [Preferences].

4 Klik på fanen Overlejring.

5 Vælg "Udskriv overlay".
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6 Fra listen vælges den formular, du ønsker at udskrive.

7 Vælg filnavnet, og klik derefter på knappen [OK].

– Dialogboksen Udskriv vises igen.

8 Klik på [OK].

Overlejringsudskrivning udføres.
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Redigering af formularer

For at bruge formularer skal dataene til brug for formularen registreres forud. 
For at registrere en formular, vælges afkrydsningsboksen "Create Overlay", 
og derefter specificeres det dokument, som du ønsker at registrere.

1 Opret formulardataene ved brug af en hvilken som helst applikation.

2 Fra menuen "Fil" vælges "Print".

3 Vælg printeren i "Select Printer", og klik derefter på knappen 
[Properties] eller på knappen [Preferences].

4 Klik på fanen Overlejring.

5 Vælg "Opret overlay".

6 Klik på knappen [Gennemse filer].
6-34 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Opsætning af PCL driveren 6

7 Specificer lagringsplaceringen for formulardataen, og indtast derefter 

filnavnet i feltet "Filnavn".

8 Klik på knappen [Gem].

9 Vælg filen, og klik derefter på knappen [OK].

– Dialogboksen Udskriv vises igen.

10 Klik på [OK].

I stedet for at udføre et udskrivningsjob, bliver formulardataene gemt. 
Filtypenavnet er ".kmf".

2
Bemærk 
Når formulardataene, der er blevet oprettet, består af flere sider, bliver 
første side af dataene registreret som en formular.

Den valgte formulardata kan slettes på fanen Overlay ved at klikke på 
knappen [Slet overlay-fil].
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6.5 Specificering af indstillinger for fanen vandmærke

Udskrivning af et vandmærke

Du kan udskrive en bestemt tekst i baggrunden som et vandmærke.

1 Klik på fanen vandmærke.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Vandmærke".

3 Fra rullelisten vælges det vandmærke, du ønsker at udskrive.

4 Angiv de ønskede indstillinger for "Type" og "Kun 1. side".

Overskriv: Vandmærkets baggrund udskrives i hvidt.
Gennemsigtig: Vandmærkets baggrund er gennemsigtig.
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Redigering af et vandmærke

Du kan ændre skrifttyper og placering af vandmærket, og du kan registrere 
et nyt.

1 Klik på fanen vandmærke.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Vandmærke".

3 Klik på knappen [Rediger...].

4 Angiv indstillinger for følgende:

[Tilføj]: Klik her for at indtaste et nyt vandmærke i feltet ‘watermark 
text’.
[Slet]: Klik her for at slette det valgte vandmærke.
Vandmærketekst: Indtast teksten, der skal udskrives som vandmærke.
Skrifttypeindstillinger: Specificerer skrifttype og skrifttypestørrelse.
Tekstvinkel: Specificerer vandmærkets udskrivningsvinkel.
Position: Specificerer vandmærkets placering med vandrette og 
lodrette glidere.
Tekstfarve: Specificerer vandmærketekstens farve.
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Udskrivning af dokumentnummeret

Når der udskrives flere kopier, kan du udskrive nummeret på hvert 
dokument.

1 Klik på fanen vandmærke.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Distributionsnummer mærke".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Sider, der skal udskrives: Specificerer de sider, hvorpå nummerering 
skal udskrives.
Startnummer: Specificerer startnummeret.
Farve: Specificerer farven for det nummer, der udskrives.

2
Bemærk 
Afkrydsningsboksen "Numbering" er ikke tilgængelig, hvis 
afkrydsningsboksen "Sortering" ikke er valgt på fanen Setup.
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Kopibeskyttelse

Der kan udskrives et specialmønster på hele siden under udskrivning.

Når mønsteret på den udskrevne side kopieres, vises karaktererne, der er 
indlagt i mønsteret for at forhindre ulovlig kopiering.

1 Klik på fanen vandmærke.

2 Vælg afkrydsningsboksen "Distributionsnummer mærke".

3 Klik på knappen [Rediger].

4 Angiv hver indstilling, og klik derefter på knappen [OK].
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Kopibeskyttelsestype: Angiv hvilket mønster, der skal indlægges sammen 
med kopibeskyttelsen. Du kan angive flere typer fra "Stempel", "Dato/Tid", 
og "Serienummer".
- Stempel: Indlægger den valgte tegnstreng i et mønster. En forud 

registreret karakterstreng (almindeligt stempel) eller en karakterstreng, 
der er registreret på denne maskine (registreret stempel), kan indstilles.

- Dato/Tid: Indlægger den valgte dato og tid i et mønster.
- Serienummer: Indlægger denne maskines serienummer i et mønster.

Detaljeret indstilling: Angiver farve og tæthedsmønster, der skal indlægges 
med kopibeskyttelsen, og angiver indlægningsmetoden.
- Farve: Vælger udskrivningsfarven for mønsteret.
- Tæthed: Vælger tætheden for mønsteret.
- Mønster: Vælger mønsteret.
- Kontrastmønster: Vælger mønsterkontrasten.
- Mønsterstørrelse: Vælger mønsterstørrelsen.
- Overskrivningsmønster: Vælger om mønsteret skal udskrives over 

teksten i et dokument eller om der skal udskrives på de tomme områder.
- Vinkel: Vælger mønstervinkelen.
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6.6 Specificering af indstillinger under fanen Kvalitet

Angivelse af indstillinger

1 Klik på fanen Kvalitet.

2 Angiv indstillinger for følgende:

Punkt Funktion

Vælg farve Specificerer farven for udskrivningen.
Color: Udskriver i farve.
Grayscale: Udskriver i gråskala.
2 Color: Udskriver i to farver, valgt fra rullelisten.

Udskriv i sort Angiver indholdet af originaldokumentet. Udskriver i en kvalitet, 
der er passende for originaldokumentet.
Document: Udskriver i en kvalitet, der er passende for doku-
menter med mange karakterer.
Photo: Udskriver i en kvalitet, der er passende for foto.
DTP: Udskriver i en kvalitet, der er passende for dokumenter 
fremstillet ved brug af DTP.
WEB: Udskriver i en kvalitet, der er passende for websideud-
skrivning.
CAD: Udskriver i en kvalitet, der er passende for CAD-dataud-
skrivning.

Kvalitetjustering Juster billedkvaliteten.
Simple: Justerer hele dokumentet.
Detailed: Justerer tekst, foto og diagrammer for hvert objekt i 
et dokument.

Mønster Vælger udskriftsmønsteret.
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For at justere kvaliteten vælges "Enkel" eller "Detaljeret", og derefter klikkes 
på knappen [Indstillinger] ved siden af den ønskede indstilling. Angiv 
lysstyrke og farvebalance i dialogboksen for kvalitetsjustering, der kommer 
frem. 

For at justere kvaliteten vælges "Detaljeret", og derefter klikkes på knappen 
[Indstillinger] ved siden af "Figur/tabel/grafik". I dialogboksen for 
kvalitetsjustering, der vises, kan du angive indstillinger for farve og 
skærm/udjævning, og indstillinger for tilsvarende tekst eller foto.
6-42 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Opsætning af PCL driveren 6
6.7 Specificering af indstillinger under fanen Skrifttype

Angivelse af indstillinger

Du kan udskifte TrueType-skrifttyper, der anvendes i Windows med denne 
maskines printerskrifttyper.

1 "Klik på fanen Skrifttype."

2 Vælg afkrydsningsboksen "Brug printerskrifttyper".

3 Vælg den TrueType-skrifttype, som du vil udskifte.

4 Fra rullelisten "Printerskrifttype, der skal anvendes", vælges 
printerskrifttypen, der skal erstatte TrueType-skrifttypen.

5 Klik på [OK].

2
Bemærk 
Brug af printerskrifttyperne vil afkorte udskrivningstiden, men der kan 
forekomme en forskel mellem skærmvisningen og det faktiske 
udskriftsresultat.

For at downloade TrueType-skrifttyper, når printerskrifttyper ikke vælges, 
skal du vælge skrifttypen, der skal downloades til printeren fra rullelisten 
"Download skrifttypeformat".
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6.8 Specificering af indstillinger under fanen Fax

Afsendelse af fax

Du kan sende dine oprettede data via fax.

For at bruge faxfunktionen, skal du installere faxkit (ekstraudstyr) på 
maskinen. Og du skal også aktivere faxkit på fanen Option efter 
installationen. Yderligere oplysninger i “Specificering af indstillinger under 
fanen Indstilling” på side 6-59.

1 Opret de data, du ønsker at sende, ved brug af en hvilken som helst 
applikation.

2 Fra menuen "Fil" vælges "Udskriv".

3 Vælg printeren i "Select Printer", og klik derefter på knappen 
[Properties] eller på knappen [Preferences].

4 Klik på fanen "FAX."

5 Under "Funktionsvalg", vælges "FAX".

– Når "Brugerdef. format" er valgt fra rullelisten "Output Paper" på 
fanen Opsætning, kan faxfunktionen ikke indstilles.

– For detaljer om denne maskinens faxfunktioner henvises til 
brugervejledningen [Faxfunktioner].

En bekræftelsesmeddelelse vises.
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6 Kontroller oplysningerne, og klik derefter på knappen [OK].

7 Fra rullelisten "Opløsning" vælges den ønskede indstilling.

8 Klik på knappen Detaljer.

Dialogboksen [Fax-funktionsoplysninger] vises.

9 For at udskrive en fil efter en fax er sendt vælges afkrydsningsboksen 
"Udskriv modtagerfil".
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10 For at indstille tiden for når en fax skal afsendes, vælges 
afkrydsningsboksen "Timer Send", og derefter angives tidspunktet, 
som du ønsker, at faxen skal sendes på, i boksene "Sendetidspunkt".

– Ved at klikke på knappen [Afspejl aktuelt klokkeslæt] vises den 
aktuelle tid, der er indstillet på computeren, i boksene 
"Sendetidspunkt".

– Når der bruges "Timer Send", skal du kontrollere at tiden, der er 
indstillet på computeren, er synkroniseret med tiden på denne 
maskine. Hvis overførselstidspunktet er tidligere end den aktuelle 
tid på denne maskine, bliver faxen sendt næste dag.

11 Når der overføres en fortrolig fax, vælges afkrydsningsboksene 
"Underadresse" og "Sender-id", og derefter indtastes sub-adresse og 
overførsels-ID. Det er muligt at sende fortrolige kommunikationer til en 
anden faxmodel ved brug af F-koder.

– Der kan indtastes op til 20 karakterer (tal 0 til 9) i tekstboksen 
"Underadresse".

– Der kan indtastes op til 20 karakterer (tal 0 til 9, # og *) i tekstboksen 
"Sender-id".

12 Klik på [OK].

Dialogboksen Printing Preferences vises igen.

13 Angiv faxdestinationen.

Du kan indtaste en faxmodtager direkte, eller du kan vælge en fra 
telefonbogen.
For at indtaste en faxmodtager direkte, fortsættes med trin 14. For at 
vælge en faxmodtager fra telefonbogen, hop til trin 15.
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14 Under "Direkte indtastning", indtastes de passende oplysninger i 

tekstfelterne "Navn" og "FAX-nummer", og derefter klikkes på 
knappen [Tilføj modtagere].
Der kan gemmes op til 100 modtagere på listen "Modtagere". Efter 
indtastning af modtageroplysningerne hoppes til trin 19.

– Der kan indtastes op til 38 karakterer (tallene 0 til 9, bindestreg (-), 
mellemrum, #, *, E, P, og T) i tekstfeltet "FAX-nummer".

15 Klik på knappen [Telefonbog]. 

– For detaljer om registrering af modtagere i telefonbogen, se 
“Registrering af en modtager i telefonbogen” på side 6-54.

Dialogboksen for telefonbog vises.

16 Vælg modtageren eller gruppen, hvortil faxen skal sendes.
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17 Klik på knappen [Tilføj modtagere].

Den valgte modtager vises på listen "Modtagere".

18 Vælg modtageren, og klik derefter på knappen [OK].

– Hvis der vælges en gruppe, vises alle medlemmerne af gruppen på 
listen "Modtagere".

Dialogboksen Printing Preferences vises igen.

19 Kontroller, at filmodtageren vises på listen "Modtagere".

– For at slette en modtager, vælges modtageren der skal slettes fra 
listen "Modtagere", og derefter klikkes på knappen [Slet].

– Det er ikke nødvendigt at ændre indstillinger for 
afkrydsningsboksene "ECM", "International transmissionstilstand", 
og "V.34". For detaljer se brugervejledningen "Faxfunktioner."

20 Når der tilføjes et forsideark, vælges afkrydsningsboksen "Forside".

– For opsætning af en faxforside henvises til “Oprettelse af et 
forsideark” på side 6-50.

21 Klik på [OK].

Dialogboksen Udskriv vises igen.
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22 Klik på [OK].

Dialogboksen for bekræftelse af afsendelse af fax vises.

23 Klik på [OK].

Faxen sendes til den angivne modtager.

2
Bemærk 
Når der opstår en faxoverførselsfejl, udskrives automatisk en TX-
Rapport. Hvis du ikke ønsker at få udskrevet en fejlrapport automatisk, 
indstilles "TX Report" til "OFF" på skærmen Report Settings fra denne 
maskines kontrolpanel.
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Oprettelse af et forsideark

Du kan oprette en faxforside og vedhæfte den til faxmeddelelsen.

1 Fra dialogboksen Printing Preferences vælges afkrydsningsboksen 
"Forside" under fanen Fax.

2 Klik på knappen [Indstillinger].

Dialogboks for indstillinger for faxforsideark vises.

3 Fra rullelisten "Stil" vælges forsidearkets layout.

Styles omfatter fra 00 til 03 (03 er for English).

4 Vælg afkrydsningsboksen "Emna", og indtast derefter emnet for det 
dokument, der overføres.

– Der kan indtastes op til 64 karakterer i tekstfeltet "Emna". I 
Windows 98SE/Me kan du indtaste op til 64 karakterer.

5 Under "Modtageroplysninger" kan du angive modtageroplysninger 
såsom personens navn, for det forsideark, der skal medtages. 
Oplysningerne der vises på listen "Modtagere" under fanen Fax 
indføres på forsidearket.

– Standard: Vælg standard modtageroplysninger. Vælg "Standard", 
og vælg fra rullelisten teksten, der skal indføres på linjen for 
modtageroplysninger. Du kan også indsætte karakterer.
6-50 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Opsætning af PCL driveren 6

– Detaljer: Angiv modtageroplysninger individuelt. Vælg "Detaljer", 

og vælg derefter afkrydsningsboksen "Firma", "Afdeling", "Navn", 
eller "FAX-nummer" til de oplysninger, der skal indtastes på linjen 
for modtageroplysninger. Ved at klikke på knappen [Indstillinger] 
kan du vælge "Indlæs med fælles navn", "Skift hver modtager", el-
ler "Indlæs sætinformation" i dialogboksen for indstillinger for mod-
tageroplysninger.

– Den første modtagerforside vises som eksempel i feltet 
"Eksempel".

– Der kan oprettes op til 10 individuelle forsideark, hvis "Skift hver 
modtager" er valgt. Når der sendes 11 eller flere fax med "Indlæs 
med fælles navn" eller "Skift hver modtager" valgt, vises 
oplysningerne der er angivet for "Standard" på linjen for 
modtageroplysninger.

– Hvis "Skift hver modtager" er valgt, kan "Udskriv modtagerfil" ikke 
vælges fra dialogboksen for faxfunktionsdetaljer, der vises under 
fanen Fax.

– Hvis "Destination" ikke er angivet, kan "Indlæs sætinformation" 
ikke vælges.

– Afhængig af typen af karaktererne, der er indtastet, og de 
indstillinger, der er angivet med "Stil", er det ikke sikkert, at alle de 
indtastede karakterer vises på forsidearket. Efter indtastning af 
oplysningerne kontrolleres det, at oplysningerne bliver vist korrekt 
på billedet i feltet "Eksempel".
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6 Vælg afkrydsningsboksen "Firma", "Afdeling", "Navn", "Phone", "FAX-
nummer", eller "E-mail" under "Sender Information" for de oplysninger, 
som du ønsker at indtaste på afsenderoplysningslinjen, og klik derefter 
på knappen [Indstillinger] for at indføre de hovedoplysninger, der skal 
sendes på forsidearket.

– Afhængig af typen af karaktererne, der er indtastet, og de 
indstillinger, der er angivet med "Stil", er det ikke sikkert, at alle de 
indtastede karakterer vises på forsidearket. Efter indtastning af 
oplysningerne kontrolleres det, at oplysningerne bliver vist korrekt 
på billede i feltet "Eksempel".

– Der kan indtastes op til 40 karakterer for hvert element. I Windows 
98SE/Me kan du indtaste op til 40 karakterer.

De indtastede afsenderoplysninger vises i billedet i feltet "Eksempel".

7 For at indtaste den aktuelle dato på forsidearket, vælges 
afkrydsningsboksen "Dato".

8 For at indføre antallet af sider der bliver sendt, vælges 
afkrydsningsboksen "Sider", og derefter angives antallet af sider.

9 For at skrive en meddelelse på forsidearket, indtastes meddelelsen i 
tekstfeltet "Kommentar".

– Hvis der er indtastet mere end 25 karakterer per linje, kan det 
forekomme, at karaktererne ikke bliver vist korrekt på forsidearket. 
Kontroller teksten på billedet i feltet "Eksempel", og indsæt derefter 
linjeskift (return) for at justere antallet af sider på linje. 

– Der kan indtastes op til 640 karakterer i tekstfeltet "Kommentar". 
I Windows 98SE/Me kan du indtaste op til 640 karakterer. Et 
linjeskift svarer til to karakterer.
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10 For at indsætte firmalogo eller andre billeder på forsidearket vælges 

afkrydsningsboksen "Billede", klik på knappen [Gennemse], og 
specificer derefter filen.

– Du kan justere placeringen af billede ved at specificere talværdier 
i boksene "X" og "Y", og du kan justere billedstørrelsen til mellem 
50% og 800% ved at angive en zoomfaktor i boksen "Zoom".

11 Hvis du vil kontrollere de aktuelle indstillinger, skal du klikke på 
knappen [Check].

Dialogboks til kontrol af Fax forsideark vises, og forsidearket vises i en 
større størrelse.
Kontroller indholdet af forsidearket, og foretag det nødvendige 
ændringer.

12 Klik på [OK].

Dialogboks for indstillinger for faxforsideark vises igen.

13 Vælg forsidearkformatet fra rullelisten "Forsidestørrelse".

14 Klik på [OK].

Dialogboksen Printing Preferences vises igen.

2
Bemærk 
For at slette alle de ændrede indstillinger klikkes på knappen [Gendan 
standardindstillinger] i dialogboksen for indstillinger for Fax forsideark.
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Registrering af en modtager i telefonbogen

Du kan registrere en modtager af en faxmeddelelse i telefonbogen.

Registrering af modtageroplysninger

1 I dialogboksen for Printing Preferences klikkes på knappen 
[Telefonbog] under fanen Fax.

Dialogboksen for telefonbog vises.

2 Klik på "PhoneBook1.csv", og klik derefter på knappen [Personal].

Dialogboksen [Personal Information] vises.
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3 Indtast de passende oplysninger i tekstfelterne "Navn", "Fax No.", 

"Firma", og "Afdeling". I tekstfeltet "Navn" kan du indtaste overskrifter, 
titler.

– Det er ikke nødvendigt at ændre indstillinger for 
afkrydsningsboksene "ECM", "Int. Tx", og "V.34". For detaljer, se 
brugervejledningen [Faxfunktioner].

– Op til 40 karakterer kan indtastes i tekstfelterne "Navn", "Firma", og 
"Afdeling".

– Der kan indtastes op til 38 karakterer (tallene 0 til 9, bindestreg (-), 
mellemrum, #, *, E, P, og T) i tekstfeltet "FAX No".

4 Klik på [OK].

Modtageren bliver registreret og vises på listen "Modtagere".

5 Klik på [OK].

Dialogboksen ‘Gem som’ vises.

6 Angiv lagringsplaceringen, og indtast filnavnet.

7 Klik på knappen [Gem].

Telefonbogen gemmes som en fil.
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2
Bemærk 
Ved at klikke på knappen [Mappe] i trin 2 kan du oprette en folder og 
ordne modtageroplysninger. For at flytte modtageren til en mappe 
højreklikkes på modtagernavnet i mappetræet til venstre for 
dialogboksen, og derefter vælges "Copy" eller "Cut". Vælg mappen for 
den nye placering, og vælg derefter "Paste" for at registrere modtageren 
i mappen.

Der kan indtastes op til 40 karakterer som mappenavn.

En mappe kan indeholde op til tre niveauer.

For at redigere modtageroplysningerne og mappen vælges den ønskede 
data, og derefter klikkes på knappen [Rediger].

For at slette modtageroplysninger eller en mappe, vælges modtageren 
eller mappen, der skal slettes, og derefter klikkes på knappen [Slet].

Når en modtager bliver registreret i telefonbogen for første gang, vises 
dialogboksen Gem som (beskrevet i trin 5), således at telefonbogen kan 
gemmes som en fil. Dialogboksen Gem som vises ikke næste gang 
telefonbogen ændres, da telefonbogen automatisk bliver overskrevet.

Den gemte telefonbogsfil bliver automatisk vist, næste gang du åbner 
telefonbogen. For at åbne en anden telefonbog vælges "Open" fra 
menuen "Fil" i dialogboksen for telefonbog. Når der gemmes flere 
telefonbøger, kan du skifte mellem telefonbøgerne.

En ny telefonbog kan oprettes ved at klikke på "New" i menuen "Fil" i 
dialogboksen for telefonbog. Du kan gemme en fil under et andet navn 
ved at klikke på "Save As" i menuen "Fil".

Filtypenavnet for telefonbog er ".csv".
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Registrering af en gruppe

Du kan forud registrere modtagere, som du vil sende den samme fax til. 
Dette kaldes en "gruppe".

1 I dialogboksen for telefonbog vælges modtageren som skal registreres 
i gruppen.

Den valgte modtager bliver fremhævet.

2 Højreklik på den valgte modtager, og vælg derefter fra undermenuen 
"Tilføj gruppe" den gruppe, hvori modtageren skal registreres.

Modtageren kopieres til den valgte gruppe.
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2
Bemærk 
Der er blevet indstillet ti grupper. Du kan ikke tilføje eller slette nogen 
gruppe.

Der kan i alt registreres 100 modtagere i alle 10 grupper.

Når en modtager bliver registreret i telefonbogen for første gang, vises 
dialogboksen Gem som, således at telefonbogen kan gemmes som en fil. 
Yderligere oplysninger i “Registrering af en modtager i telefonbogen” på 
side 6-54.

For at ændre gruppenavnet højreklikkes på gruppens navn i 
bibliotekstræet til venstre for dialogboksen, og derefter klikkes på 
"Rediger".

For at slette en modtager fra en gruppe klikkes på den gruppe, hvorfra 
modtageren skal slettes, højreklik på navnet på modtageren i 
bibliotekstræet til venstre for dialogboksen, og klik derefter på "Delete 
from Group".
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6.9 Specificering af indstillinger under fanen Indstilling

Du kan aktivere brug af udstyret, der er installeret på maskinen, så det kan 
anvendes fra printerdriveren, ved at specificere modellerne eller udstyret 
som tilgængelige.

2
Bemærk 
Hvis de installerede optioner ikke er indstillede under fanen Indstilling, 
kan funktionen ikke anvendes med printerdriveren. Når optioner 
installeres, skal du kontrollere, at de korrekte indstillinger bliver udført.
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Angivelse af indstillinger

1 For Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 klikkes på knappen [Start], peg på 
"Indstillinger", og klik derefter på "Printere". For Windows XP/Server 
2003 klikkes på knappen [Start], og klik derefter på "Printere og 
faxenheder".

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke vises i startmenuen, åbnes 
Kontrolpanelet fra startmenuen, vælg "Printere og andre 
hardware", og vælg derefter "Printere og faxenheder".

2 Højreklik på printerikonet, og klik derefter på "Egenskaber".

3 Klik på fanen Indstilling.

4 Vælg den model, der skal anvendes, fra rullelisten "Model".

5 Vælg det installerede udstyr fra rullelisterne i dialogboksen Enheder.

2
Bemærk 
For automatisk at indstille de installerede optioner indtastes 
printernavnet eller IP-adressen for maskinen i feltet "Printernavn eller 
IP-adresse" under "Indstillingsoplysninger", og klik derefter på knappen 
[Indsaml indstillingsoplysninger].

Knappen [Indsaml indstillingsoplysninger] kan kun bruges, når SNMP 
indstilling er aktiveret på denne maskine og afkrydsningsboks for 
SNMP v1/v2c (IP) indstilling er valgt.

Når Mailbakke-kit er installeret, kan du tildele udskriftskassette 1 og 
udskriftskassette 2 som mailbakker.

For at tildele outputdestination for mailbakker skal du vælge 
"Bakkeindstilling" fra "Administratorindstilling"-"Systemindstilling"-
"Outputindstilling" på kontrolpanelet.
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Hvis "Printer" vises, når du angiver outputdestination i printerdriveren, 
vises den mailbakke, der er valgt, på illustrationen.
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6.10 Lagring af driverindstillingerne
For PCL drivere kan du gemme indstillingsværdierne for den ændrede driver 
og hente dem, når det er nødvendigt. 

Lagring af driverindstillingerne

1 Ændr driverindstillingerne fra fanerne Opsætning og Indstilling sidevis.

2 Klik på knappen [Gem/Gendan indstilling], og vælg derefter "Gem 
aktuel indstilling".
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3 Indtast filnavnet i tekstfeltet "Navn".

4 Indtast en meddelelse i tekstfeltet "Kommentar" om nødvendigt.

5 Angiv en mappe i feltet "Gem placering", og klik derefter på knappen 
[OK].

Indstillinger bliver registrerede i et bibliotek.

2
Bemærk 
Filtypenavnet er ".ksf".

Du kan gemme op til 25 elementer i biblioteket.

Der kan indtastes op til 40 karakterer i tekstfeltet "Navn". I Windows 
98SE/Me kan du indtaste op til 40 karakterer.

Der kan indtastes op til 512 karakterer i tekstfeltet "Kommentar". 
I Windows 98SE/Me kan du indtaste op til 512 karakterer.
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Gendan indstillinger

1 Klik på knappen [Gem/Gendan indstilling] i dialogboksen for 
Udskrivningsindstillinger, og vælg derefter "Gendan gemt indstilling".

2 Fra listen "Bibliotek" vælges den ønskede indstillingsfil.

3 Klik på [OK].

Indstillingsværdierne bliver hentede og dialogboksen 
Udskrivningsindstillinger vises igen.
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Sletning af indstillinger

1 Klik på knappen [Gem/Gendan indstilling] i dialogboksen for 
Udskrivningsindstillinger, og vælg derefter "Rediger bibliotek".

2 Fra listen "Bibliotek" vælges den indstillingsfil, som du vil slette.

3 Klik på knappen [Slet].

2
Bemærk 
Selv om indstillingsfilen slettes fra listen "Bibliotek", forbliver den på din 
computers harddisk. Ved at specificere filnavnet i "Gem indstillingsfil i 
bibliotek", kan du gemme den på listen "Bibliotek".
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7 Opsætning af PostScript driver 
(Windows)

7.1 Indstillinger

Mest brugte indstillinger

I det følgende beskrives de almindelige indstillinger og knapper, der vises på 
alle faner.
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2
Bemærk 
For at aktivere ethvert installeret ekstraudstyr skal du specificere 
indstillinger for Indstilling. Yderligere oplysninger i “Specificering af 
indstillinger under fanen Indstilling” på side 7-31.

Knap Funktion

OK Klik på denne knap for at lukke dialogboksen og anvende de 
indstillinger, som er blevet ændrede.

Annuller Tryk på denne knap for at annullere de indstillinger, som even-
tuelt er ændret, og lukke dialogboksen.

Hjælp Klik på denne knap for at få vist hjælp til de enkelte elementer, 
som aktuelt vises i dialogboksen.

Gem Klik på denne knap for at gemme de aktuelle indstillinger og for 
at se dem igen senere.

Rediger Klik på denne knap for at ændre de gemte indstillinger.

Standard Klik på denne knap for at vende tilbage til de standardindstillin-
ger, der blev valgt, da driveren blev installeret.

Vis Når du klikker på knappen [Paper View], vises en visning af si-
delayoutet, som det er specificeret med de aktuelle indstillinger, 
og en visning af udskrivningsjobbet kan kontrolleres.
Når du klikker på knappen [Printer View], vises en printerfigur 
med alt det ekstraudstyr, som f.eks. papirbakken, der er instal-
leret på denne maskine.

Papir Printer
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Fane Opsætning

Fanen Layout

Punkt Funktion

Retning Specificerer retningen for det billede, der udskrives på papiret.

Originalformat Angiver størrelsen på originaldokumentet.

Outputformat Angiver størrelsen på outputpapiret. Forstørrer eller reducerer auto-
matisk, når indstilling for originalstørrelse bliver ændret.

Zoom Specificerer forstørrelses- og reduktionsfaktor.

Papirkilde Vælger papirkilde til udskrivning.

Papirtype Vælger papirtype til udskrivning.

Kopier Angiver antallet af kopier, der skal udskrives.

Sortering Angiver om der skal udskrives mange kopier i sæt.

Forskudt Når der udskrives mange kopier, forskydes afleveringspositionen af 
hvert sæt.

Udskriftsbakke Vælger bakken, hvor de udskrevne sider skal afleveres.

Output-metode Angiver output-metoder, så som "Sikker udskrift" og "Gem i bruger-
bakke".

Brugergodkendelse/ 
Kontospor

Indtast et brugernavn, afdelingsnavn og password for brugerstyring i 
"Brugergodkendelse" og "Kontostyring".

Punkt Funktion

Kombination Du kan udskrive mange dokumentsider på én side. Detaljer kan an-
gives i Kombinationsdetaljer.

Roter 180 Udskriver billede drejet 180°.

Dobb. sider Specificerer duplexudskrivning.

Indbindingsposition Angiver indbindingsposition.

Hæftning Specificerer hæftning.

Fold & Hæft Specificerer midterhæftningsprocessen.

Slet Midte Udskriver ikke på den foldede del ved midterhæftning.

Hulning Specificerer hulning.
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Fanen Indstilling sidevis

Fanen Vandmærke

Fane Kvalitet

Punkt Funktion

Forside Vedlægger en forside.

Papirkilde Vælger indføringsbakke for forside.

Bagside Vedlægger en bagside.

Papirkilde Vælger indføringsbakke for bagside.

Transparent indskudsark Afleverer og indskyder indsætningsark, når der udskrives overhead 
transparenter.

Papirkilde Vælger indføringsbakke for transparentskillearkene.

Punkt Funktion

Vandmærke Udskriver et vandmærke (tekststempel) på den side, der udskrives. 
Der kan tilføjes, ændres eller slettes vandmærker.

Gennemsigtig Udskriver vandmærket med gennemsigtig baggrund.

1 Kun. side Udskriver kun vandmærket på første side.

Gentag Udskriver flere vandmærker på en enkelt side.

Punkt Funktion

Vælg farve Specificerer farven for udskrivningen.

Udskriv i sort Angiver indholdet af originaldokumentet.
Udskriver i en kvalitet, der er passende for originaldokumentet.

Kvalitetjustering Juster billedkvaliteten. Du kan vælge "Simple" for at justere hele do-
kumentet, eller "Detailed" for at justere teksten, foto, og diagram-
mer for hvert dokument.

Blank tilstand Udskriver med skinnende finish.

Download Fonts Vælger TrueType-skrifttyper, der skal downloades, når der down-
loades TrueType-skrifttyper, og der ikke bruges printerskrifttyper.

Brug printerskrifttyper Vælg at aktivere erstatningsindstilling for printerskrifttyper. Hvis ak-
tiveret, bliver de TrueType-skrifttyper, der skal erstattes, ikke down-
loadet til printeren.
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Fanen Avanceret

Fanen Device settings

Punkt Funktion

Advanced Printing Fea-
tures

Specificerer, om detaljerede printerfunktioner skal aktiveres (bro-
chure).

PostScript Output Opti-
on

Specificerer output-format for PostScript-filen.

Send PostScript Error 
Handler

Specificerer, om der skal udskrives fejlrapport, når der opstår en 
PostScript-fejl.

Mirrored Output Ombytter vandret, og udskriver derefter.

PostScript Pass Through Gør det muligt, at programmer udskriver direkte uden brug af GDI.

Punkt Funktion

Font Substitution Table Specificerer udskiftning af TrueType skrifttyper med printerskriftty-
per.

Available PostScript Me-
mory

Specificerer størrelsen på ledig PostScript hukommelse.

Output Protocol Angiver protokollen for overførsel til printeren.

Send CTRL-D Before 
Each Job

Specificerer, om printeren skal nulstilles før udskrivning.

Send CTRL-D After Each 
Job

Specificerer, om printeren skal nulstilles efter udskrivning.

Convert Gray Text to 
PostScript Gray

Specificerer, om grå tekst i et dokument skal konverteres til Post-
Script-grå.

Convert Gray Graphics to 
PostScript Gray

Specificerer, om grå grafik i et dokument skal konverteres til Post-
Script-grå.

Add Euro Currency Sym-
bol to PostScript Fonts

Specificerer, om Euro-valutasymbolet skal konverteres til Post-
Script-skrifttyper.

Job Timeout Printeren stopper med at udskrive, når et udskrivningsjob ikke er 
fuldført inden for den specificerede tid.

Wait Timeout Printeren stopper med at udskrive, når printeren ikke modtager 
data inden for den specificerede tid, fra da jobbet blev sendt. Mini-
mum Font Size Downloaded as Outline.

Minimum Font Size to 
Downloaded as Outline

Specificerer, minimum skrifttypestørrelse (pixel), når der downloa-
des TrueType-skrifttyper som outline-skrifttyper. Skrifttyper, der er 
mindre end den specificerede størrelse, bliver downloaded som bit-
map skrifttyper.

Maximum Font Size to 
Download as Bitmap

Specificerer, maksimum skrifttypestørrelse (pixel), når der down-
loades TrueType-skrifttyper som bitmapskrifttyper. Skrifttyper, der 
er større end den maksimalt specificerede størrelse, bliver down-
loaded som outline-skrifttyper.
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2
Bemærk 
For at få vist fanen med indstillinger for Enheder i Windows 2000/XP/NT 
4.0/Server 2003, højreklikkes på ikonet for den installerede printer, og 
derefter klikkes på "Egenskaber".

Fanen Indstilling

2
Bemærk 
For at få vist fanen med oplysninger om enheder i Windows 2000/XP/NT 
4.0/Server 2003, højreklikkes på ikonet for den installerede printer, og 
derefter klikkes på "Egenskaber".

Du kan ikke klikke på knappen [Indsaml indstillingsoplysninger], hvis du 
ikke er tilsluttet til eller i stand til at kommunikere med maskinen.

Fanen Indstillinger

2
Bemærk 
For at få vist fanen med indstillinger i Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 
2003, højreklikkes på ikonet for den installerede printer, og derefter 
klikkes på "Egenskaber".

Punkt Funktion

Indstilling Specificerer de optioner, der er installerede på maskinen.

Indsaml indstillingsoplys-
ninger

Kommunikerer med maskinen og læser status for de installerede 
enheder.

PageScope Web Con-
nection

Starter PageScope Web Connection.

Punkt Funktion

Vise constraint-melding Viser en meddelelse, når du ønsker at udføre en funktion, der ikke 
kan indstilles, når printerdriveren anvendes.

Anvende egenskabsfor-
mular printserver

Bruger det tilføjede registrerede papir i [Server Properties].
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7.2 Specificering af indstillinger for fanen Opsætning

Udskrivning, der passer til papirformatet

Du kan forstørre eller reducere de dokumenter, der oprettes, når der 
udskrives, for at tilpasse til udskrivningspapirformatet.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisterne "Originalformat" og "Output-format" vælges de 
ønskede indstillinger.

– Du kan også specificere enhver forstørrelses- eller reduktionsfaktor 
i boksen "Zoom".
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2
Bemærk 
Hvis papirformatet er et andet end det brugerdefinerede format, vælges 
de ønskede indstillinger efter specificering af indstillingerne i det 
brugerdefinerede format.

Når "W" er valgt for hvert standard papirformat i printerdriveren, kan 
dataene centreres og udskrives. 
Hvis for eksempel der er oprettet data i A4-format, og du ønsker at 
centrere og udskrive på papir i A3-format, skal du angive "A4 W" som 
papirformat i printerdriveren og angive "Bakke 1" eller "Indføringsbakke" 
som papirkilde. 
For at udskrive ilægges papir i A3-format i bakken ("Bakke 1" eller 
"Indføringsbakke") på denne maskine, som er specificeret i 
printerdriveren, og derefter specificeres indstillingerne beskrevet 
nedenfor fra [Basic Screen (Paper)] – [Change Tray Settings] – [Oversized 
Paper] på kontrolpanelet.
Vælg "A4W".
Indtast A3 papirformat (420,0 × 297,0) i [Change Size].
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Gem et brugerdefineret format

Et brugerdefineret format kan specificeres og gemmes i forvejen, som 
beskrevet nedenfor.

1 Fra rullelisterne "Originalformat" og "Output-format" vælges 
"Brugerdefinerede formatindstillinger".

Dialogboksen Brugerdefinerede formatindstillinger vises.

2 Angiv indstillinger for følgende:

– Format: Angiv bredde og længde på det brugerdefinerede format 
med brug af den valgte måleenhed.

3 Klik på [OK].

2
Bemærk 
Hvis man anvender længere papir, skal man angive det lange papirs 
format i Brugerdefineret format. Yderligere detaljer i “Udskrivning på 
bannerpapir.” på side 10-143.
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Valg af output-metode

Du kan ikke kun udskrive direkte, men du kan også vælge "Sikker udskrift", 
som kræver en adgangskode for at kunne udskrive, eller "Gem i 
brugerbakke", som gemmer dokumenterne i en dokumentmappe. 

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisten "Output-metode" vælges en output-metode.

– Udskriv: Udskriver straks.
– Sikker udskrift: Gemmer dokumentet, der skal udskrives i en sikker 

dokumentbakke i maskinen. Når det udskrives, bliver du bedt om 
at indtaste et bruger-ID og en adgangskode på maskinens 
betjeningspanel. Vælg denne funktion, når der udskrives fortrolige 
dokumenter. (Op til 100 dokumenter)

– Gem i brugerbakke: Gemmer dokumentet, der skal udskrives, i en 
bakke i maskinen.

– gem i brugerbakke og udskriv: Gemmer dokumentet i en bakke 
samtidigt.

– Kontroller job: Efter at den del af dokumentet er blevet udskrevet, 
stopper maskinen midlertidigt udskrivningen. Vælges for at undgå 
fejludskrivning af store udskrivningsjobs.
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Sikker udskrift

% Hvis du har valgt "Sikker udskrift", indtastes ID og password i 
dialogboksen, som kommer frem.

2
Bemærk 
For at udskrive dokumentet angives [Sikker udskrift] i maskinens 
bakkefunktion, og derefter indtastes ID og password. Yderligere detaljer 
i “Styring af udskrivningsjob” på side 10-125. For detaljer om denne 
maskinens bakkefunktioner henvises til brugervejledning 
[Bakkefunktioner].

Når passwordregler er gældende på denne maskine, er password der 
kan bruges til sikret udskrift begrænsede. og jobs slettes, når et 
password ikke stemmer med den indførte passwordregel. For yderligere 
oplysninger om passwordregler henvises til brugervejledningen 
[Kopifunktioner].
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Gem i brugerbakke

% Når "Gem i brugerbakke" eller "Gem i brugerbakke og udskriv" er valgt, 
angives filnavnet og bakkenummeret i dialogboksen, der kommer frem, 
til indtastning af filnavn og brugerbakkenummer.

2
Bemærk 
For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til 
brugervejledning [Bakkefunktioner].

Hvis password-reglerne er aktiveret på maskinen, skal man angive 
bakken, der er oprettet på denne maskine.
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Kontroller job

% Når et udskrivningsjob bliver sendt, stopper maskinen midlertidigt 
udskrivningen, efter at den del af dokumentet er blevet udskrevet. Det 
resterende udskrivningsjob bliver gemt i maskinen som et 
udskrivningsjob. Når der udskrives mange kopier, kan du udskrive den 
resterende del af udskrivningsjobbet, efter at du har kontrolleret 
udskrivningsresultatet.

2
Bemærk 
For at udskrive dokumentet angives dokumentet i maskinens jobfunktion, 
og derefter indtastes ID og password. Yderligere oplysninger i “Styring af 
udskrivningsjob” på side 10-125.
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Angivelse af indstillinger for brugergodkendelse

Hvis der er blevet angivet indstillinger for brugergodkendelse på maskinen, 
skal der indtastes brugernavn og password.

Hvis et udskrivningsjob bliver sendt ved brug af et brugernavn eller 
password, der ikke er en registreret konto på denne maskine, eller hvis et job 
bliver sendt uden at afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse" er valgt, 
bliver jobbet slettet uden at blive godkendt af maskinen.

Når der er angivet indstillinger for brugerautentifikation på maskinen, er 
betjeningsbegrænsningsfunktionen i mode 2, og hvis 
autentifikationsoplysningerne ikke indtastes korrekt, blokeres den 
pågældende bruger, og vedkommende kan ikke få adgang.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/Kontosporing].

3 Vælg afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse", og indtast derefter 
brugernavn og adgangskode.
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2
Bemærk 
Hvis maskinen er indstillet til at tillade offentlig bruger, kan den bruges 
uden brugernavn og adgangskode.

Hvis udskrivning ikke er tilladt, kan udskrivning ikke udføres, heller ikke 
af en registreret bruger.

For indstillinger for brugergodkendelse kontaktes maskinens 
administrator.
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Angivelse af indstillinger for kontosporing

Hvis der er blevet angivet indstillinger for kontostyring på maskinen, skal der 
indtastes afdelingsnavn og password.

Hvis et udskrivningsjob bliver sendt ved brug af et afdelingsnavn eller 
password, der ikke er en registreret konto på denne maskine, eller hvis et job 
bliver sendt uden at afkrydsningsboksen "Track Account" er valgt, bliver 
jobbet slettet uden at blive godkendt af maskinen.

Når der er angivet indstillinger for kontoautentifikation på maskinen, er 
betjeningsbegrænsningsfunktionen i mode 2, og hvis 
autentifikationsoplysningerne ikke indtastes korrekt, blokeres den 
pågældende konto, og den kan ikke bruges.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Klik på knappen [Brugergodkendelse/Kontosporing].

3 Vælg afkrydsningsboksen "Kontosporing", og indtast derefter 
afdelingsnavn og adgangskode.
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2
Bemærk 
Hvis udskrivning ikke er tilladt, kan udskrivning ikke udføres, heller ikke 
af en registreret konto.

For oplysninger om kontodetaljer kontaktes denne maskines 
administrator.
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7.3 Specificering af indstillinger for fanen Layout
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Udskrivning af flere sider på én side (N-i-1)

Du kan udskrive mange dokumentsider på én side. Du kan også specificere 
indstilling for "Booklet" for at folde udskrifterne i to for at lave en brochure.

1 Klik på fanen Layout.

2 Fra rullelisten "Kombination" vælges antallet af sider, der skal 
udskrives på én side.

For at ændre indstillinger for kantlinjen og udskrivningsrækkefølgen 
vælges [Kombinationsoplysninger], og derefter ændres indstillingerne i 
den dialogboks, der kommer frem.

2
Bemærk 
Når der udskrives et job, der består af sider i forskellige formater og 
retninger, kan det ske, at billeder mangler eller overlapper hinanden, når 
dokumentet bliver udskrevet.
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Duplexudskrivning

Du kan udskrive et dokument på begge sider af papirarket. Dette er praktisk, 
når du ønsker at hæfte mangesidede dokumenter.

1 Klik på fanen Layout.

2 Fra rullelisten "Dobbeltsidet" vælges "Dobbeltsidet".

2
Bemærk 
Duplex udskrivningsfunktionen er kun tilgængelig, når auto 
duplexenheden (ekstraudstyr) er installeret.

Indbindingsretningen kan specificeres fra rullelisten 
"Indbindingsposition".

Indstilling af filmargen

Filmargen tilføjes til dokumentet, før det udskrives.

1 Klik på fanen Layout.

2 Fra rullelisten "Indbindingsposition" vælges placeringen for 
indbindingsmargenen.

Hæftning

Flersidede dokumenter kan hæftes.

Hæftefunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler er installeret.

1 Klik på fanen Layout.

2 Fra rullelisten "Hæfteklamme" vælges antallet af hæfteklammer og 
hæftningspositionen.

2
Bemærk 
Afhængigt af den valgte indstilling for indbindingsposition, er der flere 
mulige hæftepositioner.

Antallet af hæfteklammer, der kan vælges, kan variere, afhængig af 
hvilken efterbehandler, der er installeret.  Når efterbehandler FS-501 
(ekstraudstyr) er installeret, angives indstillingen "1 hæfteklamme". Når 
efterbehandler FS-514 eller FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, angives 
indstillingen "1 hæfteklamme" eller "2 hæfteklammer".
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Fold & Hæft

Du kan specificere at midterhæfte og folde et udskrevet dokument.

1 Klik på fanen Layout.

2 Fra rullelisten Fold & Hæft vælges betingelser for foldning og hæftning.

3 For at undgå udskrivning på den foldede del af dokumentet vælges 
afkrydsningsboksen "Slet Midte".

2
Bemærk 
Funktionen Fold og Hæft er kun tilgængelig, når saddelhæfter SD-503 er 
installeret på efterbehandleren FS-514 (ekstraudstyr), eller når 
efterbehandler FS-603 (ekstraudstyr) er installeret.

Fold og Hæft kan ikke angives, når hæftning og hulning er indstillet.

Indstillingerne for Fold og Hæft, der kan vælges, kan variere, afhængig af 
hvilken efterbehandler, der er installeret. Når efterbehandler FS-514 
(ekstraudstyr) er installeret, kan du indstille "Fold & Hæft" for at folde og 
hæfte et dokument, "Midterhæfte" for at hæfte et dokument på midten, 
eller "Fold" for at folde et dokument på midten. Når efterbehandler 
FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, kan der kun indstilles "Fold & Hæft".

"Slet Midte" kan kun specificeres, når efterbehandler FS-603 
(ekstraudstyr) er installeret.

Hole punching

Der kan laves huller i det udskrevne dokument.

Hulningsfunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler FS-514 og hulkit 
PK-510 (ekstraudstyr) er installeret, eller når efterbehandler FS-603 og hulkit 
PK-501 (ekstraudstyr) er installeret.

1 Klik på fanen Layout.

2 Fra rullelisten "Huller" vælges antallet af huller.

2
Bemærk 
Afhængigt af den valgte indstilling for indbindingsposition, er der flere 
mulige hullepositioner.
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7.4 Angivelse af indstillinger under fanen Indstilling 
sidevis

Udskrivning af dokumenter med et forsideomslag/bagsideomslag

1 Klik på fanen Indstilling sidevis.

2 Fra rullelisterne "Forsideomslag" og "Bagsideomslag" vælges de 
ønskede udskrivningsindstillinger.

Vælg "Udskrevet" for at udskrive på forside- og bagsideomslaget. For 
kun at tilføje en tom side vælges "Blank".

3 Vælg den indføringsbakke, der indeholder det papir, der skal bruges til 
for- og bagsideomslag.
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7.5 Specificering af indstillinger for fanen vandmærke

Udskrivning af et vandmærke

Du kan udskrive en bestemt tekst i baggrunden som et vandmærke.

1 Klik på fanen vandmærke.

2 Fra rullelisten vælges det vandmærke, du ønsker at udskrive.

3 Angiv indstillinger for følgende:

Transparent: vandmærket er gennemsigtigt.
1Kun . side: Udskriver kun vandmærket på første side.
Gentag: Udskriver flere vandmærket på én side.

2
Bemærk 
Hvis der blev valgt "Hæfte" i rullelisten "Kombination", bliver vandmærket 
ikke udskrevet.
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Redigering af et vandmærke

Du kan ændre skrifttyper og placering af vandmærket, og du kan registrere 
et nyt.

1 Klik på fanen vandmærke.

2 For at oprette et vandmærke, klikkes på knappen [Tilføj].

– For at ændre et vandmærke vælges vandmærket der skal ændres, 
og derefter klikkes på knappen [Rediger].

3 Angiv indstillinger for følgende:

Navn på vandm.: Angiver navnet på det vandmærke der bliver 
registreret.
Vandmærketekst: Angiver vandmærketeksten.
Skrifttypenavn, Størrelse, Stil, Vinkel, Farve, Ramme: Angiver 
skrifttype, skriftstørrelse, style, tekstvinkel, farve og ramme for 
vandmærket. 
Position: Angiver vandmærkeplaceringen med vandrette og lodrette 
glidere.
Deling: Angiver om vandmærket skal deles med andre brugere.
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2
Bemærk 
Kun administrator kan vælge indstilling under "Deling".
bizhub C250 (Phase3) 7-27
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



7 Opsætning af PostScript driver (Windows)
7.6 Specificering af indstillinger under fanen Kvalitet
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Angivelse af indstillinger

1 Klik på fanen Kvalitet.

2 Angiv indstillinger for følgende:

– Udskriv i sort
Angiver indholdet af et originaldokument. Udskriver med en 
kvalitet, der er passende for originaldokumkentet.
Dokument: Udskriver med en kvalitet, der er passende for 
dokumenter med mange karakterer.
Foto: Udskriver i en kvalitet, der er passende for fotos.
DTP: Udskriver med en kvalitet der er passende for dokumenter 
fremstillet med DTP.
Web: Passende for udskrivning af websider. Reproducerer jævnt 
billeder med lav opløsning.
CAD: Passende for originaler der består af fine linjer. Reproducerer 
billeder med høj opløsning.

– Vælg Farve
Farve: Udskriver i farve.
Gråskala: udskriver i gråskala.

– Kvalitetsjustering
Detaljeret: Justerer separat kvaliteten for hvert element (tekst, 
fotos, og skemaer) i dokumentet.
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Skrifttypeindstillinger

Du kan udskifte TrueType-skrifttyper, der anvendes i Windows med denne 
maskines printerskrifttyper.

1 Klik på knappen [Skrifttypeindstillinger].

2 Angiv indstillinger for følgende:

Download skrifttypeformat: Vælger TrueType skrifttyper der skal 
downloades, når der downloades TrueType skrifttyper, og der ikke 
bruges printerskrifttyper.
User Printer Fonts: Vælger at aktivere erstatningsindstilling for 
printerskrifttyper Hvis aktiveret, bliver de TrueType skrifttyper, der skal 
erstattes, ikke downloadet til printeren.

2
Bemærk 
Brug af printerskrifttyperne vil afkorte udskrivningstiden, men der kan 
forekomme en forskel mellem skærmvisningen og det faktiske 
udskriftsresultat.

Når der bruges TrueType-skrifttyper, skal du fra rullelisten "Download 
skrifttypeformat" vælge den skrifttype, der skal downloades til printeren.

Specificer skrifttypeerstatningslisten under fanen for enhedsindstillinger.
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7.7 Specificering af indstillinger under fanen Indstilling

Du kan aktivere brug af udstyret, der er installeret på maskinen, så det kan 
anvendes fra printerdriveren, ved at specificere modellerne eller udstyret 
som tilgængelige.

2
Bemærk 
Hvis de installerede optioner ikke er indstillede under fanen Indstilling, 
kan funktionen ikke anvendes med printerdriveren. Når optioner 
installeres, skal du kontrollere, at de korrekte indstillinger bliver udført.
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Angivelse af indstillinger

1 I Windows 2000/NT 4.0 skal du klikke på knappen [Start], pege på 
"Indstillinger" og derefter klikke på "Printere".
I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [Start] og derefter 
klikke på "Printere og faxenheder".

– Hvis "Printere og faxenheder" ikke vises i startmenuen, åbnes 
Kontrolpanelet fra startmenuen, vælg "Printere og andre 
hardware", og vælg derefter "Printere og faxenheder".

2 Højreklik på printerikonet, og klik derefter på "Egenskaber".

3 Klik på fanen Indstilling.

4 Vælg "Model" fra listen, og vælg derefter fra rullelisten "Indstilling" den 
model, der skal anvendes.

5 Vælg enheden, og specificer derefter installationsstatus fra rullelisten 
nedenfor.

2
Bemærk 
Den installerede enhed kan automatisk registreres på listen "Option" ved 
at klikke på knappen [Indsaml indstillingsoplysninger], når den er tilsluttet 
til denne maskine. 

Knappen [Indsaml indstillingsoplysninger] kan kun bruges, når SNMP 
indstilling er aktiveret på denne maskine og afkrydsningsboks for SNMP 
v1/v2c (IP) indstilling er valgt. 

Når Mailbakke-kit er installeret, kan du tildele udskriftskassette 1 og 
udskriftskassette 2 som mailbakker.

For at tildele outputdestination for mailbakker skal du vælge 
"Bakkeindstilling" fra "Administratorindstilling"-"Systemindstilling"-
"Outputindstilling" på kontrolpanelet.
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Hvis "Printer" vises, når du angiver outputdestination i printerdriveren, 
vises den mailbakke, der er valgt, på illustrationen.
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7.8 Lagring af driverindstillingerne
For PostScript drivere kan du gemme indstillingsværdierne for den ændrede 
driver og hente dem, når det er nødvendigt. 

Lagring af driverindstillingerne

1 Ændr driverindstillingerne fra fanerne for opsætning og layout.

2 Klik på knappen [Gem].
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3 Indtast filnavnet i tekstfeltet "Navn".

4 Indtast en meddelelse i tekstfeltet "Kommentar" om nødvendigt.

5 Angiv, om de driverindstillinger der gemmes, skal deles med andre 
brugere.

6 Klik på [OK].

Indstillinger bliver registrerede i et bibliotek.

2
Bemærk 
Filtypenavnet er ".ksf".

Du kan gemme op til 25 elementer.

Kun administrator kan vælge indstilling under "Deling".
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Gendan indstillinger

% Vælg de indstillinger, der skal gendannes, fra rullelisten "Easy Set" i 
dialogboksen for Printing Preferences.
Indstillingsværdierne bliver hentede og dialogboksen 
Udskrivningsindstillinger vises igen.
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Ændring af indstillingerne

1 I dialogboksen for udskrivningsindstillinger klikkes på knappen 
[Rediger].

2 Fra listen vælges den fil, du vil ændre, og derefter ændres indstillingen. 
For at slette filen klikkes på knappen [Slet].

3 Klik på knappen [Indstilling], vælg de indstillingerne der skal hentes, og 
klik derefter på knappen [OK].

4 Klik på [OK].
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8 Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.2)

8.1 Indstillinger
Denne maskines funktioner kan specificeres i dialogboksene Paper Setup og 
Print, der vises fra en applikation.

Indstillingerne kan kun gøres gældende, når applikationen bruges. Når du 
går ud af applikationen, vender indstillingerne tilbage til deres standard.

Dialogboks for Sideopsætning
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Elementer for Sideopsætning

2
Bemærk 
Afhængigt af applikationen kan "Page Setup" blive vist som "Paper 
Setup". Det kan også være, at du skal vælge "Paper Setup" – "Options" 
fra menuen "File".

Dialogboksene er forskellige afhængigt af applikationen.

Menu Punkt Funktion

Page Attributes Paper Angiver papirformatet.

Orientation Angiver udskriftsretningen.

Scale Specificerer forstørrelses- og reduktionsfaktor.

PostScript Options Flip Horizontal Udskriver billedet vippet vandret.

Flip Vertical Udskriver billedet vippet lodret.

Invert Image Udskriver et negativt billede.

Substitute Fonts Erstatter visse skrifttyper med printerskrifttyper.

Smooth Text Udjævner tekstdata.

Smooth Graphics Udjævner grafikdata.

Precision Bitmap 
Alignment

Korrigerer hakkede grafikbilleder.

Unlimited Down-
loadable Fonts

Begrænser ikke downloading af skærmskrifttyper.

Custom page sizes Paper size Angiver ethvert papirformat.

Margins Angiver papirmargener.

Custom Page Size 
Name

Indtaster det registrerede navn for det specifice-
rede papirformat og margen efter at der er klikket 
på knappen [OK].

Units Vælger den specificerede enhed.
8-4 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.2) 8

Dialogboksen Print

Emnet Udskriv

Menu Punkt Funktion

General Kopier Angiver antallet af kopier, der skal udskrives.

Collated Udskriver flere kopier i sæt.

Pages Specificerer udskrivningsområdet, der skal ud-
skrives.

Papirkilde Vælger indføringsbakken.

Color Matching Print Color Specificerer farven for udskrivningen.

Intent Vælger den matchende metode.

Printer Profile Specificerer farvejusteringsprofil for outputen-
heden.

Background 
Printing

Print in Specificerer baggrundsudskrivning.

Print Time Specificerer prioritetsniveauet og udskrivnings-
tiden.

Save as File Format Specificerer output-format for PostScript-filen.

PostScript Level Specificerer PostScript niveau.

Data Format Specificerer formatet, som et dokument skal 
gemmes i.

Font Inclusion Specificerer, om skrifttypedata skal inkluderes i 
en fil.

Font Settings Font Documentation Tilføjer information til skrifttypetasten.

Font Downloading Specificerer forhold for download-skrifttyper.
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Layout Pages per Sheet Specificerer antallet af sider, der skal udskrives 
på én side.

Layout directions Specificerer siderækkefølge, når der udskrives 
flere sider på ét ark.

Border Specificerer kanterne rundt om sider.

Job Logging If there is a PostScript 
error

Specificerer forhold for PostScript-fejlrapport.

Job Documentation Specificerer forhold for driftoptegnelse, der skal 
gemmes.

Job Documentation 
Folder

Specificerer mappen, hvori driftoptegnelsen 
skal gemmes.

Cover Page Print Cover Page Vedlægger et omslag.

Cover Page Paper 
Source

Vælger omslagsindføringsbakken.

Finishing Options 1 Offset Specificerer forskydning.

Output Tray Vælger bakke for output.

Binding Position Vælger indbindingspositionen.

Duplex Udfører duplexudskrivning.

Combination Vælger brochureudskrivning.

Staple Udfører hæftning.

Punch Udfører hulning.

Finishing Options 2 Fold & Staple Udfører foldning.

Center Erase Udskriver ikke på den foldede del af et doku-
ment.

Front Cover Page Vedlægger en forside.

Paper Tray 
(Front Cover Page)

Vælger indføringsbakke for forside.

Bagside Vedlægger en bagside.

Paper Tray 
(Back Cover Page)

Vælger indføringsbakke for bagside.

Transparency 
Interleave

Indlægger skilleark mellem overheadtranspa-
renter.

Menu Punkt Funktion
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2
Bemærk 
Dialogboksene er forskellige afhængigt af applikationen.

Finishing Options 3 Paper Tray (Transpa-
rency Interleave)

Vælger indføringsbakke for transparentskillear-
kene.

Wait Mode Efter at en del af dokumentet er blevet udskre-
vet, stopper maskinen midlertidigt udskrivnin-
gen, således at prøveudskriftet kan kontrolleres.

Resolution Specificerer udskrivningstætheden.

Select Color Specificerer, om der skal udskrives i farve eller 
gråskala.

Blank tilstand Udskriver med skinnende finish.

Original Image Type Udskriver i en kvalitet, der er passende for ori-
ginaldokumentet.

Color Matching (Text) Justerer farvekvaliteten for teksten i et doku-
ment.

Pure Black (Text) Specificerer om gråskala skal aktiveres i en tekst 
i et dokument.

Finishing Options 4 Screen (Text) Specificerer skærmvisning af teksten i et doku-
ment.

Color Matching 
(Photo)

Justerer farvekvaliteten for fotos i et dokument.

Pure Black (Photo) Specificerer om fotos i et dokument skal udskri-
ves i gråskala.

Screen (Photo) Specificerer skærmvisning af foto i et dokument.

Smoothing (Photo) Specificerer udjævning af fotos i et dokument.

Color Setting 
(Graphic)

Justerer farvekvaliteten for et diagram og grafik 
i et dokument til indstillinger for tekst eller foto.

Smoothing (Graphic) Justerer udjævningsprocessen for et diagram 
og grafik i et dokument via indstillinger for tekst 
eller foto.

Menu Punkt Funktion
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8.2 Sideopsætning

Sideattributter (grundindstillinger)

1 Vælg "Paper Setup" eller "Page Setup" fra menuen "File".

2 Vælg "Page Attributes".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Paper: Specificerer papirformatet.
Orientation: Specificerer retningen.
Scale: Specificerer faktor for forstørrelse og reduktion.
8-8 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.2) 8
2
Bemærk 
Foldefunktionen kan vælges fra skærmen, der vises, når "Layout" vælges 
i dialogboksen Print.
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Brugerdefinerede papirformater

1 Vælg "Paper Setup" eller "Page Setup" fra menuen "File".

2 Vælg "Custom Page Sizes".

3 Klik på [New]-knappen.

4 Angiv indstillinger for følgende:

Paper Size: Specificerer papirformatet.
Margins: Specificerer papirmargener.
Custom Page Size Name: Indtast det registrerede navn for det 
specificeret papirformat og margen, og klik derefter på knappen [OK].
Units: Vælger den specificerede enhed.

5 Klik på [OK].

Dette registrere de brugertilpassede sideindstillinger, og giver dig 
mulighed for at vælge papiret på den skærm, der kommer frem, når 
"Page Attributes" bliver valgt.
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PostScript Options

1 Vælg "Paper Setup" eller "Page Setup" fra menuen "File".

2 Vælg "PostScript Options".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Visual Effects: Giver "Flip Horizontal", "Flip Vertical", og "Invert Image" 
(negativt billede).
Substitute Fonts: Erstatter nogle skrifttyper med printerskrifttyper.
Smooth Text: Udjævner tekstdata.
Smooth Graphics: Udjævner grafikdata.
Precision Bitmap Alignment: Korrigerer flossede grafikbilleder.
Unlimited Downloadable Fonts: Begrænser ikke downloadning af 
skærmskrifttyper.
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8.3 Udskrivning

Generelt (grundlæggende indstillinger)

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "General".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Copies: Specificerer antallet af kopier, der skal udskrives.
Collated: Udskriver flere kopier i sæt.
Pages: Specificerer udskriftsrækkefølgen.
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Paper Source: Vælger indføringsbakken.
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Layout (Udskrivning af flere sider på én side)

Du kan angive udskrivning af flere sider på én side eller duplexudskrivning.

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Layout".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Pages per sheet: Specificerer antallet af sider, der skal kopieres på én 
side.
Layout direction: Specificerer dokumentsiderækkefølgen.
Border: Specificerer kanterne omkring siden.
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Printer specifikke funktioner (Efterbehandlingsfunktioner 1 til 4)

Du kan angive printerspecifikke indstillinger. Du kan angive denne indstilling, 
når du bruger denne maskines hæfte eller hullefunktioner.

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Finishing Options 1 to 4".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Offset: Specificerer forskydning.
Output Tray: Vælger udføringsbakke.
Binding Position: Specificerer indbindingsposition.
Duplex: Udfører dobbeltsidet udskrivning.
Combination: Specificerer brochureudskrivning.
Staple: Udfører hæftning.
Punch: Udfører hulning.
Fold & Staple: Udfører foldning.
Center Erase: Udskriver ikke på de foldede dele af et dokument.
Front Cover Page: Vedhæfter et forsideark.
Paper Tray (Front Cover Page): Vælger indføringsbakke for forside.
Back Cover Page: Vedhæfter et bagsideark.
Paper Tray (Back Cover Page): Vælger indføringsbakke for bagside.
Transparency Interleaving: Indsætter indskudsark mellem overhead 
transparenter.
Paper Tray (Transparency Interleave): Vælger indføringsbakke for 
transparent indskudsark.
Wait Mode: Stopper udskrivning midlertidigt, efter at en del af 
dokumentet er blevet udskrevet, således at det udskrivningen kan 
kontrolleres.
Resolution: Specificerer opløsningen.
Select Color: Specificerer om der skal udskrives i farve eller i gråskala.
Original Image Type: Udskriver med en kvalitet der er passende for 
originaldokumentet.
Color Matching (Text): Justerer farvekvaliteten for teksten i et 
dokument.
Pure Black (Text): Specificerer om gråskala skal aktiveres for teksten i 
et dokument.
Screen (Text): Specificerer skærmvisning for en tekst i et dokument.
Color Matching (Photo): Justerer farvekvaliteten for fotos i et 
dokument.
Pure Black (Photo): Specificerer om gråskala skal aktiveres for fotos i 
et dokument.
Screen (Photo): Specificerer skærmvisning af et foto i et dokument.
Smoothing (Photo): Specificerer udjævning af fotos i et dokument.
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Color Setting (Graphic): Justerer farvekvaliteten for et diagram og 
grafik i et dokument til indstillinger for tekst eller foto. 
Smoothing (Graphic): Justerer udjævningsprocessen for et diagram og 
grafik i et dokument til indstillinger for teksten eller foto.

2
Bemærk 
Duplex udskrivningsfunktionen er kun tilgængelig, når auto 
duplexenheden (ekstraudstyr) er installeret.

Hæftefunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler FS-514, FS-501 
eller FS-603 (ekstraudstyr) er installeret. Antallet af hæfteklammer, der 
kan vælges, kan variere, afhængig af hvilken efterbehandler, der er 
installeret. Når efterbehandler FS-501 (ekstraudstyr) er installeret, 
angives indstillingen "1 hæfteklamme". Når efterbehandler FS-514 eller 
FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, angives indstillingen 
"1 hæfteklamme" eller "2 hæfteklammer".

Hulningsfunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler FS-514 og 
hulkit PK-510 (ekstraudstyr) er installeret, eller når efterbehandler FS-603 
og hulkit PK-501 (ekstraudstyr) er installeret.

Funktionen Fold og Hæft er kun tilgængelig, når saddelhæfter SD-503 er 
installeret på efterbehandleren FS-514 (ekstraudstyr), eller når 
efterbehandler FS-603 (ekstraudstyr) er installeret.

Angiv ikke Fold og Hæft, når hæftning og hulning er indstillet.
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Indstillingerne for Fold og Hæft, der kan indstilles, kan variere, afhængig 
af hvilken efterbehandler, der er installeret. Når efterbehandler FS-514 
(ekstraudstyr) er installeret, kan du indstille "Fold & Hæft" for at folde og 
hæfte et dokument, "Midterhæfte" for at hæfte et dokument på midten, 
eller "Fold" for at folde et dokument på midten. Når efterbehandler 
FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, angives indstillingen "Fold & Hæft".

"Slet Midte" kan kun specificeres, når efterbehandler FS-603 
(ekstraudstyr) er installeret.
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8 Opsætning af PPD driver (Mac OS 9.2)
8.4 Indstillinger
Du kan specificere de installerede optioner på maskinen, således at de kan 
anvendes fra printerdriveren.

2
Husk 
Hvis de installerede optioner på denne maskine ikke er indstillede på 
skærmen Installable Options, kan funktionen ikke anvendes med 
printerdriveren. Når optioner installeres, skal du kontrollere, at de 
korrekte indstillinger bliver udført.

Angivelse af indstillinger

1 I menuen Apple klikkes på "Chooser".

2 Vælg printernavnet.

3 Klik på knappen [Setup].

4 Klik på knappen [Configure].

Indstillingsskærmen for tilføjelse af option vises.

5 Vælg den option ,der er installeret på denne maskine fra Installeret 
optioner 1 og Installeret optioner 2.

6 Klik på [OK].

Vinduet for Chooser vises igen.

7 Luk vinduet Chooser.
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2
Bemærk 
Indstillinger for optioner vises automatisk første gang printerdriveren 
vælges.
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9 Opsætning af PPD driver (Mac OS X)

9.1 Indstillinger
Denne maskines funktioner kan specificeres i dialogboksene 
Papiropsætning og Udskriv, der vises fra applikationen.

Indstillingerne kan kun gøres gældende, når applikationen bruges. Når du 
går ud af applikationen, vender indstillingerne tilbage til deres standard.

Dialogboks for Sideopsætning

Elementer for Sideopsætning

Menu Punkt Funktion

Page Attributes Paper Size Angiver papirformatet.

Orientation Angiver udskriftsretningen.

Scale Specificerer forstørrelses- og reduktionsfaktor.

Custom Paper Size Paper Size (Page 
Size)

Angiver ethvert papirformat.

Printer Margins Angiver papirmargener.
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2
Bemærk 
Afhængigt af applikationen kan "Page Setup" blive vist som "Paper 
Setup". Det kan også være, at du skal vælge "Paper Setup" – "Options" 
fra menuen "File".

Dialogboksene er forskellige afhængigt af applikationen.

For at specificere indstillinger for "brugerdefineret papirformat" for Mac 
OS 10.4, vælges "Manage Custom Sizes" fra rullelisten "Paper Size".
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Dialogboksen Print

Emnet Udskriv

Menu Punkt Funktion

Copies & Pages Kopier Angiver antallet af kopier, der skal udskrives.

Collated Udskriver flere kopier i sæt.

Pages Specificerer udskrivningsområdet, der skal udskri-
ves.

Layout Pages per Sheet Specificerer antallet af sider, der skal udskrives på 
én side.

Layout Direction Specificerer dokumentsiderækkefølgen.

Border Specificerer kanterne rundt om sider.

Output Options*2 Save as File Specificerer output-formatet for en fil.

Format Specificerer output-format for den fil, der afleve-
res.

Scheduler*1 Print Document Specificerer udskrivningstiden.

Priority Specificerer prioritetsniveauet.

Paper Handling*1 Reverse Page 
Order (Page Order)

Udskriver sider i omvendt rækkefølge.

Print Vælger siderne til udskrivning.

Destination paper 
size*3

Angiver størrelsen på outputpapiret.

ColorSync*1 Color Conversion Specificerer farvekonversionsmetoden.

Quartz Filter Specificerer farven for udskrivningen.
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Cover Page*1 Print Cover Page Specificerer, om der skal vedlægges en forside.

Cover Page Type Vælger at udskrive "Fortrolig" eller andre kommen-
tarer på forsiden.

Billing Info Indtast brugeroplysninger, der bruges til kontobe-
regning.

Error Handling PostScript Errors Specificerer, om der skal udskrives fejlrapport, når 
der opstår en PostScript-fejl.

Tray Switching Skifter mellem papirkildebakke (denne funktion 
kan ikke vælges på denne maskine).

Paper Feed All pages from Vælger indføringsbakken.

First page from Vælger indføringsbakken.

Remaining from Vælger indføringsbakken.

Finishing Collate Udskriver flere kopier i sæt.

Offset Specificerer forskydning.

Duplex Udfører duplexudskrivning.

Output Tray Vælger bakke for output.

Binding Position Vælger indbindingspositionen.

Combination Specificerer brochureudskrivning.

Staple Udfører hæftning.

Hole-Punch Udfører hulning.

Fold & Staple Udfører foldning.

Center Erase Udskriver ikke på den foldede del af et dokument.

Menu Punkt Funktion
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Quality Resolution Specificerer opløsningen (denne funktion kan ikke 
vælges på denne maskine).

Select Color Vælger farven for udskrivningen.

Blank tilstand Udskriver med skinnende finish.

Original Image Type Udskriver i en kvalitet, der er passende for original-
dokumentet.

Color Matching 
(Text)

Justerer farvekvaliteten for teksten i et dokument.

Pure Black (Text) Specificerer om gråskala skal aktiveres i en tekst i 
et dokument.

Screen (Text) Specificerer skærmvisning af teksten i et doku-
ment.

Color Matching 
(Photo)

Justerer farvekvaliteten for fotos i et dokument.

Pure Black (Photo) Specificerer om gråskala skal aktiveres i et foto i et 
dokument.

Screen (Photo) Specificerer skærmvisning af foto i et dokument.

Smoothing (Photo) Specificerer udjævning af fotos i et dokument.

Color Setting 
(Graphic)

Justerer farvekvaliteten for et diagram og grafik i et 
dokument via indstillinger for tekst eller foto.

Smoothing 
(Graphic)

Justerer udjævningsprocessen for et diagram og 
grafik i et dokument via indstillinger for tekst eller 
foto.

Setup Paper Type Vælger papirtypen.

Front Cover Page Vedlægger en forside.

Paper Tray (Front 
Cover Page)

Vælger indføringsbakke for forside.

Back Cover Page Vedlægger en bagside.

Paper Tray (Back 
Cover page)

Vælger indføringsbakke for bagside.

Transparency 
Interleave

Indlægger skilleark mellem overheadtransparen-
ter.

Paper Tray (Trans-
parency Interleave)

Vælger indføringsbakke for transparentskillearke-
ne.

Menu Punkt Funktion
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2
Bemærk 
Dialogboksene er forskellige afhængigt af applikationen.

Elementerne, der er angivet med "*1" vises kun i Mac OS 10.3 og Mac OS 
10.4.

Elementerne, der er angivet med "*2" vises kun i Mac OS 10.3.

Elementerne, der er angivet med "*3" vises kun i Mac OS 10.4.

Security Output Method Angiver output-metoder, så som "Secure Print" og 
"Save in User Box".

Secure Print 
Settings

Specificerer bruger-ID og adgangskode for "Secu-
re Print".

Save in User Box 
Settings

Specificerer filnavnet og bakkenavnet for "Save in 
User Box".

Brugergodkendelse Kontrollerer, om indstillinger for brugergodkendel-
se er gældende og specificerer brugernavn og 
password.

Kontosøgning Kontrollere, om indstillinger for kontosporing er 
gældende og specificerer afdelingsnavn og pass-
word.

Menu Punkt Funktion
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9.2 Sideopsætning

Sideattributter (grundindstillinger)

1 Vælg "Page Setup" eller "Paper Setup" fra menuen "File".

2 Vælg "Page Attributes".

3 Angiv indstillinger for følgende: 

Paper Size: Specificerer papirformatet.
Orientation: Specificerer retningen.
Scale: Specificerer faktor for forstørrelse og reduktion.
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2
Bemærk 
Hvis papirformatet er et andet format end det brugerdefinerede format, 
vælges de ønskede indstillinger efter specificering af indstillingerne i det 
brugerdefinerede format.

Når "W" er valgt for hvert standard papirformat i printerdriveren, kan 
dataene centreres og udskrives. 
Hvis for eksempel der er oprettet data i A4-format, og du ønsker at 
centrere og udskrive på papir i A3-format, skal du angive "A4 W" som 
papirformat i printerdriveren og angive "Bakke 1" eller "Indføringsbakke" 
som papirkilde. 
For at udskrive ilægges papir i A3-format i bakken ("Bakke 1" eller 
"Indføringsbakke") på denne maskine, som er specificeret i 
printerdriveren, og derefter specificeres indstillingerne beskrevet 
nedenfor fra [Basic Screen (Paper)] – [Change Tray Settings] – [Oversized 
Paper] på kontrolpanelet.
Vælg "A4W".
Indtast A3 papirformat (420,0 × 297,0) i [Change Size].
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Brugerdefineret papirformat

1 Vælg "Page Setup" eller "Paper Setup" fra menuen "File".

2 For Mac OS 10.3 vælges "Custom Paper Size" fra "Settings". For Mac 
OS 10.4 vælges "Manage Custom Sizes" fra rullelisten "Paper Size".

3 Klik på knappen [New] (Mac OS 10.3) eller [+] (Mac OS 10.4).

4 Indtast papirformatnavn.

5 Angiv indstillinger for følgende:

Paper Size: Specificerer alle papirformater.
Printer Margins: Specificerer papirmargener.

6 For Mac OS 10.3 klikkes på knappen [Save]. For Mac OS 10.4 
fortsættes til trin 7.

7 Klik på [OK].

Dette registrerer det brugertilpassede papirformat, som giver dig 
mulighed for at vælge papirformatet på den skærm, der kommer frem, 
når "Page Attributes" bliver valgt.
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9.3 Udskrivning

Kopier & sider (generelle indstillinger)

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Copies & Pages".
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3 Angiv indstillinger for følgende:

Copies: Specificerer antallet af kopier til udskrivning.
Collated: Udskriver flere kopier i sæt.
Pages: Specificerer udskrivningsområdet.
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Layout (Udskrivning af flere sider på én side)

Du kan udskrive flere sider på ét ark.

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Layout".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Pages per sheet: Specificerer antallet af sider, der skal kopieres på én 
side.
Layout direction: Specificerer dokumentsiderækkefølgen.
Border: Specificerer kanterne omkring siden.
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Paper Feed

Du kan angive indføringsbakke til udskrivning.

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Paper Feed".

3 Angiv indstillinger for følgende:

All pages from: Vælger indføringsbakke, der skal udskrive alle sider.
First page from: Vælger indføringsbakke der skal bruges til at udskrive 
første side.
Remaining from: Vælger indføringsbakke der skal udskrives fra anden 
side.
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Security

Du kan ikke blot udskrive direkte, men du kan også vælge "Secure Print", 
som det kræver en adgangskode at udskrive fra, "Save in User Box", som 
gemmer dokumenter i en bakke, "Proof and Print", som udskriver første sæt 
af mange kopier og derefter stopper udskrivningen midlertidigt, 
"Authentication Settings", som kræver brugergodkendelse, og "Account 
Track Settings", som holder styr på antallet af udskrevne sider.

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Security".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Output Method: Specificerer betingelser for "Secure Print" og "Save in 
User Box".
Secure Print Settings: Indtaster ID og password, når "Secure Print" er 
valgt fra rullelisten "Output Method". Indtast ID og adgangskode på 
denne maskines kontrolpanel, når der udskrives. (Op til 100 
dokumenter)
Save in User Box Settings: Indtaster filnavn og bakkenummer, når 
"Save in User Box" eller "Save in User Box and Print" er valgt fra 
rullelisten "Output Method".
Hvis password-reglerne er aktiveret på maskinen, skal man angive 
bakken, der er oprettet på denne maskine.
User Authentication: Indtaster brugernavn og password, når 
indstillinger for brugergodkendelse er gældende på denne maskine, og 
når afkrydsningsboksen er valgt. Hvis denne maskine er blevet 
indstillet til at tillade offentlige brugere, kan maskinen bruges uden et 
brugernavn og password.
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Account Track: Indtaster afdelingsnavn og password, når indstillinger 
for kontostyring er gældende, og når afkrydsningsboksen er valgt.
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2
Bemærk 
Hvis et udskrivningsjob bliver sendt ved brug af et brugernavn eller 
password, der ikke er en registreret konto på denne maskine, eller hvis et 
job bliver sendt uden at afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse" er 
valgt, bliver jobbet slettet uden at blive godkendt af maskinen.

Hvis et udskrivningsjob bliver sendt ved brug af et afdelingsnavn eller 
password, der ikke er en registreret konto på denne maskine, eller hvis et 
job bliver sendt uden at afkrydsningsboksen "Track Account" er valgt, 
bliver jobbet slettet uden at blive godkendt af maskinen.

Når der er angivet indstillinger for brugergodkendelse eller kontostyring 
på maskinen, er betjeningsbegrænsningsfunktionen i mode 2, og hvis 
autentifikationsoplysningerne ikke indtastes korrekt, blokeres den 
pågældende bruger eller konto og den kan ikke bruges.

Hvis maskinen er indstillet til at tillade offentlig bruger, kan den bruges 
uden brugernavn og adgangskode.

Hvis udskrivning ikke er tilladt, kan udskrivning ikke udføres, heller ikke 
af en registreret bruger eller konto.

For detaljer om brugergodkendelse og kontostyring kontaktes denne 
maskines administrator.

Udskriv "Proof Print" og "Sikker udskrift"-dokumenter via denne 
maskines kontrolpanel. Yderligere oplysninger i “Styring af 
udskrivningsjob” på side 10-125.

For detaljer om denne maskinens bakkefunktioner henvises til 
brugervejledning [Bakkefunktioner].

Når passwordregler er gældende på denne maskine, er password der 
kan bruges til sikret udskrift begrænsede. og jobs slettes, når et 
password ikke stemmer med den indførte passwordregel.

For yderligere oplysninger om passwordregler henvises til 
brugervejledningen [Kopifunktioner].
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Finishing

Du kan angive disse indstillinger, når du bruger denne maskines hæfte- eller 
hullefunktioner.

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Finishing".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Collate: Udskriver flere kopier i sæt.
Offset: Specificerer forskydning.
Duplex: Udfører dobbeltsidet udskrivning.
Output Tray: Vælger udføringsbakke.
Binding Position: Specificerer indbindingsposition.
Combination: Specificerer brochureudskrivning.
Staple: Udfører hæftning.
Hole-Punch: Udfører hulning.
Fold & Staple: Udfører foldning. Bruges med "booklet" i 
"Combination".
Center Erase: Udskriver ikke på foldede dele af et dokument.
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2
Bemærk 
Duplex udskrivningsfunktionen er kun tilgængelig, når auto 
duplexenheden (ekstraudstyr) er installeret.

Hæftefunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler FS-514, FS-501 
eller FS-603 (ekstraudstyr) er installeret. Antallet af hæfteklammer, der 
kan vælges, kan variere, afhængig af hvilken efterbehandler, der er 
installeret. Når efterbehandler FS-501 (ekstraudstyr) er installeret, 
angives indstillingen "1 hæfteklamme". Når efterbehandler FS-514 eller 
FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, angives indstillingen 
"1 hæfteklamme" eller "2 hæfteklammer".

Hulningsfunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler FS-514 og 
hulkit PK-510 (ekstraudstyr) er installeret, eller når efterbehandler FS-603 
og hulkit PK-501 (ekstraudstyr) er installeret.

Funktionen Fold og Hæft er kun tilgængelig, når saddelhæfter SD-503 er 
installeret på efterbehandleren FS-514 (ekstraudstyr), eller når 
efterbehandler FS-603 (ekstraudstyr) er installeret.

Angiv ikke Fold og Hæft, når hæftning og hulning er indstillet.

Indstillingerne for Fold og Hæft, der kan indstilles, kan variere, afhængig 
af hvilken efterbehandler, der er installeret. Når efterbehandler FS-514 
(ekstraudstyr) er installeret, kan du indstille "Fold & Hæft" for at folde og 
hæfte et dokument, "Midterhæfte" for at hæfte et dokument på midten, 
eller "Fold" for at folde et dokument på midten. Når efterbehandler 
FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, angives indstillingen "Fold & Hæft".

"Slet Midte" kan kun specificeres, når efterbehandler FS-603 
(ekstraudstyr) er installeret.
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Kvalitet

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Quality".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Resolution: Specificerer opløsningen.
Select Color: Vælger farven for udskrivning.
Original Image Type: Udskriver med en kvalitet der er passende for 
originaldokumentet.
Color Matching (Text): Justerer farvekvaliteten for teksten i et 
dokument.
Pure Black (Text): Specificerer om gråskala skal aktiveres i en tekst i et 
dokument.
Screen (Text): Specificerer skærmvisning af teksten i et dokument.
Color Matching (Photo): Justerer farvekvaliteten for fotos i et 
dokument.
Pure Black (Photo): Specificerer om gråskala skal aktiveres i et foto i et 
dokument.
Screen (Photo): Specificerer skærmvisning af foto i et dokument.
Smoothing (Photo): Specificerer udjævning af fotos i et dokument.
Color Setting (Graphic): Justerer farvekvaliteten for et diagram og 
grafik i et dokument til indstillinger for tekst eller foto.
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Smoothing (Graphic): Justerer udjævningsprocessen for et diagram og 
grafik i et dokument til indstillinger for teksten eller foto.
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Opsætning

Du kan angive indstillinger for forside.

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Setup".

3 Angiv indstillinger for følgende:

Paper Type: Vælger papirtypen.
Front Cover Page: Vedlægger en forside.
Paper Tray (Front Cover Page): Vælger indføringsbakke for forsiden.
Back Cover Page: Vedlægger en bagside.
Paper Tray (Back Cover Page): Vælger indføringsbakke for bagsiden.
Transparency Interleave: Indsætter indskudsark mellem overhead 
transparenter.
Paper Tray (Transparency Interleave): Vælger indføringsbakke for 
transparent indskudsark.
bizhub C250 (Phase3) 9-23
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



9 Opsætning af PPD driver (Mac OS X)
9.4 Indstillinger
Du kan specificere de installerede optioner på maskinen, således at de kan 
anvendes fra printerdriveren.

2
Husk 
Hvis de installerede optioner på denne maskine ikke er indstillede på 
skærmen Installable Options, kan funktionen ikke anvendes med 
printerdriveren. Når optioner installeres, skal du kontrollere, at de 
korrekte indstillinger bliver udført.

Angivelse af indstillinger

1 Åbn Print Center eller Printer Setup Utility, der er placeret i 
"Applications" – "Utilities" på "Hard Disk" og specificer 
printermodellen.

2 Fra menuen "Printer" vælges "Show Info". 

Dialogboksen "Printer Info" vises.

3 Vælg "Installable Options".
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4 Vælg den option, der er installeret på maskinen.

5 Klik på knappen [Apply Changes] eller klik på [ ] for at lukke 
dialogboksen Printer info.
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9.5 Lagring af driverindstillingerne
For Mac OS X drivere kan du gemme indstillingsværdierne for den ændrede 
driver og hente dem om nødvendigt.

Lagring af driverindstillingerne

1 Ændr driverindstillingerne i "Copies & Pages" og "Layout".

2 Fra "Presets" klikkes på "Save as".

3 Gå ind i "Save Preset As".

4 Klik på knappen "OK"

Indstillingen bliver registreret i de forudindstillede indstillinger.
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Gendan indstillinger

% Vælg "Presets" fra dialogboksen "Print" for at hente indstillingerne.
Indstillingerne bliver hentet, og dialogboksen Printer driver vises igen.

Ændring af indstillingerne

1 Vælg "Presets" fra dialogboksen "Print" for at ændre indstillingerne.

2 Ændr driverindstillingerne i "Copies & Pages" og "Layout".

3 Fra "Presets" klikkes på "Save".

For at slette klikkes på "Delete". For at ændre navnet klikkes på 
"Rename".
De forudindstillede indstillinger bliver ændrede.
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10 Forskellige indstillinger

10.1 Udskrivningsindstillinger i Funktioner
Du kan ændre de forskellige udskrivningsindstillinger på maskinens 
betjeningspanel.

Standardindstillinger

Sådan vises skærm for Funktion

1 Tryk på [Funktioner/tællere]-tasten.

2 Berør [2 Brugerindstilling].
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Skærmbilledet for brugerindstilling vises.

2
Bemærk 
I hjælpefkt. kan et punkt også vælges ved at trykke en knap ned på det 
numeriske tastatur med nummeret ved siden af den ønskede knap. For 
"2 Brugerindstilling" trykkes ned på [2]-knappen på det numeriske 
tastatur.

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Exit] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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PDL-indstilling

Du kan angive indstilling for PDL (Page Description Language). 
(Grundindstilling: Auto)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [1 Grundindstilling].

3 Berør [PDL-indstilling].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

– Auto: Skifter automatisk mellem PCL og PS.
– PCL: Bruger kun PCL.
– PS: bruger kun PS.
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Antal sæt

Du kan angive grundindstilling for antallet af kopier, når der ikke er 
specificeret nogen indstilling fra printerdriveren. (Grundindstilling: 1 sæt)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [1 Grundindstilling].

3 Berør [Antal sæt].

4 Tryk på tasten [C] (slet) for at slette værdien, og brug derefter tastaturet 
til at indtaste grundindstilling for antallet af kopier (mellem 1 og 999 
sæt).

– Hvis der specificeres en værdi uden for det tilladte område, vises 
meddelelsen "Input Error". Indtast en værdi inden for det tilladte 
område.
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5 Berør [OK].

Grundindstilling for antal kopier er indstillet.
For at annullere ændringer i indstillingerne berøres [Annuller].
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Originalretning

Du kan angive grundindstilling for originalretning. (Grundindstilling: Stående 
papirretning)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [1 Grundindstilling].

3 Berør [Originalretning].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

– Stående papirretning: Billedet bliver udskrevet lodret på papiret.
Liggende papirretning: Billedet bliver udskrevet vandret på siden.
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Spool-indstilling

Det kan angives, om en spool skal bruges eller ej. (Grundindstilling: TIL)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [1 Grundindstilling].

3 Berør [Spool printjobs på HDD inden RIP].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

– TIL: Når næste job modtages, mens der behandles et job, gemmes 
udskrivningsdataen på harddisken.
FRA: Udskrivningsdataen gemmes ikke på harddisken.

2
Bemærk 
Sørg for ikke at ændre indstillingen til "FRA". Så kan det være, at 
udskrivning ikke er mulig.
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Ændring af papirformat

Du kan specificere om lignende papirformater som 8-1/2 × 11 og A4, og 
11 × 17 og A3 skal ombyttes, når der ikke er mere papir af det format, som 
er specificeret med printerdriveren. (Grundindstilling: FRA)

0 Billedet kan blive påvirket, da udskrivningen er påtvungen.

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [1 Grundindstilling].

3 Berør [A4/A3 <--> LTR/LGR auto-skift].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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Bannerindstilling

Du kan angive, om der skal udskrives bannersider (for- og bagsider) med 
afsenderen af printjobbet og titlen. (Grundindstilling: FRA)

ON: Udskriver bannersider.

OFF: Udskriver ikke bannersider.

1 Berør [6 Indstilling for udskrivning] på skærmen for brugerindstilling.

– Oplysninger om visning af skærmen for brugerindstilling findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [1 Grundindstilling].

3 Berør [ ] eller [ ], og berør derefter [Indstilling af banner].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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Papirbakke

Du kan specificere indføringsbakken, der skal bruges, når der ikke er 
specificeret nogen med printerdriveren. (Grundindstilling: Auto)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [2 Papirindstilling].

3 Berør [Papirbakke].

4 Berør knappen for den ønskede papirbakke.

– For at vælge indføringsbakken automatisk berøres [Auto].

5 Berør [OK].

– Du kan annullere ændringeraf indstillingerne ved at berøre 
[Annuller].
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Standardpapirformat

Du kan angive det papirformat, der skal bruges, når der ikke er specificeret 
nogen indstilling fra printerdriveren. (Grundindstilling: 8-1/2 × 11)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [2 Papirindstilling].

3 Berør [Std papirformat].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

– For at vælge "8K", "16K", "envB5", "envC5", "envDL", 
"envCom10", eller "env Monarch", skal du berøre [Other Sizes].

5 Berør [OK].

– Du kan annullere ændringeraf indstillingerne ved at berøre 
[Annuller].
bizhub C250 (Phase3) 10-13
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



10 Forskellige indstillinger
2-sidet udskrivning

Du kan angive indstilling for standard 2-sidet udskrivning. (Grundindstilling: 
FRA)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [2 Papirindstilling].

3 Berør [2-sidet print].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

2
Bemærk 
Duplex udskrivningsfunktionen er kun tilgængelig, når auto 
duplexenheden (ekstraudstyr) er installeret.
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Indbindingsretning

Du kan angive standard indbindingsposition for 2-sidet udskrivning 
(Grundindstilling: Venstre indbinding)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [2 Papirindstilling].

3 Berør [Indbindingsretning].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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Hæftning

Du kan angive indstillinger for hæftning. (Grundindstilling: FRA)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [2 Papirindstilling].

3 Berør [Hæftning].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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2
Bemærk 
Hæftefunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler er installeret.

Antallet af hæfteklammer, der kan vælges, kan variere, afhængig af 
hvilken efterbehandler, der er installeret.  Når efterbehandler FS-501 
(ekstraudstyr) er installeret, angives indstillingen "1 hæfteklamme". Når 
efterbehandler FS-514 eller FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, angives 
indstillingen "1 hæfteklamme" eller "2 hæfteklammer".
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Hulning

Du kan angive indstillinger for hulning. (Grundindstilling: FRA)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [2 Papirindstilling].

3 Berør [ ] eller [ ], og berør derefter [Hulning].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

2
Bemærk 
Hulningsfunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler FS-514 og 
hulkit PK-510 (ekstraudstyr) er installeret, eller når efterbehandler FS-603 
og hulkit PK-501 (ekstraudstyr) er installeret.
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Bakke for bannerpapir

Du kan angive papirbakke, der skal bruges til udskrivning af bannersider. 
(Grundindstilling: Auto)

1 Berør [6 Indstilling for udskrivning] på skærmen for brugerindstilling.

– Oplysninger om visning af skærmen for brugerindstilling findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [2 Papirindstilling].

3 Berør [ ] eller [ ], og berør derefter [Papirbakke f. banner].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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Font-indstilling

Du kan angive den skrifttype, der skal bruges, når der ikke er specificeret 
nogen indstilling fra printerdriveren. (Grundindstilling: Courier)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [3 PCL-indstilling].

3 Berør [1 Font-indstilling].

4 Berør [Internal].

– Hvis downloadede skrifttyper er til rådighed, kan [Disk] og [Soft] 
også vælges.
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5 Berør knappen for den ønskede indstilling.

– Berør [ ] eller [ ], og berør derefter knappen for den ønskede 
indstilling.

– Du kan kontrollere det valgte skrifttypenummer og 
skriftstørrelsesenheder.

6 Berør [OK].

– Du kan annullere ændringeraf indstillingerne ved at berøre 
[Annuller].
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Symbolsæt

Du kan angive skrifttypesymbolsættet, der skal bruges, når der ikke er 
specificeret nogen indstilling fra printerdriveren. (Grundindstilling: Afhænger 
af placeringen)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [3 PCL-indstilling].

3 Berør [2 Symbolsæt].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

– Berør [ ] eller [ ], og berør derefter knappen for den ønskede 
indstilling.

5 Berør [OK].

– Du kan annullere ændringeraf indstillingerne ved at berøre 
[Annuller].
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Skrifttypestørrelse

Du kan angive den skrifttypestørrelse, der skal bruges, når der ikke er 
specificeret nogen indstilling fra printerdriveren. (Grundindstilling: Skalerbar 
skrifttype – 12,00 point; Bitmapskrifttype – 10,00 pitch)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [3 PCL-indstilling].

3 Berør [3 Skriftstørrelse].
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4 Tryk på tasten [C] (slet) for at slette værdien, og brug derefter tastaturet 
til at indtaste standard skriftstørrelse (Skalerbar skrifttype: mellem 4,00 
og 999,75 points; Bitmapskrifttype: mellem 0,44 og 99,00 pitches).

– Skalerbar skrifttype: Specificerer skriftstørrelsen i points.
Bitmapskrifttype: Specificerer bredden på skrifttypen med fast 
bredde i pitches.

– Hvis der specificeres en værdi uden for det tilladte område, vises 
meddelelsen "Input Error". Indtast en værdi inden for det tilladte 
område.

5 Berør [OK].

Skriftstørrelsen er indstillet.
For at annullere ændringer til indstillingerne berøres [Annuller].
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Line/Page

Du kan angive antallet af linjer per side, når der udskrives en testside. 
(Grundindstilling: Afhænger af placeringen)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [3 PCL-indstilling].

3 Berør [4 Linje/Side].

4 Tryk på tasten [C] (slet) for at slette værdien, og brug derefter tastaturet 
til at indtaste grundindstilling for antallet af linjer (mellem 5 og 128 
linjer).

– Hvis der specificeres en værdi uden for det tilladte område, vises 
meddelelsen "Input Error". Indtast en værdi inden for det tilladte 
område.
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5 Berør [OK].

Antallet af linjer er indstillet.
For at annullere ændringer i indstillingerne berøres [Annuller].
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CR/LF-oversigt

Du kan specificere datasubstitutionsmetoden, når der udskrives tekstdata. 
(Grundindstilling: FRA)

Tilstand 1: Ombytter CR med CR-LF.
Tilstand 2: Ombytter LF med CR-LF.
Tilstand 3: Ombytter til CR-LF.
OFF: Foretager ikke ombytning.

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Tryk på [3 PCL-indstilling].

3 Berør [5 CR/LF-oversigt].

– Berør knappen for den ønskede indstilling.

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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5 Berør [OK].

– Du kan annullere ændringeraf indstillingerne ved at berøre 
[Annuller].
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PS-udskriftsfejl

Du kan angive, om der skal udskrives en fejlmeddelelse, når der opstår en fejl 
under PS rasterisering. (Grundindstilling: FRA)

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

– Oplysninger om visning af indstillingsskærmen Funktion findes i 
“Sådan vises skærm for Funktion” på side 10-3.

2 Berør [4 PS-indstilling].

3 Berør [PS-fejludskrivning].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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Udskrivningslister

Du kan udskive følgende fire listetyper. Denne listeudskrivningsmetode er 
forklaret i PCL-skrifttypelisten.

1 På skærmen Funktion berøres [6 Indstilling for udskrivning].

2 Berør [5 Udskrivningslister].

3 Berør knappen for den ønskede indstilling.

– Konfigurationsside: Udskriver en liste over maskinens indstillinger.
Demo-side: Udskriver en testside.
PCL-skrifttypeliste: Udskriver en PCL-skrifttypeliste.
PS-skrifttypeliste: Udskriver en PS-skrifttypeliste.

4 Berør knappen for den ønskede papirbakke og knappen 
[Simplex/Duplex].

5 For at udskrive en liste trykkes på tasten [Start].
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10.2 Printerindstillinger i administratorindstilling

Sådan vises skærmbilledet til administratorindstilling

1 Tryk på [Funktioner/tællere]-tasten.

2 Berør [3 Administratorindstilling].

3 Skriv adgangskoden, og tryk derefter på [OK].
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4 Skærmen til administratorindstilling vises.

!
Detalje 
I hjælpefkt. kan et punkt også vælges ved at trykke en knap ned på det 
numeriske tastatur med nummeret ved siden af den ønskede knap. For 
"3 Administratorindstilling" trykkes ned på [3]-knappen på det numeriske 
tastatur.

For detaljer om indstilling eller ændring af adgangskode henvises til 
brugervejledningen [Kopiering].

!
Detalje 
For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Exit] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
10-32 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Forskellige indstillinger 10

Sletning af dokumenter med sikker udskrift

Alle gemte dokumenter med sikker udskrift kan slettes.

1 Berør [1 Systemindstilling] på skærmen Administratorindstilling.

2 Berør [0 Indstilling af brugerboks] på skærmen Systemindstilling.

3 Berør [2 Slet dokumenter m.sikker udskrift] på skærmen Indstilling af 
brugerboks.

4 Berør [Ja] for at slette dokumenterne med sikker udskrift.
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Angivelse af parameteren “Aut. slet af sikker dok.” 

Der kan angives interval for sletning af et fortroligt dokument, efter det er 
gemt.

1 Berør [1 Systemindstilling] på skærmen Administratorindstilling.

2 Berør [0 Indstilling af brugerboks] på skærmen Systemindstilling.

3 Berør [3 Aut. slet af sikker dok.] på skærmen Indstilling af brugerboks.

4 Angiv interval for sletning af sikkert dokument, og berør derefter [OK].
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Indstilling for print/fax output

Du kan specificere, om data skal udskrives, efter at de er modtaget, eller om 
de skal udskrives samtidig med, at de modtages.

Du kan angive denne funktion til udskrivning og fax. (Standardindstillinger: 
Printer – Sideudskrivning; Fax – Batchudskrivning)

1 På skærmen til administratorindstilling skal du berøre [1 
Systemindstilling].

– Oplysninger om visning af skærmbilledet for 
administratorindstillinger findes i “Sådan vises skærmbilledet til 
administratorindstilling” på side 10-31.

2 På skærmen Systemindstilling skal du berøre [2 Indstilling for output].

3 På skærmen for Output indstilling skal du berøre [1 Indstilling for 
print/fax output].

Skærmen for Indstilling af print/fax output vises.
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4 Berør [Printer] eller [Fax].

Knapperne til de tilgængelige indstillinger vises.

5 Berør knappen for den ønskede indstilling.

Indstilling for udskrivningstiming er indstillet.

!
Detalje 
Hvis parameteren "Administrator Security Level" er indstillet til "Level 2", 
kan brugere også angive denne indstilling. Berør [User Setting], [System 
Setting], [Output Setting], og derefter [Indstilling for print/fax output] for 
at vise skærmen for Indstilling af print/fax output.

For detaljer om niveauer for brugeradgang henvises til 
brugervejledningen [Kopiering].

2
Bemærk 
Hvis "Batch-udskrivning" er valgt, begynder udskrivning, når alle data er 
modtaget og udskrivningsjobbet sættes i kø. Hvis "Sideudskrivning" er 
valgt, begynder udskrivning, når dataene for den første side er modtaget, 
og udskrivningsjobbet sættes i kø.
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I/F-timeout

Du kan indstille tiden indtil en kommunikations-timeout opstår for det 
parallelle, USB-, eller netværksinterfacen. (Grundindstilling: 60 sekunder)

1 På skærmen Administratorindstilling berøres [7 Indstilling for 
udskrivning].

– Oplysninger om visning af skærmbilledet for 
administratorindstillinger findes i “Sådan vises skærmbilledet til 
administratorindstilling” på side 10-31.

2 Berør [1 I/F timeout] på skærmen for printerindstilling.

Skærmen for I/F timeout vises.

3 Berør [Rediger] under den indstilling du er ved at specificere.

4 Tryk på tasten [C] (slet) for at slette værdien, og brug derefter tastaturet 
til at indtaste tidsperioden (mellem 10 og 1000 sekunder).

– Hvis der specificeres en værdi uden for det tilladte område, vises 
meddelelsen "Input Error". Skriv en værdi inden for det tilladte 
område.

5 Berør [OK].

Tiden, indtil en kommunikations-timeout opstår, er nu indstillet.
For at annullere ændringer i indstillingerne berøres [Annuller].
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Parallel I/F

Du kan angive tilstand for brug af en parallel interface. (Standardindstilling: 
ECP)

1 På skærmen Administratorindstilling berøres [7 Indstilling for 
udskrivning].

– Oplysninger om visning af skærmbilledet for 
administratorindstillinger findes i “Sådan vises skærmbilledet til 
administratorindstilling” på side 10-31.

2 Berør [2 parallel I/F] på skærmen for printerindstilling.

Skærmen for Parallel I/F vises.

3 Berør knappen for den ønskede indstilling.

4 Berør [OK].

Tilstanden parallel interface er indstillet. 
Du kan annullere ændringer af indstillingerne ved at berøre [Annuller].
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IEEE 1284/USB

Du kan angive, om der skal bruges parallel eller USB port. 
(Standardindstilling: USB)

1 På skærmen Administratorindstilling berøres [7 Indstilling for 
udskrivning].

2 På skærmen for Printerindstilling skal du berøre [3 IEEE 1284/USB].

3 Berør den ønskede port

2
Bemærk 
IEEE 1284 og USB portene kan ikke anvendes samtidig.

Når man har ændret indstillingen for USB eller IEEE 1284, skal man 
slukke for strømtilslutningen og derefter gentænde den.
bizhub C250 (Phase3) 10-39
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



10 Forskellige indstillinger
Hente udskrivningsdata

Du kan specificere, om det skal tillades eller forbydes at hente data fra et 
udskrivningsjob. (Grundindstilling: Tillad)

1 På skærmen for Administratorindstilling skal du berøre [Security 
Setting].

– Oplysninger om visning af skærmbilledet for 
administratorindstillinger findes i “Sådan vises skærmbilledet til 
administratorindstilling” på side 10-31.

2 På skærmen Sikkerhedsindstilling skal du berøre [4 
Sikkerhedsoplysninger].

3 På skærmen for Sikkerhedsoplysninger skal du berøre [ ] eller [ ], 
og derefter [Print Data Capture].

Knapperne til de tilgængelige indstillinger vises.

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

Hentning af et printjob er enten tilladt eller spærret.

2
Bemærk 
For detaljer om hentning af printjob, henvises til serviceteknikeren.
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10.3 Brug af PageScope Web Connection
PageScope Web Connection er en styringsfunktion, der understøttes af den 
HTTP-server, der er indbygget i printcontrolleren.

Start en webbrowser på en computer på netværket, og åbn PageScope Web 
Connection for på en let måde at ændre indstillingerne for maskinen.

2
Bemærk 
Flash og HTML er tilgængelige i funktionen Visning i PageScope Web 
Connection. Yderligere detaljer i “Logge på og logge af” på side 10-45.

Systemkrav

Adgang til PageScope Web Connection

PageScope Web Connection kan åbnes direkte fra en webbrowser.

1 Start webbrowseren.

2 I adressebjælken indtastes maskinens IP-adresse, og derefter trykkes 
på [Enter]-knappen.

http://<IP-adresse_på_denne_maskine>/
Eksempel: Hvis IP-adressen på maskinen er 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

!
Detalje 
Hvis brugerautentifikation er aktiveret, skal du indtaste brugernavn og 
adgangskode. Yderligere oplysninger i “Logge på til brugertilstand 
(offentlig bruger)” på side 10-48.

Proceduren for indstilling af maskinens IP-adresse finder du i “Angivelse 
af IP-adresse til maskinen” på side 4-9.

Punkt Systemkrav

Netværk Ethernet TCP/IP

Computerapplikation Webbrowser:
Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere anbefales (JavaScript aktive-
ret, Cookies aktiverede)
Microsoft XML Parser MSXML3.X skal være installeret, når der bru-
ges Internet Explorer 5.X.
Netscape Navigator 7.02 eller nyere (JavaScript aktiveret, Cookies 
aktiveret)
Macromedia® Flash® (Hvis "Flash" er valgt i funktionen Visning, har 
man brug for version 7.0 eller senere plugins.)
bizhub C250 (Phase3) 10-41
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



10 Forskellige indstillinger
Sidestruktur

Den side, der vises umiddelbart efter åbning af PageScope Web Connection 
kaldes brugertilstandssiden, og den vises, når du logger på som offentlig 
bruger.

2
Bemærk 
Du kan logge på som en anden bruger eller som administrator ved at 
klikke på knappen [Logout]. Yderligere oplysninger i “Logge på og logge 
af” på side 10-45.

Konfigurationen af siden PageScope Web Connection vises nedenfor.

5 6

10

8

1
2
3
4

11

12

7

9
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Nr. Punkt Beskrivelse

1 KONICA MINOLTA-logo Klik på logoet for at gå til følgende websted (KONICA 
MINOLTAs websted). http://konicaminolta.com

2 PageScope Web Connec-
tion-logo

Klik på logoet for PageScope Web Connection for at få vist 
versionsoplysninger om PageScope Web Connection.

3 Login-tilstand Viser den aktuelle login-tilstand (offentlig, registreret bru-
ger, kontonavn, administrator, bakkeadministrator).

4 [Logout]-knap Klik for at logge af den aktuelle tilstand.

5 Statusvisning Viser status for denne maskines printer og scanner afsnit 
ved brug af ikoner.

6 Visning af meddelelser Hvis der er opstået en fejl på maskinen, vises status for 
problemet/fejlen og andre fejloplysninger.

7 Enhedsnavn Viser maskinens driftsstatus.

8 Hjælp Her vises, hvilke kategorier der kan styres med PageScope 
Web Connection. De følgende faner vises i brugerfunktion.
• System
• Job
• Box
• Print
• Scanning

9 Faner Den side, som er angivet i "Online Manual URL" vises. Ind-
stillingsproceduren finder du i “Fanen System — Online 
Assistance” på side 10-88.

10 Refresh Klikkes på for at genopfriske den viste side.

11 Menuer Viser oversigt over oplysninger og indstillinger under den 
valgte fane. Menuerne, der vises, kan variere, afhængig af 
hvilken fane der er valgt.

12 Oplysninger og indstillinger Viser oplysninger om de punkter, der vælges i menuen.
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Webbrowseres Cache-funktion

De nyeste oplysninger vises måske ikke på siden for PageScope Web 
Connection på grund af webbrowserens cache-funktion. Desuden kan der 
opstå problemer, når der anvendes cache.

Når der bruges PageScope Web Connection, skal webbrowserens cache-
funktion deaktiveres.

!
Detalje 
Menuer og kommandoer kan variere alt afhængig af webbrowseren. 
Yderligere oplysninger finder du i webbrowserens Hjælp-funktion.

Hvis cache-funktionen anvendes på webbrowseren, og der opstår en 
timeout i administratortilstand, vises timeout-siden eventuelt også, selv 
når der gås ind i PageScope Web Connection igen. Hvis det sker, 
forbliver maskinens betjeningspanel låst, og hovedstrømforsyningen til 
maskinen skal afbrydes og derefter slås til igen. For at undgå den slags 
problemer, skal cache-funktion deaktiveres.

Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal du 
huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, før der 
tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen ikke fungerer 
korrekt.

På Internet Explorer

1 I menuen "Tools" skal du klikke på "Internet Options".

2 Under fanen Generelt skal du klikke på [Indstillinger] under 
"Midlertidige Internet filer".

3 Vælg "Every visit to the page", og klik derefter på [OK].

Med Netscape Navigator

1 I menuen "Edit" skal du klikke på "Preferences".

2 I "Category"-boksen klikkes på "Advanced" og derefter på "Cache".

3 Under "Compare the page in the cache to the page on the network" 
vælges "Every time I view the page".
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Logge på og logge af

Ved adgang til PageScope Web Connection vises login-siden, når der 
udføres brugergodkendelse og kontostyring på denne maskine, og den side, 
der blev logget på som offentlig bruger vises, når der ikke udføres 
brugergodkendelse og kontostyring. Når du vil logge på som anden bruger, 
og for at logge på som administrator, skal du først logge af, og derefter på 
igen.

2
Bemærk 
Hvis der ikke udføres nogen funktioner i et angivet tidsrum, medens du 
er logget på, vil der automatisk forekomme timeout, og der kan ikke 
længere udføres funktioner.

Du kan indstille tidsrum for timeouts, der indtræffer i brugertilstand og 
administratortilstand i [Network] – [Authentication] – [Auto Logout].
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Logge af

% Klik på knappen [Logout] i øverste venstre hjørne af siden.
10-46 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Forskellige indstillinger 10

Efter at du har logget af, vises login-siden.
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Logge på til brugertilstand (offentlig bruger)

Når du ikke udfører brugergodkendelse skal du logge på som offentlig 
bruger.

1 På login-siden skal du vælge [Public User].

– Hvis det er nødvendigt, skal man vælge sprog og display-format.
– Hvis "Flash" er valgt i det viste format, vises følgende objekter ved 

brug af flash-funktionen. 
Statusikoner og billeder
"System-faneblad - Device Information - Input Tray" status
"System-faneblad" status

– Hvis man ønsker at anvende "Flash"-funktionen,har man brug for 
Flash Player.

– Hvis man anvender skærmlæsende software, skal man vælge 
HTML.
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2 Klik på knappen [Login].

Siden skifter til siden for brugertilstand.
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Logge på til brugertilstand (registreret bruger)

Når du udfører brugergodkendelse på denne maskine, skal du logge på ved 
hjælp af det brugernavn og adgangskode, som er registreret på denne 
maskine eller på en ekstern godkendelsesserver. Dette afsnit beskriver 
proceduren for at logge på med et angivet brugernavn, når der udføres 
brugergodkendelse.

1 På login-siden skal du indtaste brugernavn og adgangskode.

– Hvis det er nødvendigt, skal man vælge sprog og display-format.
– Hvis "Flash" er valgt i det viste format, vises følgende objekter ved 

brug af flash-funktionen. 
Statusikoner og billeder
"System-faneblad - Device Information - Input Tray" status
"System-faneblad" status

– Hvis man ønsker at anvende "Flash"-funktionen,har man brug for 
Flash Player.

– Hvis man anvender skærmlæsende software, skal man vælge 
HTML.
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2 Klik på knappen [Login].

Siden skifter til siden for brugertilstand.
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2
Husk 
Når der er angivet indstillinger for brugergodkendelse eller kontostyring 
på maskinen, er betjeningsbegrænsningsfunktionen i mode 2, og hvis 
autentifikationsoplysningerne ikke indtastes korrekt, blokeres den 
pågældende bruger eller konto og den kan ikke bruges.

2
Bemærk 
Ved at klikke på ikonet til højre for "User Name", kan du vælge 
brugernavn fra en liste.

Hvis der er angivet flere domæner som ekstern servergodkendelse på 
denne maskine, skal du tilføje "@" efter brugernavnet og indtaste 
domænenavnet. (Eksempel: Hvis brugernavnet er "user01", og 
domænenavnet er "domain", skal du indtaste "user01@domain".)
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Logge på til administratortilstand

Du kan angive system- og netværksindstillinger ved at logge på til 
administratortilstand.

1 Vælg [Administrator] på login-siden, og klik derefter på knappen 
[Login].

– Hvis det er nødvendigt, skal man vælge sprog og display-format.
– Hvis "Flash" er valgt i det viste format, vises følgende objekter ved 

brug af flash-funktionen. 
Statusikoner og billeder
"System-faneblad - Device Information - Input Tray" status
"System-faneblad" status

– Hvis man ønsker at anvende "Flash"-funktionen,har man brug for 
Flash Player.

– Hvis man anvender skærmlæsende software, skal man vælge 
HTML.
4
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2 Indtast administrator adgangskode for denne maskine, og klik derefter 
på knappen [OK].
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Siden skifter til siden for administratortilstand.

2
Bemærk 
Når du er logget på i administratortilstand, er maskinens betjeningspanel 
låst, og kan ikke bruges.

Afhængigt af status for denne maskine kan du muligvis ikke logge på i 
administratortilstand.
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Brugerfunktion

Brugertilstanden giver funktioner for kontrol og betjening af maskinen på 
brugerniveau. Du kan vælge fra fem faner (System, Job, Box, Print, eller 
Scan).

2
Bemærk 
Denne vejledning beskriver de printer relaterede funktioner. For bakke- 
og scannerfunktionerne for denne maskine henvises til 
brugervejledningen [Bakkehandlinger] og [Netværksscanning].
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Fanen System

Under fanen System vises oplysninger og indstillinger om maskinens 
systemkonfiguration.

Fanen System — Device Information — Consumables

På fanen System skal du klikke på "Device Information", og derefter på 
"Consumables" på den undermenu, der vises. Dette er også åbningssiden, 
der vises, når du går ind på http://<IP_adresse_for_denne_maskine>/ med 
din Webbrowser.

Denne side viser oplysningerne om forbrugsstoffer for denne maskine.
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2
Bemærk 
De elementer der vises kan være forskellige afhængigt af, om der er 
installeret ekstraudstyr.

Punkt Beskrivelse

Toner (Yellow, Magenta, Cy-
an, Black)

Viser oplysninger om hvert enkelt element.

Imaging Unit (Yellow, Ma-
genta, Cyan, Black)

Paper Dust Remover/Ozone 
Filter

Punch Dust

Paper Dust Remover/Ozone 
Filter

Staple

Fusing Unit

Image Transfer Belt Unit

Transfer Roller Unit
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Fanen System — Device Information — Input Tray

Klik på fanen System, klik på "Device Information", og klik derefter på "Input 
Tray" i den undermenu, der vises.

Du kan kontrollere status for maskinens papirbakker.

Punkt Beskrivelse

Tray Viser oplysninger om hvert enkelt element.

Paper size

Paper type

Paper Status

Paper Capacity
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2
Bemærk 
Hvis "HTML" er valgt i funktionen Visning, når man logger på, kan man 
kontrollere detaljerne ved at vælge en bakke og klikke på [Detail]-
knappen.
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Fanen System — Device Information — Output Tray

Klik på fanen System, klik på "Device Information", og klik derefter på 
"Output Tray" i den undermenu, der vises.

Du kan kontrollere status for maskinens udskriftsbakker.

Punkt Beskrivelse

Output Tray Viser bakkenavnet og status for hver installerede bakke.

Option Viser om der er installeret en enhed som ekstraudstyr.
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Fanen System — Device Information — Configuration Summary

Klik på fanen System, klik på "Device Information", og klik derefter på 
"Configuration Summary" i den undermenu, der vises. Denne side viser den 
aktuelle systemkonfiguration og status for denne maskine.

Punkt Beskrivelse

Configuration Summary Viser konfigurationen af det ekstraudstyr, der er installeret på denne 
maskine.
10-62 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Forskellige indstillinger 10

Fanen System — Device Information — HDD

Klik på fanen system, klik på "Device Information", og klik derefter på "HDD" 
i den undermenu, der vises.

Du kan kontrollere status for maskinens harddisk.

Punkt Beskrivelse

Name Viser harddiskens navn.

Total Viser total størrelse på den installerede harddisk.

Used Viser mængden af plads, der bruges af systemet.

Remain Viser mængden af ledig plads på harddisken.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — Device Information — Interface information

Klik på fanen System, klik på "Device information", og klik derefter på 
"Interface information" i den undermenu, der vises.

Du kan kontrollere maskinens interface information.
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Forskellige indstillinger 10
Punkt Beskrivelse

Protocol Information Viser status for brugbarhed af hver protokol.

Network Information Viser netværksinformation.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — Device Information — Administrator Information

Klik på fanen System, klik på "Device Information", og klik derefter på 
"Administrator Information" i den undermenu, der vises. Denne side viser 
administratoroplysninger for maskinen.

Punkt Beskrivelse

Administrator Information Viser administratoroplysninger.
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System — Meter Count

Klik på fanen System, og klik derefter på "Meter Count" i menuen.

Du kan kontrollere de tællere som maskinens styrer.

Punkt Beskrivelse

Total Counter Viser det samlede tal for udskriftstælleren (kopier, udskrifter, 
scanninger, og faxer).

Copy Counter Viser hver enkelt tæller.

Print Counter

Scan Counter (Vises som Scan/Fax tæller, når faxkittet (ekstraudstyr) er installe-
ret).

Color Total Counter Viser tælleren for farvetilstand.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — Online Assistance

Klik på fanen System, og klik derefter på "Online Assistance" i menuen.

Du kan kontrollere supportinformation angående produktet.

Punkt Beskrivelse

Contact Name Viser hvert emne, der er angivet på siden Online Assistance fra fa-
nen systemer i administratortilstand.

Contact Information

Product Help URL

Corporate URL

Supplies and Accessories

Online Help URL
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System — User Authentication — User Password Change

Klik på fanen System, klik på "User Authentication", og klik derefter på "User 
Password Change" i den undermenu, der vises.

Du kan ændre adgangskode for den bruger, der er logget på.

2
Bemærk 
Adgangskoden kan ikke ændres, hvis du ikke er logget på som bruger.

Punkt Beskrivelse

Current Password Indtast den aktuelle adgangskode.

New Password Indtast den nye adgangskode. (op til 64 alfanumeriske tegn, med 
undtagelse af " +)

Retype New Password Indtast den nye adgangskode igen for at bekræfte den.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — User Authentication — User Information

Klik på fanen System, klik på "User Authentication", og klik derefter på "User 
Information" i den undermenu, der vises.

Der vises oplysninger om den bruger, der er logget på.

2
Bemærk 
Brugeroplysningerne vises ikke, hvis du ikke har logget på som bruger.

Punkt Beskrivelse

User Information Viser brugerens navn.

Function Permission Viser, om hver af maskinens funktioner kan bruges.

Output Permission 
(Print/Transmission)

Viser, om maskinens output-funktion kan bruges.

Counter Information Viser maksimumsværdien og den aktuelle tæller.
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System — Account Track Information

Klik på fanen System, og klik derefter på "Account Track Information" i 
menuen.

Der vises oplysninger om kontostyring for den bruger, der er logget på.

2
Bemærk 
Oplysninger om kontostyring vises ikke, hvis funktionen kontostyring ikke 
er aktiveret på denne maskine.

Punkt Beskrivelse

Account Track Information Viser afdelingsnavnet.

Output Permission 
(Print/Transmission)

Viser, om maskinens output-funktion kan bruges.

Counter Information Viser maksimumsværdien og den aktuelle tæller.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen Job

Fra fanen Job kan du kontrollere jobs, der styres af maskinen.

Fanen Job — Current Job

Klik på fanen Job, klik på "Current Job List" i menuen, og vælg derefter hver 
funktion (udskrivnings- og scanningsfunktioner) efter jobtype. 

Du kan kontrollere jobs, der bliver udskrevet, eller som står i kø for udskrift.

Siden Testudskrift

Punkt Beskrivelse

Print Viser udskrivningsjoblisten og detaljer.

Scan Transmission Viser scanningsjoblisten og detaljer.

Fax Transmission Viser listen for fax transmissionsjobs og detaljer.

Fax Receive Viser listen for fax modtagelsesjobs og detaljer.

HDD/Memory Viser boksjoblisten og detaljer.
10-72 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Forskellige indstillinger 10
2
Bemærk 
Jobnummeret, der blev tildelt, da jobbet blev sat i kø i maskinen, vises 
som jobnummeret.

For at udskrive (ved udskrivningsjobs) ifølge prioritet skal du vælge 
jobbet, og derefter klikke på knappen [Increase Priority].

For at kontrollere en adresse (for transmissionsjobs), skal du vælge 
jobbet, og derefter klikke på knappen [Display Broadcast Destination].

For at slette et job skal du vælge jobbet, og derefter klikke på knappen 
[Delete].
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10 Forskellige indstillinger
Fanen Job — Job History

Klik på fanen Job, klik på "Job History" i menuen, og vælg derefter hver 
funktion (udskrivnings- og scanningsfunktioner) efter jobtype. 

Du kan kontroller udførte jobs.

Siden Testudskrift

Punkt Beskrivelse

Print Viser udskrivningsjoblisten og detaljer.

Scan Transmission Viser scanningsjoblisten og detaljer.

Fax Transmission Viser listen for fax transmissionsjobs og detaljer.

Fax Receive Viser listen for fax modtagelsesjobs og detaljer.

HDD/Memory Viser boksjoblisten og detaljer.
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Forskellige indstillinger 10
2
Bemærk 
Jobnummeret, der blev tildelt, da jobbet blev sat i kø i maskinen, vises 
som jobnummeret.

Hvis "HTML" er valgt i funktionen Visning, når man logger på, kan man 
kontrollere detaljerne ved at vælge en bakke og klikke på [Detail]-
knappen.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen Print

Du kan kontroller printerstandardindstillinger og udskrive forskellige 
rapporter.

Fanen Print — General Settings

Klik på fanen Print, klik på "General Settings" fra menuen, og vælg derefter 
hver indstillingsklassificering (generelle og PCL). 

Hvis der sendes et udskrivningsjob, hvis indstillinger ikke er specificeret, 
anvendes de indstillinger, der specificeres her til udskrivningen.

Side for generelle indstillinger for testside

Punkt Beskrivelse

General Settings Viser oplysninger om hvert enkelt element.

PCL Settings 
(PCL-indstillinger)

PS Settings 
(PS-indstillinger)
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Forskellige indstillinger 10

Fanen Print — Print Reports

Klik på fanen Print, og klik derefter på "Print Reports" i menuen.

Du kan udskrive forskellige konfigurationsoplysninger, demo-sider og PCL-
skrifttypeinformation. Vælg den rapport, du ønsker at udskrive, vælg papir fra 
rullelisten "Paper Tray", og klik derefter på knappen [Print].

2
Bemærk 
Mens maskinen behandler et job, er du måske ikke i stand til at udskrive 
rapporter.

Punkt Beskrivelse

PS Font List Udskriver skrifttypelisten, der bruges af PostScript.

PCL Font List Udskriver skrifttypelisten, der bruges af PCL.

GDI Demo Page Udskriver en demo-side.

Configuration Page Udskriver maskinens forskellige konfigurationsoplysningsider.

Paper Tray Vælg papirbakke til udskrivning af rapporter.
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10 Forskellige indstillinger
Administratorindstilstand

I Administratorindstilling kan du specificerer systemindstillinger for 
maskinen. Du kan vælge fra faner (System, Box, Print, Scan eller Network).

Vedrørende detaljer om at logge på i administratortilstand henvises til 
“Logge på til administratortilstand” på side 10-53.

2
Bemærk 
Denne vejledning beskriver de printer relaterede funktioner. For bakke-, 
scanner-, og netværksfunktioner for denne maskine henvises til 
brugervejledningen [Bakkehandlinger] og brugervejledningen 
[Netværksscanning].

Grundfunktion

1 Klik på en fane, og vælg derefter et element fra menuen.

2 Angiv indstillinger for de viste elementer. Indtast enten en indstilling 
direkte, eller vælg en fra rullelisten.

3 Klik på knappen [Apply] for at anvende indstillingerne.
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System

Under fanen System vises oplysninger og indstillinger om maskinens 
systemkonfiguration.

Fanen System — Import/Export

Du kan gemme (eksportere) oplysninger om indstilling af maskinen som en 
fil, eller skrive (importere) oplysningerne fra en fil til maskinen.

Angiv de oplysninger, der skal importeres eller eksporteres, og klik derefter 
på knappen [Next].

Punkt Beskrivelse

Device Setting Angiv indstillingsværdier for bruger- og administratorindstillinger for 
denne maskine.

Transmission Log Angiv transmissionslog for denne maskine.

User Information Angiv oplysninger om brugerregistrering.
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10 Forskellige indstillinger
Angiv den fil, der skal importeres eller eksporteres.

2
Bemærk 
De eksporterede filer kan ikke redigeres.

2
Bemærk 
Transmissionsloggen kan kun eksporteres.

Punkt Beskrivelse

Import For at importere en fil skal du angive navnet på den fil, du vil impor-
tere, og derefter klikke på knappen [Import].

Export For at downloade en fil, klikkes på knappen [Export].
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System — Date/Time — Manual Setting

Indtast tidspunkt og dato i maskinen.

Punkt Beskrivelse

Year Indtast året.

Month Indtast måneden.

Day Indtast dagen.

Hour Indtast tidspunktet.

Minute Indtast minutter.

Time Zone Angiv tidsforskellen fra GMT.

Daylight Saving Time Angiv, om tiden er i sommertid (inputområde: 1-150, enhed: 
minutter).
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — Date/Time — Time Adjustment Setting

Tidspunkt og dato for maskinen kan indstilles via passiv indhentning fra 
NTP-serveren.

Klik på knappen [Adjust] for at forbinde under de specificerede forhold til 
NTP-serveren og indstille tidspunktet.

Punkt Beskrivelse

Time Adjustment Setting Angiv, om du vil aktivere automatisk indhentning af tidspunkt via 
NTP.

NTP Server Address Indtast NTP-serveradressen (op til 255 tegn, kun iberegnet - . 
format: "***.***.***.***" eller FQDN).

Port No. Indtast NTP-serverporten (inputområde: 1-65535).
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System — Machine Setting

Du kan ændre maskinens indstilling.

Punkt Beskrivelse

Device Name Indtast enhedsnavnet (op til 255 karakterer).

Device Location Angiv enhedens placering (op til 255 karakterer).

Administrator Name Angiv administratornavnet (op til 255 karakterer).
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — Device Information

Klik på fanen System, klik på "Device Information" i menuen, og vælg 
derefter hver indstilling (Consumables, Input Tray), etc.).

Denne side viser systemkonfiguration og status for denne maskine.

2
Bemærk 
Det emne der vises, er det samme som det, der vises på fanen System i 
"Device Information" i brugertilstand.
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System — ROM Version

Viser ROM versionen.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — Meter Count

Klik på fanen System, og klik derefter på "Meter Count" i menuen.

Du kan kontrollere de tællere som maskinens styrer.
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Forskellige indstillinger 10
Punkt Beskrivelse

Total Counter Viser det samlede tal for udskriftstælleren (kopier, udskrifter, scan-
ninger, og faxer).

Copy Counter Viser hver enkelt tæller.

Print Counter

Scan Counter (Displayed 
as Scan/Fax Counter 
when the optional fax kit 
is installed.)

Color Total Counter Viser tælleren for farvetilstand.

Paper Size / Type 
Counter

Viser papirformat og tæller for papirtype.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — Online Assistance

Du kan ændre online supportinformationen. For at få vist denne information 
klikkes på fanen System i Brugertilstand, og derefter klikkes på "Online 
Assistance".

Punkt Beskrivelse

Contact Name (Navn på 
kontaktperson)

Angiv navn på kontaktperson (op til 63 tegn).

Contact Information (Kon-
taktoplysninger)

Angiv kontaktoplysninger (op til 127 tegn).

Product Help URL (URL til 
produktassistance)

Angiv URL til websiden for produktoplysninger (op til 127 tegn, 
med undtagelse af < >).

Corporate URL (Virksom-
hedens URL)

Angiv URL til producentens webside (op til 127 tegn, undtagen 
< >).

Supplies and Accesories 
(Forbrugsstoffer og tilbe-
hør)

Angiv kontaktoplysninger for forbrugsstoffer og tilbehør (op til 
127 tegn).

Online Help URL Indtast følgende URL (alfanumeriske tegn, med undtagelse af 
< >).
http://pagescope.com/download/webconnection/online-
help/c250/help.html
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System — Maintenance — Network Setting Clear

Du kan gendanne maskinens netværkskonfiguration til dens tilstand ved 
leveringen.

For at udføre dette skal du klikke på knappen [Clear].

2
Bemærk 
Hvis indstillingerne bliver slettet efter afslutning af opsætning, kan du ikke 
få adgang til PageScope Web Connection, før indstillingerne er 
nulstillede.

Hvis tilstanden udvidet sikkerhed er aktiveret, vises denne menu ikke.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — Maintenance — Reset

Nulstiller printercontrolleren.

For at udføre dette skal du klikke på knappen [Reset].
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System — Status Notification Setting

Når der opstår en fejl i maskinen, sendes en e-mail til den registrerede 
adresse.

Indtast meddelelsestid, og klik derefter på knappen [Apply].
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10 Forskellige indstillinger
Ved at klikke på ikonet [Edit]  til højre for en meddelelsesadresse, kan du 
angive destinationsadresse og betingelser for meddelelsen.

Punkt Beskrivelse

Notification Address Indtast notifikationmodtagerens e-mail-adresse (op til 320 karakte-
rer).

Tray paper Replenish Giver besked om, at der ikke er mere papir.

JAM Giver besked om, at der er opstået papirstop.

PM Call Giver besked om tidspunkt for planlagt eftersyn.

Add Staple Giver besked om, at der ikke er flere hæfteklammer.

Toner Supply Giver besked om, at der ikke er mere toner.

Finisher Tray Full Giver besked om at efterbehandlingsbakken er fuld.

Service Call Giver besked hvornår der er servicetilkald.

Job End Giver besked om at et job er afsluttet (afsluttet på normal vis).

Punch-Hole Scraps 
Box Full

Giver besked om at hulningsaffaldsboksen skal tømmes.
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Forskellige indstillinger 10
2
Bemærk 
Den printerplacering, der er angivet i e-mailen sendt af funktionen for 
statusmeddelelse, indtastes i "Printer Location" fra fanen Netværk – IPP 
indstilling. "Der findes yderligere oplysninger i" “Fanen Network — IPP 
Setting” på side 10-115.
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10 Forskellige indstillinger
System-faneblad — Total Counter Report Setting

Man kan registrere indstillingerne for at give besked om totaltælleren via 
email og email-adressen for beskeden.

Indtast hvert objekt og klik derefter på [Apply] for at angive indstillingen. Når 
indstillingerne er angivet, skal man klikke på [Send Now] for at sende email-
beskeden.
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Forskellige indstillinger 10
Punkt Beskrivelse

Total Counter Report 
Setting (Device Nickna-
me)

Indtast det modelnavn, der skal vises i listen (op til 20 alfanumeriske 
tegn og symboler).

Schedule Setting Angiver konditionerne for oversigten, der skal gives en besked om.Der 
kan registreres forskellige indstillinger for oversigterne 1 og 2.

Notification Address 
Setting

Indtast notifikationmodtagerens e-mail-adresse (op til 320 karakterer). 
Beskedoversigten kan vælges for adressen, der skal indtastes.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — User Authentication — User Registration

Hvis der udføres brugergodkendelse på denne maskine, kan du registrere de 
brugere, der kan logge på.

Du kan indregistrere en bruger i [New Registration] Ved at klikke på ikonet 
[Edit]  til højre for et brugernavn, kan du redigere betingelserne for en 
registreret bruger.
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Forskellige indstillinger 10

Du kan angive betingelser for bruger ved at indtaste hvert emne, og derefter 
klikke på knappen [Apply].
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10 Forskellige indstillinger
Punkt Beskrivelse

User Registration Indtast brugernavn og adgangskode.
Nr.: Antal, der er tildelt brugertælleren (op til 1000)
Brugernavn: 1-64 tegn
E-mail adresse: Op til 320 tegn
Brugeradgangskode: Op til 64 tegn, med undtagelse af " +

Function Permission Angiv, om hver af maskinens funktioner kan bruges.

Output Permission 
(Print/Transmission)

Angiv, om maskinens output-funktion kan bruges.

Max. Allowance Set Angiv den maksimumsværdi, der kan bruges.
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Forskellige indstillinger 10

Fanen System — User Authentication — Default Function Permission

Du kan angive standardværdier for de begrænsede funktioner på siden for 
brugerregistrering.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen System — Account Track Registration

Hvis du udfører kontostyring på denne maskine kan du registrere den konto, 
der skal styres.

Du kan indregistrere en konto i [New Registration] Ved at klikke på ikonet 
[Edit]  til højre for afdelingsnavnet kan du redigere betingelserne for en 
registreret konto.
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Forskellige indstillinger 10

Du kan angive betingelser for kontoen ved at indtaste hvert emne, og 
derefter klikke på knappen [Apply].

Punkt Beskrivelse

Account Track Registrati-
on

Indtaster afdelingsnavn og adgangskode.
No.: Tildelt nummer for brugertælleren (op til 1000)
Account Name: 1-8 tegn, undtagen " +
Password: 1-8 tegn, med undtagelse af " +

Output Permission 
(Print/Transmission)

Angiv, om maskinens output-funktion kan bruges.

Max. Allowance Set Angiv den maksimumsværdi, der kan bruges.
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10 Forskellige indstillinger
Fanen Job — Job History

Klik på fanen Job, og klik derefter på "Job History" i menuen.

Vælg hver funktion (udskrivnings- og scanningsfunktioner) efter jobtype.

Du kan kontroller udførte jobs.

Udskriv eksempel på side

2
Bemærk 
Det emne der vises, er det samme som det, der vises på fanen Job i "Job 
History" i brugertilstand.
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Forskellige indstillinger 10

Fanen Print

Under fanen Print vises information og indstillinger angående 
tilslutningsinterface og standardudskrivningsindstillinger.

Fanen Print — Interface

Du kan ændre indstillinger for interfacetimeout.

2
Bemærk 
De elementer der vises kan være forskellige afhængigt af, om der er 
installeret ekstraudstyr.

Punkt Beskrivelse

Parallel Timeout Indtast modtagelses-timeout for parallelporten (inputområde: 
10-1000).

Network Timeout Indtast modtagelses-timeout for netværk (inputområde: 10-1000).

USB Timeout Indtast USB-timeout (inputområde: 10-1000).

Parallel Setting Vælg metode for parallel porttransmission.
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Fanen Print — Default Setting — General Setting

Du kan angive printerens standardindstillinger.

Punkt Beskrivelse

PDL Setting Vælg det printerbeskrivende sprog.

Paper Tray Angiv indføringsbakken.

Output Tray Angiv udskriftsbakken.

2-Sided Print Vælg, om der skal udføres dobbeltsidet udskrivning.

Bind Direction Angiv positionen for indbindingsmargenen.

Staple Vælg hæftefunktionen.

Hole-Punch Vælg hullefunktionen.

Number of Sets Vælg antallet af kopier, der skal printes.

Default Paper Size Vælg papirstørrelse.

Original Direction Vælg udskriftsretningen.

Spool Print Jobs in HDD 
before RIP

Vælg spoolfunktion.
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2
Bemærk 
Duplex udskrivningsfunktionen er kun tilgængelig, når auto 
duplexenheden (ekstraudstyr) er installeret.

Hæftefunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler er installeret. 

Antallet af hæfteklammer, der kan vælges, kan variere, afhængig af 
hvilken efterbehandler, der er installeret.  Når efterbehandler FS-501 
(ekstraudstyr) er installeret, angives indstillingen "1 hæfteklamme". Når 
efterbehandler FS-514 eller FS-603 (ekstraudstyr) er installeret, angives 
indstillingen "1 hæfteklamme" eller "2 hæfteklammer".

Hulningsfunktionen er kun tilgængelig, når efterbehandler FS-514 og 
hulkit PK-510 (ekstraudstyr) er installeret, eller når efterbehandler FS-603 
og hulkit PK-501 (ekstraudstyr) er installeret.

Banner Setting Angiv, om der skal udføres udskrivning af bannersider.

Banner Paper Tray Vælg den papirbakke, der skal bruges til udskrivning af bannersider.

No Matching Paper in 
Tray Setting

Vælger funktion, når den angivne indføringsbakke ikke indeholder 
tilsvarende papir.
Skift bakke (Tray Priority): Indfører papir fra en anden papirbakke.
Stop udskrivning (Tray Fixed): Viser en advarselsmeddelelse uden at 
udskrive.

A4/A3 <-> LTR/LGR 
Auto Switch

Vælger, om der udskrives 8-1/2 × 11 (A4)/11 × 17 (A3) dokumenter, 
når A4 (8-1/2 × 11)/A3 (11 × 17) papirkilden er valgt.

Punkt Beskrivelse
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Fanen Print — Default Setting — PCL Setting

Du kan angive printerens standardindstillinger for PCL-funktionen.

Punkt Beskrivelse

Typeface Vælg skrifttypen.

Symbol Set Angiv symbolsættet.

Font Size Angiv skrifttype pitch (inputområde: 0,44-99,00) eller format for skrift-
type point (inputområde: 4,00-999,75) ifølge den valgte skrifttype.

Line/Page Indtast antallet af linjer per side (inputområde: 5-128)

CR/LF Mapping Vælg CR/LF-operation.
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Fanen Print — Default Setting — PS Setting

Du kan angive printerens standardindstillingsværdier for PS-funktionen.

Fanen Scan

På fanen Scan vises indstillinger ved overførsel og information og 
indstillinger angående adressebogsbegrænsninger.

!
Detalje 
Hvis brugeren ikke har adgang til registrering af modtager i 
adressebogen, vises funktionerne til registrering af modtagere i 
adressemenuen ikke i menuen.

For detaljer om scannerregistrering henvises til brugervejledningen 
[Netværksscanning].

Punkt Beskrivelse

PS Error Print Angiv om udskrivning af fejl skal aktiveres.
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Fanen Network 

Information og indstillinger vedrørende netværkstilslutning vises på fanen 
Network.

Fanen Network — TCP/IP — TCP/IP

Du kan angive indstillinger for TCP/IP.
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2
Bemærk 
For at anvende ændringer på indstillinger på fanen Netværk skal du 
genstarte maskinen (sluk for hovedkontakten og tænd igen).

Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal du 
huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, før der 
tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen ikke fungerer 
korrekt.

Punkt Beskrivelse

TCP/IP Angiv, om TCP/IP skal aktiveres.

Network Speed Vælg funktionshastighed.

IP Address Setting Method Vælges, når du bruger DHCP server.

IP Address Angiv IP adresse for denne maskine (format: "***.***.***.***", 
inputområde for ***: 0-255).

Subnet Mask Angiv undernetmaske ved oprettelse af forbindelse til et netværk 
(format: "***.***.***.***", inputområde for ***: 0-255).

Default Gateway Angiv standard gateway-adresse ved oprettelse af forbindelse til 
et netværk (format: "***.***.***.***", inputområde for ***: 0-255).

Port 1 Angiv RAW-portnummer (inputområde: 1-65535)

Port 2

Port 3

Port 4

Port 5

Port 6

Dynamic DNS Setting Angiv, om DNS skal aktiveres.

Host Name Angiv værtsnavn (op til 63 tegn).

DNS Domain Name Setting Angiv domænenavn (op til 254 tegn inklusive tegn for værtsnav-
net).

DNS Server Setting Indregistrer maksimum tre DNS servere (format: "***.***.***.***", 
inputområde for ***: 0-255).

SLP Setting Angiv, om SLP skal aktiveres.

LPD Setting Angiv, om LPD skal aktiveres.
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Fanen Network — TCP/IP — IP 

Du kan angive funktion for IP-adressefilter.

Du kan angive adgangsbegrænsninger ved at angive IP-adresse for værten.

Punkt Beskrivelse

Permit Access Angiv, om godkendelse af en indstilling for IP-adresse skal 
aktiveres.

Setting Range 1-5 Angiv IP-adresse, der godkendes (format: "***.***.***.***", 
inputområde for ***: 0-255).

Deny Access Angiv, om afvisning af en indstilling for IP-adresse skal aktive-
res.

Setting Range 1-5 Angiv IP-adresse, der afvises (format: "***.***.***.***", inputom-
råde for ***: 0-255).
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2
Bemærk 
Når der tillades (ikke tillades) en enkelt IP-adresse, kan der angives de tre 
metoder, der beskrives herunder.

Indtast IP-adresse i startadressen, og indtast 0.0.0.0 i slutadressen. 
(For eksempel, "192.168.11.22 – 0.0.0.0").

Indtast 0.0.0.0 i startadressen, og indtast IP-adresse i slutadressen. 
(For eksempel, "0.0.0.0 – 192.168.11.22").

Indtast samme IP-adresse i startadressen og i slutadressen. 
(For eksempel, "192.168.11.22 – 192.168.11.22").
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Fanen Network — NetWare — NetWare

Du kan angive indstillinger for NetWare.
10-112 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Forskellige indstillinger 10
2
Husk 
For at aktivere ændringer på indstillingerne for "IPX Setting", "Ethernet 
Frame Type", "NetWare Print Mode", "Print Server Name", "Polling 
Interval", "Printer Name", og "Printer Number", som er markeret med en 
stjerne, skal du genstarte maskinen (sluk på hovedkontakten og tænd 
igen).

Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal du 
huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, før der 
tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen ikke fungerer 
korrekt.

Punkt Beskrivelse

IPX Setting Angiv, om NetWare skal aktiveres.

Ethernet Frame Type Vælg rammetype.

NetWare Print Mode Vælg "Pserver" eller "Nprinter/Rprinter" som funktionstilstand 
for printserveren.

Print Server Name Indtast printservernavn (op til 63 tegn med undtagelse af / \ : ; , 
* [ ] < > | + = ? .).

Print Server Password Angiv adgangskode til printserver (op til 63 tegn).

Polling Interval Indtast scanningshastighed for printkø (inputområde: 
1-65535 sekunder).

Bindery/NDS Setting Vælg mellem "NDS" og "NDS/Bindery Setting"

File Server Name Indtast det foretrukne filservernavn for bindery (op til 47 tegn, 
med undtagelse af / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

NDS Context Name Indtast det foretrukne NDS kontekstnavn (op til 191 tegn, med 
undtagelse af / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

NDS Tree Name Indtast det foretrukne NDS-trænavn (op til 63 tegn, med und-
tagelse af / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

Printer Name Indtast NPrinter/RPrinter printernavn (op til 63 tegn, med und-
tagelse af / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

Printer Number Indtast Nprinter-/Rprinternavn (inputområde: 0-255).

User Authentication Setting Angiv, om der skal udføres brugergodkendelse med en Net-
Ware forbindelse.
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Fanen Network — NetWare — NetWare Status

"Server Name" og "Queue Name" vises som NetWare forbindelsesstatus.
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Fanen Network — IPP Setting

Du kan angive IPP udskrivningsindstillinger.
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2
Bemærk 
For funktionen statusmeddelelse henvises til “Fanen System — Status 
Notification Setting” på side 10-91.

Punkt Beskrivelse

IPP Setting Angiv, om IPP udskrivning skal aktiveres.

Printer Name Indtast printernavn (op til 127 alfanumeriske tegn og - _).

Printer Location Indtast printerplacering (op til 127 tegn).
Den printerplacering, som indtastes her, er den opsætningspla-
cering, som vises i den e-mail tekst for statusmeddelelse, som 
blev angivet i fanen System – Indstilling for statusmeddelelse.

Printer Information Indtast printeinformation (op til 127 karakterer).

Printer URI Viser URI for den printer, der kan bruges til IPP udskrivning.

Support Operation Angiv printfunktioner, der understøttes af IPP.

IPP Authentication Setting Angiv godkendelsesmetode, brugernavn, og adgangskode for en 
IPP forbindelse.
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Fanen Network — SNMP Setting

Du kan angive indstillinger for SNMP.

2
Bemærk 
Hvis tilstanden udvidet sikkerhed er aktiveret, er fællesnavnet for SNMP 
v1/v2c indstilling "R0". Desuden kan "Authentication OFF" ikke vælges i 
Skriv brugernavn – Indstilling for sikkerhedsniveau i SNMP v3.

Punkt Beskrivelse

SNMP Angiv, om SNMP skal aktiveres.

UDP Port Setting Angiv portnummer.

SNMP v1/v2c Setting Angiv læse- og skrivenavne for SNMP v1/v2c.

SNMP v3 Setting Angiv læse- og skrivenavne for SNMP v3.
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Fanen Network — SMB Setting — WINS Setting

Du kan angive indstillinger for SMB WINS.

For at udføre SMB udskrivning via en router skal du angive indstillinger i 
"SMB Setting" – "Print Setting" og begge WINS indstillinger.

Punkt Beskrivelse

WINS Angiv, om der skal bruges WINS.

Auto Obtain Setting Angiv, om du vil aktivere automatisk indhentning af WINS.

WINS Server Address1 Indtast WINS serveradresse (syntaks: ***.***.***.***, hvor inputom-
rådet for *** er 0 til 255).

WINS Server Address2
10-118 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Forskellige indstillinger 10

Fanen Network — SMB — Print

Du kan angive SMB udskrivningsindstillinger.

Punkt Beskrivelse

SMB Print Angiv, om SMB udskrivning (Window udskrivning) skal aktiveres.

NetBIOS Name Indtast NetBIOS navn (op til 15 tegn, inklusive - kun).

Print Service Name Indtast printservicenavn (op til 12 tegn, med undtagelse af / \).

Work Group Indtast navn for arbejdsgruppe (op til 15 tegn, med undtagelse af 
/ \ : ; , * [ ] < > | + = ?).
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2
Husk 
For at aktivere ændringer på indstillingerne for "NetBIOS Name", "Print 
Service Name" eller "Work Group" skal du genstarte maskinen (sluk på 
hovedkontakten og tænd igen).

Når der slukkes for strømmen, og den derefter tilsluttes igen, skal du 
huske først at slå den sekundære afbryder fra, og derefter 
hovedafbryderen. Derudover skal du vente i mindst 10 sekunder, før der 
tændes for strømmen igen; ellers kan det være, at maskinen ikke fungerer 
korrekt.
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Fanen Network — AppleTalk

Du kan angive indstillinger for AppleTalk.

Punkt Beskrivelse

AppleTalk Angiv, om AppleTalk skal aktiveres.

Printer Name Indtast printernavn (op til 31 alfanumeriske tegn, med undtagelse 
af = ~).

Zone Name Angiv zonenavn (op til 31 tegn).

Current Zone Viser det aktuelle zonenavn.
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Fanen Network — Bonjour Setting

Du kan angive indstillinger for Bonjour.

Punkt Beskrivelse

Bonjour Angiv, om der skal bruges Bonjour/Rendezvous forbindelse.

Bonjour Name Angiv Bonjour navn, som skal vises som navn for den tilsluttede 
enhed (op til 63 alfanumeriske tegn og symboler).
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Fanen Network — SSL/TLS

Du kan angive indstillinger for SSL/TLS certifikat.

!
Detalje 
For detaljer om fanen Netværk – SSL/TLS henvises til brugervejledningen 
[Netværksscanning].
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Fanen Network — Authentification

Du kan angive tidsindstillinger for automatisk logoff af PageScope Web 
Connection.

!
Detalje 
For detaljer om fanen Netværk – Godkendelse henvises til 
brugervejledningen [Funktioner for netværksscanner] og 
brugervejledningen [Bakkefunktioner].
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10.4 Styring af udskrivningsjob

Specificering af joboperationer

% Du kan specificere joboperationer på maskinen ved at indstille en 
printerdriver.

2
Bemærk 
De tre printerdrivere, der kan indstilles på denne maskine, er de følgende: 
Konica Minolta PCL Printer Driver til Windows
Konica Minolta PostScript Printer Driver til Windows 2000/XP/Server 
2003
Konica Minolta PostScript PPD Printer Driver til Mac OS X

Specificering af indstillinger (for Windows)

1 Klik på knappen [Egenskaber] i dialogboksen Udskriv for at åbne 
printerdriveren.

2 Klik på fanen Opsætning (PCL eller PostScript driver).

3 Fra rullelisten "Output-metode" vælges en output-metode.

Udskriv: Udskriver straks.
Sikker udskrift: Indtast ID og adgangskode på maskinens 
betjeningspanel, (Op til 100 dokumenter)
Hvis password-reglerne er aktiveret på denne maskine, skal man ind-
taste passwordet med 8 tegn. 
Gem i brugerbakke: gemmer dokumentet, der skal udskrives, i en 
bakke.
Hvis password-reglerne er aktiveret på maskinen, skal man angive 
bakken, der er oprettet på denne maskine.
Gem i brugerbakke og udskriv: Gemmer dokumentet i en bakke og 
udskriver det samtidigt.
Kontroller job: Efter en del af dokumentet er blevet udskrevet stopper 
maskinen udskrivningen midlertidigt. Vælges for at undgå 
fejludskrivning af store udskrivningsjobs.
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!
Detalje 
Der findes yderligere oplysninger i “Valg af output-metode” på side 6-21 
og side 7-12.
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Specificering af indstillinger (for Mac OS X)

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Security".

3 Angiv indstillinger for følgende:

– Print: Angiver betingelser for "Secure Print" og "Box Hold".
– Sikker udskrivning: Indtaster ID og adgangskode, når "Secure 

Print" er valgt i "Output Method". Indtast ID og adgangskode på 
denne maskines kontrolpanel, når der udskrives. (Op til 100 
dokumenter)

– Hvis password-reglerne er aktiveret på denne maskine, skal man 
indtaste passwordet med 8 tegn. 

– Gem i brugerbakke: Indtaster filnavn og bakkenummer, når "Save 
in User Box" eller "Save in User Box and Print" er valgt i "Output 
Method".

– Hvis password-reglerne er aktiveret på maskinen, skal man angive 
bakken, der er oprettet på denne maskine.

– Prøv og udskriv: Efter en del af dokumentet er blevet udskrevet, 
stopper maskinen udskrivningen midlertidigt. Vælg for at undgå 
fejludskrivning af store udskrivningsjobs.
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For detaljer henvises til “Security” på side 9-16.
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Opbevaring af Job

Når "Outputmetode" i printerdriveren er valgt, kan et udskrevet dokument 
gemmes som et printjob i maskine.

For at udskrive et gemt job skal du genkalde jobbet ved hjælp af maskinens 
betjeningspanel.

Genkaldelse af jobs

For detaljer om brug af tasterne på betjeningspanelet henvises til 
brugervejledningen [Kopiering]. For detaljer om bakkefunktionen på denne 
maskine henvises til brugervejledningen [Bakkehandlinger].

1 Berør [Frontlåge åben] på maskinens betjeningspanel.

Fanen Udskriv vises.

2 Berør [Jobs på hold].

3 Berør [Forgiv Hold-job].

Skærmen Forgiv Hold-job kommer frem.
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4 Hvis man skal kontrollere printresultaterne, skal man vælge det job, 
hvis kopi skal udskrives fra listen, og vælge [Prøveudskrift], og derefter 
berøre [OK].

– Kontroller udskrivningsresultatet på de udskrevne sider.

5 Fra joblisten vælges det job, du ønsker at udskrive.

– Gå videre med punkt 6 for at ændre indstillinger for 
udskrivningsbetingelser.

– Hvis du ikke ændrer indstillingerne for udskrivningsbetingelserne, 
skal du hoppe over til punkt 9.

6 Berør [Change Setting].
Skærmen for ændring af indstilling vises.

– Hvis jobbet, der skal slettes fra Job på hold ikke bliver vist, berøres 
[ ] eller [ ], indtil det ønskede job kommer frem.

– For at ændre indstillinger for, eller annullere flere jobs samtidig, skal 
du vælge et job, og derefter berøre de næste jobs.

– Hvis der blev valgt et ukorrekt job, berøres knappen for det valgte 
job igen, for at slette det.

7 Skift udskrivningsbetingelser på skærmen for ændring af indstilling, og 
berør derefter [OK].

Skærmen for frigivelse af hold-job vises igen.

8 Vælg [Udskriv], og berør derefter [OK].
Det gemte job ændres til et aktivt job, og bliver udskrevet.

– For at annullere udskrivningen af jobbet skal man berøre [Annuller].
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Genkaldelse af jobs (Sikker udskrift)

"Sikker udskrift"-jobs gemmes i den sikre dokumentbakke. Hvis man ønsker 
at udskrive et sikret dokument, har man brug for ID og password, der er 
angivet i printerdriveren.

!
Detalje 
For detaljer om brug af tasterne på betjeningspanelet henvises til 
betjeningsvejledningen [Kopiering].

For detaljer om denne maskines bakkefunktioner henvises til 
betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger].

2
Bemærk 
Fortrolige dokumenter bliver automatisk slettet, efter den indstillede tid 
er forløbet, efter at de er registrerede. Standardindstillingen for denne tid 
er 24 timer og indstillingen kan angives i administratorfunktionen. 
Yderligere detaljer i “Angivelse af parameteren “Aut. slet af sikker dok.”” 
på side 10-34.

Et udskrevet fortroligt dokument kan slettes manuelt fra 
administratortilstand. Yderligere detaljer i “Sletning af dokumenter med 
sikker udskrift” på side 10-33.

Yderligere detaljer om angivelse af indstilling for "Sikker dok. 
adgangsmetode" findes i betjeningsvejledningen [Kopiering].
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Når “Sikker dok. adgangsmetode” er sat til “Modus 1”

1 Tryk på [Box]-tasten på maskinens kontrolpanel, og berør derefter 
[Brugerbakke for sikker udskrift] på fanebladet System brg.bakke.

2 Indtast passwordet for det fortrolige dokument, og klik på [OK].

3 Indtast passwordet for det fortrolige dokument, og klik på [OK].

Der vises en liste over modtagne dokumenter.
10-132 bizhub C250 (Phase3)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Forskellige indstillinger 10
? Hvorfor vises det ønskede dokument ikke?
% Der vises kun dokumenter med id og adgangskode, som svarer til 

dem, der er angivet af printerdriveren.

4 Vælg det dokument, der skal udskrives, og tryk på [Udskriv].

Dokumentoplysningerne vises.

5 Tryk på [Start]-tasten på kontrolpanelet.

Dokumentet udskrives.
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Når “Sikker dok. adgangsmetode” er sat til “Modus 2”

1 Tryk på [Box]-tasten på maskinens kontrolpanel, og berør derefter 
[Brugerbakke for sikker udskrift] på fanebladet System brg.bakke.

2 Indtast passwordet for det fortrolige dokument, og klik på [OK].

En liste over fortrolige dokumenter med angivne ID vises.

3 Vælg det dokument, der skal udskrives, og tryk på [Password].
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4 Indtast passwordet for det fortrolige dokument, og berør [OK].

Der vises en liste over modtagne dokumenter.

5 Vælg det dokument, der skal udskrives, og tryk på [Udskriv].

Dokumentoplysningerne vises.

6 Tryk på [Start]-tasten på kontrolpanelet.

Dokumentet udskrives.

2
Bemærk 
Hvis "Spær funktioner v. fejl i ident." i administratortilstand er indstillet til 
"Modus 2", og et ukorrekt password bliver indtastet, det angivne antal 
gange, bliver det valgte dokument blokeret. Kontakt administratoren for 
at annullere betjeningsbegrænsninger.
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Udskrivning mens brugeridentifikation er angivet i maskinen

Hvis brugeridentifikationen er angivet i maskinen, skal man indtaste et 
brugernavn og et password ved udskrivning.

2
Bemærk 
Hvis et udskrivningsjob bliver sendt ved brug af et brugernavn eller 
password, der ikke er en registreret konto på denne maskine, eller hvis et 
job bliver sendt uden at afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse" er 
valgt, bliver handlingen slettet i maskinen og jobbet annulleres.

Når der er angivet indstillinger for brugeridentifikation på maskinen, er 
betjeningsbegrænsningsfunktionen i mode 2, og hvis 
identifikationsoplysningerne ikke indtastes korrekt, blokeres den 
pågældende bruger, og vedkommende kan ikke få adgang.

De tre printerdrivere, der kan indstilles på maskinen, beskrives nedenfor.
Konica Minolta PCL printerdriver for Windows
Konica Minolta PostScript printerdriver for Windows 2000/XP/Server 
2003
PostScript PPD printer driver for Mac OS X

2
Bemærk 
Hvis udskrivning ikke er tilladt, kan udskrivning ikke udføres, heller ikke 
af en registreret bruger.

For indstillinger for brugergodkendelse kontaktes maskinens 
administrator.
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Specificering af indstillinger (for Windows)

1 Klik på knappen [Egenskaber] eller på knappen [Preferences] i 
dialogboksen Udskriv for at lade dialogboksen Printerdriver opsætning 
blive vist.

2 Klik på fanen Opsætning.

3 Klik på [Brugergodkendelse/kontosporing]-knappen.

4 Vælg "Brugergodkendelse"-afkrydsningsfeltet, vælg 
"Modtagerbruger", og indtast derefter brugernavnet og passwordet.

– Hvis maskinen er indstillet til at tillade offentlig bruger, kan den 
bruges uden brugernavn og adgangskode.

– Der kan registreres en standardadgangskode, der kan bruges i 
stedet for at indtaste en adgangskode for hvert job.

5 Efter angivelse af indstillingerne klikkes på knappen [OK] for at 
påbegynde udskrivningen.

– Hvis det indtastede navn er et navn, der er registreret på denne 
maskine, udskrives jobbet og tælles som et job for brugeren.
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Specificering af indstillinger (for Mac OS X)

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Security".

3 Vælg "Brugergodkendelse"-afkrydsningsfeltet, vælg 
"Modtagerbruger", og indtast derefter brugernavnet og passwordet.

– Hvis maskinen er indstillet til at tillade offentlig bruger, kan den 
bruges uden brugernavn og adgangskode.
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Udskrivning med maskinen, når der anvendes indstillinger for konto-
styring.

Når der er specificeret indstillinger for kontosporing på maskinen, skal du 
indtaste en adgangskode, når der udskrives et job.

2
Bemærk 
Hvis der sendes et udskrivningsjob ved brug af et afdelingsnavn eller 
adgangskode, som ikke er en indregistreret konto på maskinen, eller hvis 
der sendes et job uden at vælge afkrydsningsboksen "Account Track", 
bliver jobbet slettet uden at blive godkendt af maskinen.

Når der er angivet indstillinger for kontoautentifikation på maskinen, er 
betjeningsbegrænsningsfunktionen i mode 2, og hvis 
autentifikationsoplysningerne ikke indtastes korrekt, blokeres den 
pågældende konto og den kan ikke bruges.

De tre printerdrivere, der kan indstilles på denne maskine, er de følgende: 
Konica Minolta PCL Printer Driver til Windows
Konica Minolta PostScript Printer Driver til Windows 2000/XP/Server 
2003
Konica Minolta PostScript PPD Printer Driver til Mac OS X

2
Bemærk 
Hvis udskrivning ikke er tilladt, kan den ikke udføres, heller ikke selvom 
den bruges af en registreret konto.
Kontakt administratoren af denne maskine for detaljer om kontostyring.
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Specificering af indstillinger (for Windows)

1 Klik på knappen [Properties] eller på knappen [Preferences] i 
dialogboksen Udskriv for at vise dialogboksen for 
Udskrivningsindstillinger.

2 Klik på fanen Opsætning.

3 Klik på knappen [Brugergodkendelse/Kontosporing].

4 Vælg afkrydsningsboksen "Brugergodkendelse", og indtast derefter 
afdelingsnavn og adgangskode.

Der kan registreres et standardafdelingsnavn, som kan bruges i stedet 
for at skulle indtaste et afdelingsnavn for hvert job.

5 Efter angivelse af indstillingerne klikes på knappen [OK] for at begynde 
udskrivningen.

Hvis det indtastede afdelingsnavn er et navn, der er registreret på 
denne maskine, udskrives jobbet og tælles som et job for kontoen.
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Specificering af indstillinger (for Mac OS X)

1 Fra menuen "File" vælges "Print".

2 Vælg "Security".

3 Vælg afkrydsningsboksen "Account Track",og angiv derefter 
afdelingsnavn og adgangskode.
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Joboperationer i PageScope Web Connection

Fra PageScope Web Connection kan du også kontrollere status for job, der 
er under udførsel på maskinen.

For yderligere henvises til følgende sider.
- “Fanen Job — Current Job” på side 10-72
- “Fanen Job — Job History” på side 10-74
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10.5 Udskrivning på bannerpapir.
Papir, der er op til 1200 mm (47-1/4 tommer) langt, kan lægges i 
indføringsbakken til udskrivning ved brug af denne maskine, med den 
korrekte indstilling angivet på betjeningspanelet.

Ilægning af, og udskrivning på bannerpapir henvises til som "banner 
printing" i hele denne vejledning.

Papir

Papirtyper

2
Bemærk 
Læg kun et ark papir i ad gangen.

Printerdrivere og understøttede operative systemer

Følgende drivere er kompatible med udskrivning på bannerpapir.

Papirbredde Papirlængde Papirtype

210 til 297 mm 
(8-1/4 til 
11-3/4 tommer)

457,3 til 1200 mm 
(18 til 47-1/4 tommer)

127 til 160 g/m2 (33-3/4 til 42-1/2 pund)

Side Beskrivelse 
Sprog

Printerdriver Støttede operativsystemer

PostScript 3 Emu-
lation

Konica Minolta 
PostScript Dri-
ver

Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, 
Windows XP Professional, og Windows Server 2003
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Angiv indstillinger for printerdriver

Papirformaterne, der skal udskrives, er forregistreret som Brugerdefineret 
format.

1 Klik på fanen Opsætning.

2 Fra rullelisten "Originalformat" eller "Outputformat" vælges 
"Brugerdefinerede formatindstillinger".

Dialogboksen Brugerdefinerede formatindstillinger vises.

3 Angiv indstillinger for følgende:

– Listen over brugerdefinerede formater: Vælg formatet på det 
brugerdefineret format, der skal indstilles.(Kun Konica Minolta PCL 
driver)

– Navn på brugerdefineret format: Indtast navnet på det 
brugerdefinerede format, der skal registreres. (Kun Konica Minolta 
PCL driver)

– Format: Angiv bredde og længde på det brugerdefinerede format 
med brug af den valgte måleenhed.

4 Klik på [OK].

5 Ved udskrivningen skal man vælge det brugerdefinerede format, der er 
registreret under "Originalformat" og "Outputformat"-rullelisterne i 
fanebladet Opsætning.

2
Bemærk 
For Konica Minolta PCL driveren,kan brugerdefinerede indstillinger kun 
specificeres fra printerdriverens opsætningsdialogboks, som vises fra 
vinduet Printere (for Windows XP/Server 2003 vinduet Printere og 
faxenheder).
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Udskrivning

1 Tryk på tasten [Utility/Counter] på betjeningspanelet.

2 Berør [6 Banner Printing].

3 Berør [TIL], og berør derefter [OK].

4 Følg instruktionerne på skærmen for at anbringe efterbehandleren.

– På efterbehandleren lægges det bannerpapir, der kan bruges på 
papirtransporten.

– Hvis efterbehandleren ikke er installeret, eller hvis skærmen vist 
nedenfor ikke kommer frem, fortsættes med trin 5.

5 Vælg et job, der skal udskrives fra computeren, og klik derefter på 
"Print" på "File" menuen.

6 Angiv de ønskede indstillinger, og klik derefter på knappen [OK].

7 Åbn indføringsbakken.
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8 Vend papiret, så den side, der skal kopieres på, vender nedad, og skub 
papiret så langt som muligt ind i papirindføringsåbningen.

– Før du lægger papir i, skal du kontrollere, at følgende meddelelse 
vises på betjeningspanelet.

9 Indstil sidestyrene, så de passer til 
den papirstørrelse, som er lagt i.

– Læg et ark i ad gangen.
– Udskriv, medens du støtter det 

ilagte papir med hænderne.
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10 Hvis følgende skærm vises, skal man trykke på [Færdiggør].

– Enden af det udskrevne papir vil 
blive indført foroven i 
efterbehandleren.

11 Når udskrivningen er færdig skal du berøre [Afslut].

– For at fortsætte udskrivningen skal du gentage punkt 8 til 10.
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12 Berør [Ja].

Hvis efterbehandleren er blevet fjernet før udskrivningen, sættes den 
tilbage på sin oprindelige plads.
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11 Fejlfinding

11.1 Der kan ikke udskrives.
I dette kapitel forklares procedurerne for fejlfinding.

Udfør fejlfindingsprocedurerne beskrevet nedenfor, hvis maskinen ikke 
udskriver, efter at du har sendt et job til udskrivning.

Symptom Sandsynlig årsag Afhjælpning

Meddelelsen "Der er 
ingen printer tilsluttet." 
eller "Udskrivningsfejl" 
vises.

Den printerdriver, der er valgt til 
udskrivning, er ikke kompatibel 
med printercontrolleren.

Kontroller det valgte printernavn.

Netværkskablet, parallelkablet el-
ler USB-kablet er frakoblet.

Kontroller, at kablet er korrekt 
tilsluttet.

Der er opstået en fejl i maskinen. Kontrollér maskinens betjenings-
panel.

Der er ikke tilstrækkelig hukom-
melse.

Udfør en testudskrivning for at 
kontrollere om udskrivning er 
mulig.

Netværkskablet, parallelkablet el-
ler USB-kablet er frakoblet.

Kontroller, at kablet er korrekt 
tilsluttet.

Der er opstået en fejl i maskinen. Kontrollér maskinens betjenings-
panel.

Der vises en post-
script-fejl.

Der er ikke tilstrækkelig compu-
terhukommelse.

Udfør en testudskrivning for at 
kontrollere om udskrivning er 
mulig.

Der en fejl i applikationssoftware-
indstillingerne.

Se brugervejledning for applikati-
onssoftwaren for at kontrollere 
indstillingerne.

Filudskrivningsindstillingerne er 
ukorrekte.

Ændr indstillingerne, og prøv at 
udskrive igen.
bizhub C250 (Phase3) 11-3
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



11 Fejlfinding
Hvis problemet ikke er løst, når du har gennemgået alle disse procedurer, 
skal du læse brugervejledningen [Kopifunktioner].

Maskinen udskriver ik-
ke, selvom udskrifts-
jobbet blev fuldført på 
computeren.

Den printerdriver, der er valgt til 
udskrivning, er ikke kompatibel 
med printercontrolleren.

Kontroller det valgte printernavn.

Netværkskablet, parallelkablet el-
ler USB-kablet er frakoblet.

Kontroller, at kablet er korrekt 
tilsluttet.

Der er opstået en fejl i maskinen. Kontrollér maskinens betjenings-
panel.

Der er et udskriftsjob i kø på ma-
skinen, som forsinker udskrivnin-
gen.

Kontrollér rækkefølgen af jobbene 
på Aktive joblisten på maskinens 
betjeningspanel.

"Gem i brugerbakke" er blevet 
valgt for udskrivningsjobbet.

Kontrollér, om udskriftsjobbet er 
gemt på skærm Box på maski-
nens betjeningspanel.

"Sikker udskrift" er blevet valgt for 
udskrivningsjobbet.

Kontrollér, om udskriftsjobbet 
holdes på skærmen Brugerboks 
for sikker udskrift på maskinens 
betjeningspanel.

Hvis indstillinger for kontosporing 
er gældende, er der måske indta-
stet et uregistreret afdelingsnavn 
(eller adgangskode).

Angiv det korrekte afdelingsnavn 
(eller adgangskode).

Hvis indstillinger for godkendelse 
er gældende, er der måske indta-
stet et uregistreret brugernavn 
(eller adgangskode).

Angiv det korrekte brugernavn 
(eller adgangskode).

Der er ikke tilstrækkelig compu-
terhukommelse.

Udfør en testudskrivning for at 
kontrollere om udskrivning er 
mulig.

Maskinen har endnu ikke forbin-
delse til netværket (mens der op-
rettes forbindelse til netværket).

Spørg netværksadministratoren.

Udvidet sikkerhedstilstand kan 
anvendes på denne maskine.

Specificer godkendelsesindstillin-
gerne i udvidet sikkerhedstilstand. 
Spørg netværksadministratoren, 
hvis du ønsker yderligere oplys-
ninger.

Symptom Sandsynlig årsag Afhjælpning
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11.2 De ønskede indstillinger kan ikke angives, eller den 
ønskede udskrivning kan ikke foretages.
Følg nedenstående fejlfindingsprocedure, hvis du ikke kan angive de 
ønskede indstillinger i printerdriveren, eller hvis resultaterne af udskrivningen 
ikke svarer til de angivne indstillinger.

2
Bemærk 
Nogle af funktionerne i printerdriveren kan ikke kombineres med andre 
funktioner.

Symptom Sandsynlig årsag Afhjælpning

En indstilling i printer-
driveren kan ikke væl-
ges.

Nogle funktioner kan ikke kombi-
neres.

Du kan ikke vælge indstillinger, 
der er nedtonet.

Meddelelsen "Der er 
opstået konflikt" med 
"Kan ikke vælges" el-
ler "Funktion annulle-
ret" vises.

Der er angivet en forkert kombina-
tion af funktioner.

Kontrollér indstillingerne, og angiv 
funktionerne korrekt.

Udskrivningen foregår 
ikke, som den skal.

Der er angivet ukorrekte indstillin-
ger.

Kontrollér alle indstillinger i prin-
terdriveren.

En kombination af funktioner er 
mulig i printerdriveren, men ikke 
på denne maskine.

Programmets indstillinger for pa-
pirstørrelse, papirretning og andet 
har højere prioritet end de indstil-
linger, der angives i printerdrive-
ren.

Angiv de korrekte indstillinger i 
programmet.

Vandmærket kan ikke 
udskrives.

Indstillingerne for vandmærket er 
forkerte.

Kontrollér indstillingerne for vand-
mærke.

Vandmærkets tæthed er indstillet 
til et niveau, der er for lavt.

Kontrollér tæthedsindstillingerne.

Vandmærker kan ikke udskrives i 
grafikprogrammer.

I dette tilfælde kan et vandmærke 
ikke udskrives.

Hæftefunktionen kan 
ikke vælges.

Der kan ikke foretages hæftning, 
hvis "Medietype" er indstillet til 
"Tykt" eller "Transparent".

Kontrollér alle indstillinger i prin-
terdriveren.

Hæftefunktionen kræver efterbe-
handler.

Installer den krævede efterbe-
handler (ekstraudstyr) og aktive 
den ved brug af printerdriveren.
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Der kan ikke foretages 
hæftning.

Hvis der skal udskrives et stort 
antal sider, kan hæftning ikke ud-
føres. 

Ændr det antal kopier, der skal 
udskrives.

Der kan ikke foretages hæftning, 
hvis dokumentet indeholder sider 
med forskellige størrelser.

Kontroller dokumentet.

Hæftepositionen er 
ikke som forventet.

Indstillingen for papirretning er 
ikke korrekt.

Kontroller hæftepositionen i prin-
terdriverens opsætningsdialog-
boks.

Hullefunktionen kan 
ikke vælges.

Hullefunktionen kan ikke vælges, 
hvis der er valgt "Brochure", 
"Transparent", "Tykt2", "Tykt3" 
eller "Konvolut".

Kontrollér alle indstillinger i prin-
terdriveren.

Et hulkit skal være installeret på 
en efterbehandler (ekstraudstyr).

Installer den krævede efterbe-
handler (ekstraudstyr) og aktive 
den ved brug af printerdriveren.

Der laves ikke huller i 
siderne.

De udskrevne sider kan føres ud 
uden huller, hvis papiret i papirkil-
den ligger i den forkerte retning.

Kontrollér indstillingen for papir-
retning.

Hullernes position er 
ikke som forventet.

Indstillingen for papirretning er 
ikke korrekt.

Kontrollér hullernes position un-
der fanen Layout i printerdriverens 
opsætningsdialogboks.

Formularen udskrives 
ikke korrekt.

Der er ikke tilstrækkelig compu-
terhukommelse.

Gør formularen enklere for at re-
ducere datastørrelsen.

Billedet udskrives ikke 
korrekt.

Der er ikke tilstrækkelig compu-
terhukommelse.

Gør billedet enklere for at reduce-
re datastørrelsen.

Papiret fremføres ikke 
fra den valgte papir-
kassette.

Papiret kan ikke indføres fra den 
angivne papirkilde, hvis papirkil-
den er fyldt med papir med et an-
det format og en anden retning.

Fyld papirkilden med papir med 
den korrekte størrelse og retning.

Adgangsnummeret 
kan ikke angives.

For at angive adgangsnumre skal 
en harddisk være tilføjet på fanen 
Enheder i printerdriveren.

Tilføj en harddisk på fanen Enhe-
der i printerdriveren.

Symptom Sandsynlig årsag Afhjælpning
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11.3 Fejlmeddelelse

Meddelelse Årsag og løsning

Kan ikke forbinde til net-
værk.

Der kunne ikke oprettes forbindelse til netværket.
Kontroller, om netværkskablet er korrekt tilkoblet. Kontroller også, 
om parametrene for netværksindstilling på administratorindstillings-
skærmen er korrekt angivet.
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12 Tillæg 

12.1 Specifikationer

Punkt Specifikationer

Model Indbygget printercontroller

Strømforsyning Fælles med hoveddelen

CPU PPC750 FX 466 MHz

RAM 512 MB

Harddisk 40 GB

Interface Standard: Ethernet (10Base-T eller 100Base-TX) 
Ekstraudstyr: USB 1.1, USB 2.0, eller IEEE 1284

Rammetype Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP

Understøttede protokoller TCP/IP
IPX/SPX
NetBEUI
AppleTalk (EtherTalk)

Udskrivningshastighed 25 sider/minut 
(farve/énfarvet 8-1/2 × 11 v papir, og simplex) 
23 sider/minut 
(farve/énfarvet, 8-1/2 × 11 v papir, og duplex)

Hurtig udskrivningstid 11,7 sekunder eller mindre (farve og A4 paper) 
8,4 sekunder eller mindre (énfarvet og A4 papir)

Printersprog PCL5e/c Emulation 
PCL6 (XL 2.1) Emulation 
PostScript 3 Emulation (3011)

Omgivende driftsforhold Temperatur 10 til 30 °C
Fugtighed 15-85% RH

Resolution Databehandling 600 × 600 dpi (udskrivnings- og faxfunktioner) 
400 × 400 dpi (faxfunktioner) 
200 × 200 dpi (faxfunktioner)

Udskrivning 600 × 1800 dpi (ækvivalent)

Understøttede papirformater Maximalt standardformat

Printer skrifttyper PCL Latin 80 skrifttyper PostScript 3 Emulation Latin 
136 skrifttyper

Kompatible computere IBM-pc eller kompatibel pc og Macintosh (PowerPC eller 
Intel Processor)
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Støttede 
operativsy-
stemer

Server Windows NT 4.0 (Service Pack 6a), Windows 2000, eller 
Windows Server 2003

Klient Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows 2000, 
Windows XP, eller Windows NT 4.0 (Service Pack 6a) 
MacOS 9.2 eller nyere eller MacOS X 10.2, 10.3 eller 10.4

Printerdriver PCL6:
• Windows 98 Second Edition eller Windows Me Printer-

driver
• Windows 2000, Windows XP, eller Windows Server 2003 

Printerdriver 
• Windows NT 4.0 (Service Pack 6) Printerdriver
PS3: 
• Windows 98 Second Edition eller Windows Me PPD Fil 
• Windows NT 4.0
• Windows 2000
• Windows XP (Home/Professional)
• Windows Server 2003 Printerdriver
• Windows XP Professional x64
• Windows Server 2003 x64 printerdriver
• MacOS 9.2 PPD Fil
• MacOS X 10.2 eller, MacOS X 10.3, eller MacOS X 10.4 

Printerdriver

Funktion PageScope Web Connection 
Webbrowsere:
Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere anbefales (Java-
Script aktiveret, Cookies aktiverede)
Microsoft XML Parser MSXML3.X skal være installeret, når 
der bruges Internet Explorer 5.5.
Netscape Navigator 7.02 eller nyere (JavaScript aktiveret, 
Cookies aktiveret)
Macromedia® Flash® (Hvis "Flash" er valgt i funktionen Vis-
ning, har man brug for version 7.0 eller senere plugins.)

Punkt Specifikationer
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12.2 Konfigurationsside
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12.3 Skrifttypeliste

PCL font list
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PS-fontliste
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Demo page
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12.4 Ordliste

Begreb Definition

10BASE-T/
100BASE-
TX/1000BASE-T

En Ethernet-standard, der er et kabel bestående af snoede kobber-
trådspar. Transmissionshastigheden er 10 Mbps for 10Base-T, 
100 Mbps for 100Base-TX og 1000 Mbps for 1000Base-T.

Afinstallere Bruges til sletning af software, der er installeret på en computer

AppleTalk Et generisk navn for den protokolsuite, der er udviklet af Apple Com-
puter til computernetværk.

bit Forkortelse for Binary Digit. Den mindste informationsenhed (data-
mængde) på en computer eller en printer. Viser data med 0 eller 1.

BMP Forkortelse for bitmap. Et filformat for lagring af billeddata, der bru-
ger .bmp- forlængelsen. Almindeligt brugt på Windows-platforme. 
Du kan angive farvedybde fra sort/hvide (2 værdier) til fuldfarve 
(16.777.216 farver). Billeder bliver sædvanligvis ikke komprimeret, 
når de gemmes.

Bonjour Macintosh netværksteknologi for automatisk registrering af enheder, 
der er tilsluttet til netværket og til at angive indstillinger. Tidligere kal-
det "Rendezvous", navnet blev ændret til "Bonjour" sammen med 
udgivelsen af Mac OS X v10.4.

BOOTP Forkortelse for Bootstrap Protocol. En protokol, hvor en klientcom-
puter i et TCP/IP-netværk automatisk angiver netværksindstillinger-
ne fra serveren. For øjeblikket bruges hovedsageligt DHCP, som er 
en avanceret protokol baseret på BOOTP.

Byte Informationsenhed (datamængde) i en computer eller printer. Konfi-
gureres som 1 byte lig 8 bits.

CMYK Forkortelser for Cyan, Magenta, Yellow, og Black. Farverne i toner 
og blæk, der bruges til farveudskrivning, kan alle blive repræsente-
rede ved at ændre blandingsforholdet af de fire farver CMYK.

Default gateway En enhed, som f.eks. en computer eller en router, bruges som en 
"gateway" for at få adgang til computere, der ikke er på det samme 
LAN-net.

Delt printer En printeropsætning, der tillader, at printeren bliver brugt af flere 
computere, som er tilsluttet til en server over et netværk.

DHCP Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. En protokol, 
hvor en klientcomputer i et TCP/IP-netværk automatisk angiver net-
værksindstillingerne fra serveren. Med kollektiv styring af IP-adres-
sen til DHCP-klienter på DHCP-serveren kan man undgå duplikering 
af adresser, og det bliver let at opbygge et netværk.

DNS Forkortelse for Domain Name System. Et system, som henter de un-
derstøttede IP-adresser fra værtsnavne i netværksmiljøet. DNS gør 
det muligt for brugeren at få adgang til andre computere i et netværk 
ved at angive værtsnavne i stedet for IP-adresser, som er vanskelige 
at huske og forstå.

DPI (dpi) Forkortelse for Dots Per Inch. En enhed for opløsning, som anven-
des af printere og scannere. Indikerer hvor mange prikker per tom-
me, der findes på et billede. Jo højere værdien er, jo højere er 
opløsningen.

Driver Software, der fungerer som bro mellem computeren og en perifer 
enhed.
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Egenskab Tilhørende oplysninger
Når der bruges en printerdriver, kan der angives forskellige funktio-
ner i filegenskaberne.
I filegenskaberne kan du kontrollere filens tilhørende oplysninger.

Eksempel En funktion der giver dig mulighed for at få vist et billedet, før et ud-
skrivningsjob eller scanningsjob udføres.

Ethernet Standard for LAN-transmissionslinje

Farve-matching Teknologi til formindskning af forskel i farve blandt forskellige enhe-
der, så som scannere, skærme og printere.

FTP Forkortelse for File Transfer Protocol. En protokol for overførsel af fi-
ler over internettet eller et intranet på TCP/IP-netværk.

Gateway Hardware og software, der bruges, hvor et netværk er tilsluttet til et 
andet netværk. En gateway ændrer også dataformater, adresser og 
protokoller, så de passer til det tilsluttede netværk.

Gråtoner Sort/hvidt billede, hvor man anvender graderingsinformationer fra 
sort til hvid.

Harddisk Stor lagringskapacitetsenhed til lagring af data. Data kan lagres, 
selvom strømmen slås fra.

HTTP Forkortelse for HyperText Transfer Protocol. En protokol, som bru-
ges til at sende og modtage data mellem en webserver og en klient 
(browser, etc.). Dokumenter, som indeholder billeder, optagelse og 
videoklip, kan udskiftes med informationer i udtryksformen.

Hukommelse Lagringsenhed til midlertidig lagring af data. Når strømmen bliver 
slukket, kan data enten blive slettet eller ikke blive slettet.

IEEE 1284 Forkortelse for Institute of Electrical and Electronic Engineers 1284. 
En parallelportstandard, der er udviklet indenfor printere.

Installere Installation af hardware, operativsystemer, programmer eller printer-
drivere på en computer.

IPP Forkortelse for Internet Printing Protocol. En protokol, der sender og 
modtager printdata og kontrollerer printere over internettet på et 
TCP/IP-netværk. Data kan også sendes til printere i fjernbetjente 
områder til udskrivning over internettet.

IP-TX (IP-adresse) En kode (adresse) der bruges til identifikation af individuelle net-
værksenheder over internettet. Højst tre cifre for fire tal vises, som 
f.eks. 192.168.1.10. IP-adresser bliver tildelt til enheder, inklusive 
computerer, som bliver tilsluttet til Internettet.

IPX En protokol anvendt med NetWare og som arbejder ved netværksla-
get af OSI-referencemodellen.

IPX/SPX Forkortelse for Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet 
Exchange. En protokol udviklet af Novel, Inc. der normalt bruges i en 
NetWare omgivelse.

Klient En computer, der benytter service, der leveres af en server via et net-
værk

Kønavn Navn, der er givet til hver enhed, der tillader udskrivning, når der ud-
føres netværksudskrivning.

Kønavn Krævet logisk printernavn for LPD/LPR udskrivning

Begreb Definition
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Konturskrifttype En skrifttype der bruger linjer og kurver til at vise en karakters kontur. 
Karakterer i stor størrelse kan vises på en skærm eller udskrives 
uden hakkede kanter.

LAN Forkortelse for Local Area Network. Et netværk som forbinder com-
putere på en etage, i samme bygning eller i tilstødende bygninger.

Lokal printer En printer tilsluttet til en parallel- eller USB-port på en computer.

LPD Forkortelse for Line Printer Daemon. En printerprotokol, der bruger 
TCP/IP, og som er uafhængig af platform. Det er oprindeligt udviklet 
for BSD UNIX, og er blevet standard udskrivningsprotokol, og kan 
anvendes med enhver almindelig computer.

LPR/LPD Forkortelse for Line Printer Request/Line Printer Daemon. En print-
metode over netværk i et Windows NT-system eller et UNIX-system. 
Ved at bruge TCP/IP kan du printe data fra Windows eller Unix til en 
printer over et netværk.

Lysstyrke Lysstyrken på en visningsskærm

MAC-adresse Forkortelse for Media Access Control address. Med et specielt 
ID-nummer for hvert Ethernet-kort kan data sendes og modtages 
mellem kortene. Et nummer består af 48 bits. De første 24 bits består 
af et specielt tal for hver producentkontrol og IEEE-tildeling. De sid-
ste 24 bits består af et tal, som producenten tildeler til det enkelte 
kort.

Macromedia® Flash® Software udviklet af Macromedia, Inc. og brugt til at oprette data, 
der kombinerer streggrafikanimation og lyd og formatet på denne 
datafil. Det bidirektionelle indhold kan manipuleres ved brug af tasta-
tur og mus. Filer kan opbevares relativt kompakt, og de åbnes med 
Web-browser plug-in.

NDPS Forkortelse for Novell Distributed Print Services. Giver en i høj grad 
effektiv udskrivningsløsning i en NDS omgivelse. Ved at bruge NDPS 
som en printerserver kan du udskrive fra den ønskede printer, auto-
matisk downloade printerdriveren til den nyligt installerede printer, 
forenkle og automatisere kompliceret styring af omgivelser relateret 
til brug af printer, og integrere styring relateret til netværksprinteren.

NDS Forkortelse for Novell Directory Services. Servere og printere på et 
netværk og brugerinformationens delte ressourcer samt brugerens 
adgangsrettighed til disse elementer kan konsolideres i den hierarki-
ske struktur.

NetBEUI Forkortelse for NetBIOS udvidet brugerinterface. En netværksproto-
kol udviklet af IBM. Kun ved angivelse af computernavnet, kan du 
bygge et netværk i lille skala.

NetBIOS Forkortelse for Network Basic Input Output System. En kommunika-
tions interface udviklet af IBM.

NetWare Netværks operationssystem udviklet af Novell. NetWare IPX/SPX 
bruges som kommunikationsprotokol.

Nprinter/Rprinter Fjernprintersupportmodul til brug af printer i en NetWare omgivelse. 
Brug NetWare 3.x med Rprinter, og NetWare 4.x med Nprinter.

OHP/OHT OHP (overheadprojektor) transparenter som bruges til præsentatio-
ner

OS Forkortelse for Operating System (operativsystem). Grundlæggende 
software til styring af computerens system.

Begreb Definition
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Parallel grænseflade Datatransmissionsmetode for at sende og modtage data fra flere 
signaler samtidigt. IEEE 1284 er almindeligt brugt som printerforbin-
delsen.

PDF Forkortelse for Portable Document Format. Et elektronisk formateret 
dokument, der bruger forlængelsen .pdf. Baseret på PostScript-for-
matet, kan du bruge det gratis program Adobe Acrobat Reader til at 
se dokumenter.

PDL Forkortelse for Page Description Language. Sproget til specificering 
af udskrivningsbilleder per side, når der udskrives ved brug af en si-
deprinter.

Peer-to-peer Et netværksformat, der tillader tilsluttede enheder at kommunikere 
uden brug af en dedikeret server.

Plug-and-play Evne til automatisk at finde og anvende den korrekte driver ved til-
slutning af en perifer enhed til en computer

PostScript Et typisk side-beskrivende sprog udviklet af Adobe og som er nor-
malt anvendt til udskrivning i høj kvalitet.

PPD Forkortelse for PostScript Printer Description. En fil, der bruges til at 
beskrive opløsningen, brugbar papirformat, og special information 
om PostScript printermodel.

Printer buffer Hukommelsesdomæne der bruges midlertidigt til databehandling af 
et udskrivningsjob.

Profil Farve attributfil
Den dedikerede fil, der indeholder oversigt over korrelation af input 
og output for hver primærfarve, der er brugt, således at input- og 
output-enheder kan reproducere farven.

Protokol De regler, som gør det muligt for computere at kommunikere med 
andre computere eller perifere enheder.

Proxyserver En server, som er installeret som mellemforbindelse mellem hver en-
kelt klient og forskellige servere med henblik på at garantere hele sy-
stemets sikkerhed i forbindelse med internetforbindelser.

Pserver Printservermodul i en NetWare omgivelse, der styrer, ændrer, holder 
pause i, genstarter eller annullerer et udskrivningsjob.

Rammetype Type af kommunikationsformat brugt i en NetWare omgivelse.
Kommunikation er ikke mulig, hvis den samme rammetype ikke bru-
ges.

Resolution Viser evnen til at reproducere billeddetaljer og udskrivningsforhold 
korrekt.

RGB Forkortelse for Red, Green, og Blue. Repræsenterer alle farver ved 
at ændre lysstyrkeforholdet for RGB 3 farver ved brug af primærfar-
verne, der anvendes af farverepræsentationen i en monitor.

RIP Forkortelse for Raster Image Processor. Proces, der udvikler billed-
afbildninger fra beskrevet tekstdata ved brug af PostScript sidebe-
skrivelsessprog. Processoren er normalt integreret i printeren.

Samba UNIX-serversoftware der bruger SMB (Server Message Block), såle-
des at UNIX systemressourcer kan bruges fra en Windows omgivel-
se.

Skærmskrifttype En skrifttype til visning af tekst og symboler på en CRT skærm.

Begreb Definition
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SLP Forkortelse for Service Location Protocol. En protokol der er i stand 
til at finde servicer via et TCP/IP netværk, og som automatisk kan 
specificere en klient.

SMB Forkortelse for Server Message Block. En protokol, der deler filer og 
printere via et netværk, som især anvendes af Microsoft Windows.

SMTP Forkortelse for Simple Mail Transfer Protocol. En protokol til afsen-
delse og videresendelse af e-mail.

SNMP Forkortelse for Simple Network Management Protocol. En styrepro-
tokol i et TCP/IP-netværksmiljø.

Spool Forkortelse for Simultaneous Peripheral Operation On-Line. Til prin-
ter-output, bliver data ikke sendt direkte til printeren, det bliver mid-
lertidigt lagret et andet sted, derefter sendt til printeren kollektivt.

TCP/IP Forkortelse for Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Den 
de facto-standardprotokol, som anvendes af internettet, og som 
bruger IP-adresser til at identificere hver enkelt netværksenhed.

TrueType En outline-skrifttype der er blevet udviklet af Apple Computer og 
Microsoft. Bruges som en standard af Macintosh og Microsoft Win-
dows og kan anvendes både i et display og i udskrift.

Udskriftsjob Anmodning om udskrivning overført fra en computer til en udskriv-
ningsenhed.

Udskriftskø Et softwaresystem som sætter genererede udskrivningsjob i kø i en-
hederne.

Undernetmaske Denne enhed bruges til opdeling af et TCP/IP-netværk i mindre net-
værk (undernetværk). Den bruges til at identificere bits i en net-
værksadresse, der er højere end IP-adressen.

USB Forkortelse for Universal Serial Bus. En generel grænsefladestan-
dard for tilslutning af mus, printer og andre enheder til en computer.

Værtsnavn Vist navn for en enhed over et netværk

Webbrowser Software som f.eks. Internet Explorer og Netscape Navigator for vis-
ning af Internetsider.

WINS Forkortelse for Windows Internet Naming Service. En service for 
opkald af navngivne servere til konvertering af computernavne og 
IP-adresser i en Windows-omgivelse.

Begreb Definition
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12.5 Index
2-Sided print 10-104
2-sided print 10-14

A
Administratorindstilling 10-31, 
10-78
Afsendelse af fax ved brug af 
computer 2-8
Authentication 5-30, 6-25, 9-8, 
9-16
Automatisk sletning af sikkert 
dokument 10-34

B
Bagside 5-22, 5-23, 6-29, 7-24, 
9-7
Bindery 4-26
Bindery emulation 4-26, 4-29
Bindery/NDS 10-112
Binding direction 10-15, 10-104
Border 8-6, 9-5
Brochureudskrivning 5-15
Brugerdefineret papirformat 9-11
Brugerfunktion 10-56

C
Collated 8-5, 9-5, 9-6
Copies 10-104
Copies & pages 9-5
CR/LF-oversigt 10-27, 10-106
Custom page sizes 8-4, 9-3

D
Default gateway 10-109
Demo page 10-77
Der kan ikke udskrives. 11-3
DHCP 10-108
DNS server 10-109

Domain name 10-109
Duplex 8-6, 9-6
Duplexudskrivning 5-15

F
Fane Kvalitet 6-41, 7-28
Fane Opsætning 6-8, 7-9
Fanen Fax 6-44
Fanen Indstilling sidevis 6-29, 7-24
Fanen Layout 7-20
Fanen Overlejring 6-32
Fanen Skrifttype 6-43
Fanen Vandmærke 6-36, 7-25
Farve-matching 8-5
Farvevalg 6-41, 7-29
Faxoverførsel 6-44
Fejlfinding 11-3
Finishing 8-6, 8-7, 9-6, 9-19
Fjernprinterfunktion 4-26, 4-32
Flip vertical 8-4
Fold & Hæft 7-23
Fold & Staple 8-6, 9-6
Font settings 8-5
Font-indstilling 10-20
Forside 5-22, 5-23, 6-29, 7-24, 9-7
Forskellige indstillinger 10-3
Forstørrelse og reduktion 5-12
Funktioner 10-3
Funktionsomgivelser 2-9

G
Gem i brugerboks 6-21, 7-12, 9-8, 
9-16, 10-125
Generelle indstillinger 8-5, 9-12
Genkaldelse af jobs 10-129
Gruppering 6-57
Guiden Tilføj printer 3-5
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H
Hole punching 10-104
Hole-Punch 9-6
Host name 10-109
Hulning 5-18, 6-19, 8-6, 10-18

I
I/F-timeout 10-37
Indbindingsposition 8-6, 9-6
Indføringsbakke 5-13, 6-12, 10-12
Indstilling for skilleark 5-22, 5-23
Indstillinger 7-31, 8-18, 9-24
Indstillinger for output 10-35
Input tray 10-104
Installere 3-3
Interfacer 2-10
Invert image 8-4
IP address 10-109
IPP-udskrivning 4-22
IP-TX (IP-adresse) 4-9

K
Kombination 8-6, 9-6
Kontosøgning 5-31, 6-27, 7-18, 
9-8, 9-16, 10-139
Kontroller job 6-21, 7-12, 10-125
Kopibeskyttelse 5-27
Kopier 8-5, 9-5, 10-6
Kvalitetjustering 5-28, 6-41, 7-29

L
Lagring af driverindstillinger 6-62, 
7-34
Layout 8-6, 8-14, 9-5, 9-14
Layout directions 9-5
Line/Page 10-106
Line/page 10-25
LPD 10-109
LPR-udskrivning 4-16

M
Mac OS 9.2 8-3
Mac OS X 9-3
Macintosh 4-40
Margenjustering 6-17, 7-22
Margins 9-3

N
NDPS 4-38
NDS 4-32, 4-35
NetBIOS 10-119
Netværk 4-3
Netværksforbindelse 3-4, 4-6
NetWare 4-26
Network timeout 10-103
N-i-1 6-16, 7-21
Novell Distributed Print Service 4-38

O
Offset 5-20, 8-6, 9-6
OHP interleaving 9-7
Operativsystem 2-9
Oprettelse af formularer 6-34
Oprettelse af forsideark 6-50
Opsætning 2-12, 9-7, 9-23
Orientation 9-3
Original direction 10-104
Original Image Type 6-41, 9-7
Originalstørrelse 5-11
Output Method 5-19, 6-21, 7-12, 
9-8
Output options 9-5
Output tray 10-104
Outputstørrelse 5-11
Overlejring 5-25
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P
Page attributes 8-4, 8-8, 9-3, 9-9
Pages 8-5, 9-5
Pages per Sheet 5-17, 6-16, 7-21, 
8-6, 8-14, 9-5, 9-14
PageScope Web Connection 4-12, 
10-41
Paper feed 9-6, 9-15
Paper size 9-3, 10-13, 10-104
Paper Type 9-7
Paper type 5-14
Papirkilde 5-13, 8-5
Parallel grænseflade 10-38
Parallel Setting 10-103
Parallel Timeout 10-103
Parallelforbindelse 3-4
PCL 3-3
PCL driver 6-3
PCL font list 10-77
PCL Settings (PCL-indstillinger) 
10-76
PDL setting 10-5, 10-104
Plug-and-Play 3-5
PostScript 3-3
PostScript driver 7-3
PostScript font list 10-77
PPD Driver 8-3, 9-3
Print Color 8-5
Printer skrifttyper 5-29
Printer specifikke funktioner 8-15
printercontroller 2-3
Printerdriver 3-3
Printerfunktioner 5-3
Printserverfunktion 4-29
PS error print 10-107
PS fejl 10-29
PS setting (PS-indstillinger) 10-76

Q
Quality 9-7, 9-21

R
Redigering af et vandmærke 6-37, 
7-26
Redigering af formularer 6-34
Registrering af en modtager i 
telefonbogen 6-54
Resolution 8-7, 9-7

S
Scale 9-3
Sideopsætning 8-3, 8-8, 9-3, 9-9
Sikker dok. adgangsmetode 
10-132, 10-134
Sikkerhedsudskrivning 9-8, 9-16
Skrifttypeliste 12-6
Slet dokumenter m. sikker udskrift 
10-33
SLP 10-109
SMB Print 10-119
SMB-udskrift 4-13
SNMP 10-117
Sortering 5-20
Specifikationer 12-3
Spool setting 10-9
Spring over tomme sider 5-21
Stapling 5-18, 6-18, 7-22, 8-6, 
9-6, 10-16, 10-104
Støttede operativsystemer 3-3
Subnet mask 10-109
Substitute fonts 8-4
Symbol set 10-106
Symbolsæt 10-22

T
Testudskrivning 5-5
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U
Udskriftsbakke 8-6, 9-6
Udskriftsjob 10-125
Udskrifttype 5-15
Udskriv 6-21, 7-12, 9-8, 9-16, 
10-125
Udskrivning 2-6, 8-5, 8-12, 9-5, 
9-12
Udskrivningslister 10-30
Udskrivningsmetoder 5-3
USB timeout 10-103

V
Vandmærke 5-26

W
Windows 3-4

Z
Zone 10-121
Zoom 5-12

Æ
Ændring af papirformat 10-10
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