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1.

Snel Kopiëren

Snel Kopiëren

0.

1
2
3

Stel het papier in.
Plaats de originelen.
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.
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2.

Kopiëren

Basishandelingen

0.

 Kopiëren

1
2
3
4

Stel het papier in.
Plaats de originelen.
Tik op [Kopiëren] op het start scherm en stel vervolgens de vereiste kopieerinstellingen in.
Druk op de [START]-toets.

 Kopiëren stoppen en opnieuw starten

1
2

Tik op [Stop].
Om het kopiëren te stoppen, tik op [Stop taak]. Om opnieuw te starten, tik op [Volgende kopie] of
druk op de [START]-toets op het bedieningspaneel.

 Volgend origineel scannen tijdens het kopiëren
Ook tijdens het kopiëren of als de melding van MFP gereed wordt weergegeven, kunt u het volgende origineel
scannen.

1
2
3

Plaats de originelen.
Stel het aantal afdruksets en de kopieerinstellingen naar wens in.
Druk op de [START]-toets.

 Kopiëren onderbreken en andere afdrukken maken
U kunt de huidige afdruktaak onderbreken voor het maken van andere afdrukken.

1
2
3
4

Tik op het pictogram INTERRUPT.
Plaats de originelen.
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.
Tik opnieuw op het pictogram INTERRUPT nadat de functie “kopiëren met onderbreking” is
beëindigd.

 Een proefkopie maken

1
2
3
4
5

Plaats de originelen.
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en tik op [Proef kopie].
Druk op de [START]-toets.
Controleer de proefkopie en pas het aantal afdruksets en de kopieerinstellingen zo nodig aan.
Druk op de [START]-toets.
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Voornaamste functies

0.

 Papierformaat instellen
Het papierformaat wordt automatisch gedetecteerd wanneer u papier in de lade plaatst.

 Papiersoort instellen
Tik op [Gebr.functies -Gebruiker-] op het start scherm.

Kopiëren

1
2
3
4

Tik op het tabblad [Gebruiker] > [Lade] > [Papiersoort].
Selecteer de papiersoort en tik vervolgens op [OK].
Tik op [OK].

 Uitvoerlade selecteren
Tik op [Uitvoer bak] om van uitvoerlade te wisselen als de finisher of de binnenste lade is geïnstalleerd.

 Kopiëren met handinvoer

1
2
3
4
5
6

Plaats de originelen.
Plaats het papier in de handinvoerlade.
Stel hetzelfde formaat in als het papier dat in de handinvoerlade is geplaatst.
Tik op [Papiersoort] als de papiersoort geen normaal papier is.
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en tik op [OK].
Druk op de [START]-toets.

 Vergroot en verkleind kopiëren

1
2
3
4
5

Stel het papier in.
Tik op [Zoom].
Selecteer het gewenste papierformaat en de reproductiefactor en tik vervolgens op [OK].
Plaats de originelen.
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

 Kopiëren met vergroten en verkleinen door het opgeven van het papierformaat voor
originelen en kopieerpapier

1
2
3
4

Stel het papier in.
Plaats de originelen.
Tik op [Zoom].
Selecteer het formaat voor originelen en kopieerpapier en tik vervolgens op [OK].

Als de originelen foto’s zijn, tik dan op [Fotozoom], en selecteer vervolgens het papierformaat voor originelen en
kopieërpapier.

5

Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

 Kopiëren met vergroten en verkleinen door het handmatig opgeven van de
reproductiefactor

1

Stel het papier in.
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2
3
4
5
6

Plaats de originelen.
Tik op [Zoom].
Stel de reproductiefactor in.
Selecteer het gewenste kopieerpapierformaat en tik vervolgens op [OK].
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

 Afwerkfunctie selecteren

1
2
3
4
5

Stel het papier in.
Plaats de originelen.
Tik op [Afwerking].
Selecteer de afwerkfunctie en tik vervolgens op [OK].
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

 Dubbelzijdig kopiëren

1
2
3
4
5

Stel het papier in.
Plaats de originelen.
Tik op [2-Zijdig].
Selecteer de instelling en tik vervolgens op [OK].
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

 Originelenmodus instellen
Selecteer de originelenmodus door te tikken op [Origin. modus].







[Tekst/foto]: Geschikt voor originelen met zowel tekst als foto's.
[Tekst]: Geschikt voor originelen met alleen tekst.
[Foto]: Geschikt voor originelen met foto's.
[Drukwerk]: Geschikt voor originelen met fotogravure.
[Landkaart]: Geschikt voor originelen met fijne illustraties of tekst.
[Beeld smoothing]: Geschikt voor originelen met zowel tekst als foto’s waarvoor hogere reproduceerbaarheid op
foto‘s is vereist.

 Kleurenmodus instellen
Selecteer de kleurmodus op het tabblad [Basis].
 [Kleur]: De originelen worden in kleur gekopieerd.
 [Zwart]: De originelen worden in zwart-wit gekopieerd.
 [Auto kleur]: De kleurenmodus wordt automatisch geselecteerd.

 Dichtheid aanpassen
Op het tabblad [Basis], tik op [Auto] of de toetsen voor het aanpassen van de dichtheid om de dichtheid aan te passen.
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Bewerkingsfuncties

0.

 Bewerkingsfuncties instellen
Tik op [Kopie], selecteer het tabblad [Bewerken] en breng de vereiste wijzigingen aan.

 Inbindruimte instellen
Kopiëren

Tik op [Schuif beeld], selecteer het type inbindruimte en tik vervolgens op [OK].

 Donkere delen aan de rand van het origineel wissen
Tik op [Randen wissen], verstel de marge en tik vervolgens op [OK].

 Schaduw in het midden van een boek wissen
Tik op [Boek midden wissen], verstel de marge en tik vervolgens op [OK].

 2 tegenoverliggende pagina’s van een boek op 2 aparte vellen kopiëren

1
2

Tik op [Twee pag.].

3
4

Selecteer het tabblad [Basis] en selecteer vervolgens A4, B5 of LT als papierformaat.

Selecteer [1-zijde] om 2 tegenoverliggende pagina’s van het origineel te kopiëren op 1 zijde van 2
aparte vellen papier. Selecteer [2-zijde] om 2 tegenoverliggende pagina’s van het origineel te
kopiëren op 2 zijden van 1 vel papier.

Open de gewenste pagina van het origineel, leg deze op de glasplaat en druk op de toets [START].

 2/4 pagina’s op 1 vel kopiëren
Tik op [2in1/4in1], selecteer [2 in 1] of [4 in 1], selecteer vervolgens de instelling dubbelzijdig alsook de richting van het
origineel en tik op [OK].

 De uitvoer van het papier centreren
Tik op [Centreer kopie], en tik op [OK].

 Gescande afbeeldingen bewerken (Trimmen/maskeren)

1
2
3

Tik op [Bewerken] en selecteer vervolgens [Trim] of [Maskeer].
Leg het origineel met de af te drukken zijde naar boven op de glasplaat.
Lees de volgende 4 waarden af om het gebied met behulp van de schaalverdeling aan de linkeren bovenzijde van de glasplaat voor originelen aan te geven.
 X1: Van de linkerbovenzijde tot de linkerrand van het geselecteerde gebied
 X2: Van de linkerbovenzijde tot de rechterrand van het geselecteerde gebied
 Y1: Van de linkerbovenzijde tot de bovenste rand van het geselecteerde gebied
 Y2: Van de linkerbovenzijde tot de onderste rand van het geselecteerde gebied
Let op dat de markeringen van de aanleglijsten een onderlinge afstand van 2 mm hebben.
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4
5
6

Voer de waarden in en druk op [OK].
Leg het origineel op de glasplaat met de af te drukken zijde naar beneden.
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

 Gescande afbeeldingen bewerken (Spiegelbeeld / Negatief/positief-omkering)
Tik op [Bewerken] en selecteer vervolgens [Spiegel] of [Neg/Pos], en tik op [OK].

 Reproductiefactor afzonderlijk wijzigen in verticale en in horizontale richting.
Tik op [XY Zoom], stel vervolgens de reproductiefactor in en tik op [OK].

 Kaftblad toevoegen

1

Plaats papier voor kaftbladen in de papier- of in de handinvoerlade.

 Bij het plaatsen van papier voor kaftbladen in een papierlade moet [Kaften] als papiersoort alsmede
papierformaat en -dikte worden ingesteld.
 Bij het plaatsen van papier voor kaftbladen in de handinvoerlade moeten papierformaat en -dikte worden
ingesteld.

2
3
4
5

Plaats het papier andere dan kaftbladen.

6

Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

Plaats de originelen.
Tik op [Voorblad], selecteer de instellingen voor voor- en achterkaft en tik vervolgens op [OK].
Selecteer het tabblad [Basis], selecteer vervolgens de lade waarin het papier andere dan
kaftbladen is geplaatst.

 Vel op de gewenste pagina invoegen
U kunt een speciale papiersoort op de gewenste pagina invoegen.

1

Plaats het in te voegen papier in de papier- of in de handinvoerlade.

 Bij het plaatsen van vellen in de lade, selecteer de dikte, en selecteer vervolgens [Invoeg] als "Kenmerk" via
Home > [Gebr.functies -Gebruiker-] > [Gebruiker] > [Lade] > [Papiersoort].
 Bij het plaatsen van papier voor invoegvellen in de handinvoerlade moeten papierformaat en -soort worden
ingesteld.

2
3
4
5

Plaats het papier andere dan invoegvellen.

6

Selecteer de pagina waar het vel is ingevoegd, en tik vervolgens op [Set]. Nadat de instelling
voltooid is, tik op [OK].

7

Selecteer het tabblad [Basis], selecteer vervolgens de lade waarin het papier andere dan
invoegvellen is geplaatst.

8

Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

Plaats de originelen.
Tik op [Tussenleg vellen].
Selecteer [Afdruk] om een gekopieerd vel op de aangegeven pagina in te voegen. Selecteer
[Blank] om een blanco vel op de aangegeven pagina in te voegen.
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 Datum en tijd toevoegen
Tik op [Tijd stempel], selecteer de richting en positie van de tijdstempel, selecteer vervolgens de richting van het
origineel en tik op [OK].

 Paginanummer toevoegen

 Meerdere stapels originelen met verschillende instellingen kopiëren

1
2
3
4

Tik op [Job opbouw], en tik op [OK].
Plaats de eerste stapel originelen en configureer de instellingen, en druk op de toets [START].
Plaats de volgende stapel originelen en configureer de instellingen, en druk op de toets [START].
Wanneer het scannen van alle originelen is voltooid, wijzig zo nodig het aantal afdruksets en tik
op [Opdracht gereed].

 Blanco pagina’s overslaan
Tik op [Wis randen] en vervolgens op [OK].

 Zwarte randen rond afbeeldingen wissen

1
2

Tik op [Wis randen].

3

Tik op [OK].

Selecteer [Aan], en pas Aanpassing bereik aan. Hoe groter de aanpassingswaarde, hoe breder de
te wissen randen.

 De invoermodus van het automatische documentinvoersysteem wijzigen

1
2

Tik op [ADF -> SADF], en tik op [OK].
Plaats de originelen vel voor vel op het automatische documentinvoersysteem.

 Gehele afbeelding kopiëren

1
2
3
4

Selecteer tabblad [Basis] en tik vervolgens op [Zoom].
Selecteer het formaat van het origineel en van het kopieerpapier en tik vervolgens op [OK].
Selecteer tabblad [Bewerken] en tik vervolgens op [Volledig beeld].
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

 Afbeelding herhaaldelijk kopiëren op 1 vel

1
2
3

Tik op [Beeld herherhaling].
Leg het origineel met de af te drukken zijde naar boven op de glasplaat.
Lees de volgende 4 waarden af om het gebied met behulp van de schaalverdeling aan de linkeren bovenzijde van de glasplaat voor originelen aan te geven.
 X1: Van de linkerbovenzijde tot de linkerrand van het geselecteerde gebied
 X2: Van de linkerbovenzijde tot de rechterrand van het geselecteerde gebied
 Y1: Van de linkerbovenzijde tot de bovenste rand van het geselecteerde gebied
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Tik op [Paginanummer], selecteer de richting en positie van het paginanummer, geef vervolgens het paginanummer
op, kies de richting van het origineel en tik op [OK].

2.Kopiëren

 Y2: Van de linkerbovenzijde tot de onderste rand van het geselecteerde gebied
Let op dat de markeringen van de aanleglijsten een onderlinge afstand van 2 mm hebben.

4
5
6

Voer de waarden in, geef het aantal herhalingen op en tik op [OK].
Leg het origineel op de glasplaat met de af te drukken zijde naar beneden.
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.
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Beeldcorrectie

0.

 Functies voor beeldcorrecties instellen
Tik op [Kopiëren], op het start scherm, selecteer het tabblad [Beeld] en breng de vereiste wijzigingen aan.

 Kleurbalans instellen
Kopiëren

Tik op [Kleurbalans], stel de kleurbalans van elke kleur in, en tik op [OK].

 RGB instellen
Tik op [RGB afstelling], stel de kleurbalans van rood, groen en blauw in, en tik op [OK].

 Afstellen met sneltoets
Tik op [Snel keuze instelling], selecteer de beeldkwaliteit en tik vervolgens op [OK].

 Achtergrond instellen
Tik op [Achtergrond instelling], verstel de marge en tik vervolgens op [OK].

 Scherpte instellen
Tik op [Scherpte], stel de scherpte in en tik vervolgens op [OK].

 Tweekleurenkopie (selecteerbaar)
Het zwarte gedeelte en de delen anders dan zwart op het origineel worden in 2 specifieke kleuren afgedrukt.

1
2

Tik op [Twee kleuren kopie], en tik vervolgens op [Twee kleuren keuze].
Selecteer de kleur voor het zwarte gedeelte en de kleur voor niet zwarte gedeelte en tik
vervolgens op [OK].

 Tweekleurenkopie (rood en zwart)
Het rode gedeelte op het origineel wordt in rood en de delen anders dan rood worden zwart-wit afgedrukt.

1
2

Tik op [Twee kleuren kopie], en tik op [Rood&zwart].
Pas de rode kleur of het zwart-en-rood gedeelte naar believen aan en tik vervolgens op [OK].

 Eenkleurenkopie
Deze functie dient voor het maken van afdrukken in één kleur behalve zwart. Tik op [Mono kleur] en selecteer
vervolgens de gewenste kleur.

 Tint instellen
Tik op [Tint], stel de tint in en tik vervolgens op [OK].

 Verzadiging instellen
Tik op [Verzadiging], stel de verzadiging in en tik vervolgens op [OK].

 ADF scan ruisonderdrukking reduceren
Tik op [ADF ruis vermindering], selecteer het reductieniveau en tik vervolgens op [OK].
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3.

Fax

Verzenden

0.

 Basisprocedure

1
2
3
4
5

Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Geef de instellingen op voor origineelformaat, resolutie en de nodige opties.
Geef de ontvangers op.
Tik op [Zenden].

 De originelen instellen
Om te weten welke originelen kunnen worden verzonden en hoe ze te plaatsen, raadpleeg de Operator’s Manual for
FAX Unit.

 Origineelformaat instellen
 [Auto]: Kies deze instelling voor het automatisch detecteren van het origineelformaat.
 [Verschillende breedte]: Kies deze optie bij het plaatsen van originelen van verschillende formaten op de
automatische documentinvoer.
 Opgegeven formaat: Geef het formaat op waarmee het origineel moet worden gescand, ongeacht de werkelijke
grootte.

 Resolutie instellen
 [U-fijn]: Voor originelen met ultrafijne illustraties.
 [Fijn]: Voor originelen met een kleine tekstgrootte en fijne illustraties.
 [Standaard]: Voor originelen met een normale tekstgrootte.

 Opties instellen
Originelen functie
 [Tekst/Foto]: Voor originelen met een combinatie van tekst en foto's.
 [Tekst]: Voor originelen met tekst en lijntekeningen.
 [Foto]: Voor originelen met foto’s
Belichting
Stel de dichtheid in van de gescande originelen.
2-Zijdig scan
Geef de instelling voor 2-zijdig scannen op.
Tx-instelling
 Verz. type
[Geheugen Tx]: Originelen worden opgeslagen in het geheugen en vervolgens automatisch verzonden.
[Direct tx]: Originelen worden rechtstreeks gestuurd door verbinding met de bestemming.
 ECM
Zet de ECM (Error Correction Mode) communicatie [Aan] of [Uit]. Met deze optie op [Aan] kan, zelfs wanneer de
verstuurde gegevens zijn beïnvloed door het ruis tijdens de communicatie, een goede communicatie worden
verzekerd zonder beeldvervorming door het automatisch opnieuw versturen van de fragmenten die werden
verstoord.
 Kwalit. verz
Zet de "Kwaliteitsverzending" [Aan] of [Uit]. Door deze modus in te schakelen, worden de originelen verzonden met
een lagere snelheid dan normaal, waardoor de kans op fouten afneemt.
 Lijn select.
Selecteer de te gebruiken lijn.
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 SUB/SEP
Informatie om de oorspronkelijke gegevens te versturen naar het faxapparaat of informatie om de oorspronkelijke
gegevens op te halen van het faxapparaat.
 SID/PWD
Wachtwoord voor SID/PWD
 Onderwerp
Het onderwerp van de internetfax.
Fax

 Bericht
Het bericht van de internetfax.

 De ontvangers opgeven
Ontvanger specificeren in het adresboek
Selecteer tabblad enkel en selecteer de ontvangers.
Groep specificeren in het adresboek
Selecteer tabblad groep en selecteer de groepen uit de lijst.
Het faxnummer invoeren
Selecteer tabblad directe invoer en voer het faxnummer in.
Ontvanger zoeken in het adresboek of de LDAP server

1
2
3

Selecteer het tabblad enkel of groep, en tik vervolgens op het zoekpictogram.
Selecteer het item uit "Locatie", voer vervolgens het trefwoord in en tik op [Zoek].
Selecteer de ontvangers.

 Overige overdrachten
Overdrachten met de hoorn op en van de haak zijn beschikbaar. Voor meer informatie, raadpleeg de Operator's
Manual for the FAX Unit.
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Ontvangen

0.

De ontvangstmodus kan worden ingesteld op het "Admin"-menu.
Automatische ontvangst
Faxen worden automatisch ontvangen tijdens een inkomende oproep.
Handmatige ontvangst

1
2
3
4

Neem de handset van de externe telefoon bij een inkomende oproep.
Als u een toon (faxsignaal) hoort, tik dan op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Handm. Rx].
Druk op de [START]-toets op het bedieningspaneel en vervang de handset.

24 Ontvangen

Geavanceerde functies

0.

 Dubbelzijdige originelen verzenden
Plaats de originelen in de automatische documentinvoer.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie]> [Dubbelzijdige scan] en tik vervolgens op [Boek] of [Kalender], en tik op [OK].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Geef de ontvangers op en tik vervolgens op [Zenden].

Fax

1
2
3
4
5

 Transmissieprioriteit
U kunt een fax prioritair op andere ingevoerde transmissies verzenden.

1
2
3
4
5

Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie]> [Uitgebreid]> [Voorrang resevering], en tik op [OK].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Geef de ontvangers op en tik vervolgens op [Zenden].

 Afroep verzending
Op verzoek van een faxapparaat van de ontvanger, stuurt de MFP de oorspronkelijke gegevens die in het geheugen
van de ontvanger zijn opgeslagen.

1
2
3
4
5
6

Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie]> [Uitgebreid]> [Afroep reservering].
Stel het faxnummer in (telefoonnummer van de ontvanger) zoals vereist, en tik op [OK].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Tik op [Zenden].

 Afroep ontvangst
De MFP vraagt het faxapparaat van de afzender om de oorspronkelijke gegevens te verzenden.

1
2
3
4

Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie]> [Uitgebreid]> [Afroep].
Tik op [OK].
Geef de ontvangers op en tik vervolgens op [Zenden].

 Mailboxoverdracht
Originelen registreren

1
2
3
4
5
6
7

Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Tik op [Uitgebreid]> [ITU mailbox].
Selecteer [Vertrouwelijk] of [Bulletin bd] als type box, tik op [Invoer] als modus, en tik op [OK].
Voer het boxnummer in en druk op [OK].
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3.Fax

8

Druk op de [START]-toets.

Originelen afdrukken/verwijderen

1
2
3

Tik op [Fax] op het start scherm.

4
5

Voer het boxnummer in en druk op [OK].

Tik op [Optie] > [Uitgebreid]> [ITU mailbox].
Selecteer [Vertrouwelijk] of [Bulletin bd] als type box, tik op [Afdruk] of [Afbreken] als modus, en
tik op [OK].

Druk op de [START]-toets om af te drukken.

Originelen verzenden

1
2
3
4
5
6

Plaats de originelen.

7
8

Voer het boxnummer in en druk op [OK].

Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Tik op [Uitgebreid]> [ITU mailbox].
Selecteer [Vertrouwelijk] of [Bulletin bd] of [Relais] als type box, tik op [Verzend] als modus, en
tik op [OK].

Geef de ontvangers op en tik vervolgens op [Zenden].

Originelen ophalen

1
2
3
4
5

Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie] > [Uitgebreid]> [ITU mailbox].
Selecteer [Vertrouwelijk] of [Bulletin bd] als type box, tik op [Afroep] als modus, en tik op [OK].
Voer het boxnummer in en druk op [OK].
Geef de ontvangers op en tik vervolgens op [Zenden].

Een vertrouwelijke of bulletinboard mailbox aanmaken

1
2
3

Tik op [Fax] op het start scherm.

4

Voer het boxnummer in en druk op [OK].

Tik op [Optie] > [Uitgebreid]> [ITU mailbox].
Selecteer [Vertrouwelijk] of [Bulletin bd] als type box, tik op [Box setup] als modus, en tik op
[OK].

Een relaisstation mailbox aanmaken/wijzigen

1
2
3
4
5
6

Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie] > [Uitgebreid]> [ITU mailbox].
Selecteer [Relais] als type box, tik op [Box setup] of [Wijzig] als modus, en tik op [OK].
Voer het boxnummer in en druk op [OK].
Geef de te registreren ontvanger op en tik vervolgens op [OK].
Geef de benodigde instellingen op voor het rapport en het afdrukken van een ontvangen
origineel.
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3.Fax

Een mailbox verwijderen

1
2
3

Tik op [Fax] op het start scherm.

4

Voer het boxnummer in en druk op [OK].

Tik op [Optie] > [Uitgebreid]> [ITU mailbox].
Selecteer [Vertrouwelijk], [Bulletin bd] of [Relais] als type box, tik op [Box wissen] als modus, en
tik op [OK].

Fax

 Kiezen door het aaneenschakelen van meerdere reeksen nummers

1
2
3
4
5
6
7

Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Tik op [Uitgebreid]> [Ketting kies comm.].
Geef de faxnummers van de ontvanger op voor de combinatie.
Tik op [Zenden].

 Verzending voorbehouden

1
2
3
4
5
6
7

Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Tik op [Uitgebreid]> [Uitgestelde Tx reserveren].
Geef de datum op en tik vervolgens op [OK].
Geef de faxnummers van de ontvanger op en tik vervolgens op [Zenden].

 Originelen die niet zijn verzonden opnieuw verzenden
U kunt de gegevens van de originelen opslaan die niet zijn verzonden na een bepaald aantal pogingen en ze opnieuw
verzenden zonder ze opnieuw te hoeven plaatsen.

1
2
3
4
5

Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Tik op [Uitgebreid]> [Herstel Tx].
Selecteer de te hervatten taak en tik vervolgens op [Zenden].

 Originelen opslaan naar een gedeelde map
Tijdens het versturen van een fax, kunt u het opslaan als bestanden naar een gedeelde map.

1
2
3
4
5

Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Opslag].
Geef bestemming, naam en instellingen bestand op en tik vervolgens op [OK].
Geef de faxnummers van de ontvanger op en tik vervolgens op [Zenden].
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3.Fax

 Beveiligd ontvangen faxen afdrukken

1
2
3
4

Tik op [Afdruk] op het start scherm.
Selecteer [Beveil. Rx (lijn1)] of [Beveil. Rx (lijn2)] als type taak.
Selecteer de af te drukken taak en tik vervolgens op [Afdruk].
Voer het wachtwoord in en druk op [OK].
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Een internetfax verzenden

0.

 Verzenden

1
2
3
4

Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Geef de e-mailadressen op en tik vervolgens op [Zenden].

1
2
3
4
5
6

Fax

 Verzonden gegevens opslaan als bestand
Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Tik op [Opslag].
Geef bestemming, naam en instellingen bestand op en tik vervolgens op [OK].
Geef de e-mailadressen van de ontvanger op en tik vervolgens op [Zenden].

 Dubbelzijdige originelen verzenden

1
2
3
4
5

Plaats de originelen in de automatische documentinvoer.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie]> [2-Zijdig scan], geef de instelling op en tik op [OK].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Geef de ontvangers op en tik vervolgens op [Zenden].

 Transmissieprioriteit
U kunt een internetfax prioritair op andere ingevoerde transmissies verzenden.

1
2
3
4
5

Plaats de originelen.
Tik op [Fax] op het start scherm.
Tik op [Optie]> [Uitgebreid]> [Voorrang resevering], en tik op [OK].
Stel de vereiste voorwaarden voor de overdracht in.
Geef de ontvangers op en tik vervolgens op [Zenden].
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Een internetfax ontvangen

0.

Automatische ontvangst
De beheerder kan de instellingen op TopAccess opgeven om internetfaxen automatisch te ontvangen van de emailserver.
Handmatige ontvangst

1
2

Tik op [Gebr.functies -Gebruiker-] op het start scherm.
Druk in tabblad [Gebruiker] op [Controleer E-mail].
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4.

e-Filing

Overzicht

0.

 Over e-Filing
De functies van e-Filing zijn als volgt:
 Documenten opslaan in de e-Filing boxes die zijn ingesteld op de harde schijf van de MFP.
 Opgeslagen documenten afdrukken/bewerken/beheren.

32 Overzicht

Documenten afdrukken

0.

1
2
3
4

Tik op [e-Filing] op het start scherm.
Selecteer de box waarin het gewenste document is opgeslagen.
Selecteer het document en geef de nodige afdrukinstellingen op.
Tik op [Afdruk].

e-Filing
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Documenten opslaan/verwijderen

0.

 Documenten opslaan met een kopieerbewerking

1
2
3
4
5

Plaats de originelen.
Tik op [Kopie] op het start scherm en stel vervolgens de vereiste kopieerinstellingen in.
Tik op [Opslag] > [Opslag e-Filing] > [Box/Map].
Selecteer de box of map.
Druk op de [START]-toets.

 Documenten opslaan met een scanbewerking

1
2
3
4
5

Plaats de originelen.
Tik op [Scannen] op het start scherm.
Tik op [e-Filing].
Selecteer de box of map en tik vervolgens op [OK].
Tik op [Scan].
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Opgeslagen documenten verwijderen

0.

1
2
3

Tik op [e-Filing] op het start scherm.
Selecteer de box of map waarin het gewenste document is opgeslagen.
Selecteer het document en tik vervolgens op [Verwijder].

e-Filing
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Gebruikersboxen/mappen beheren

0.

 Gebruikersboxen aanmaken

1
2

Tik op [e-Filing] op het start scherm.

3

Voer de boxnaam en het wachtwoord in en tik vervolgens op [OK].

Selecteer het tabblad [Box-instelling], kies een niet-geregistreerde box genummerd van “001”
tot "200", en tik vervolgens op [Setup].

 Gebruikersboxen bewerken

1
2
3

Tik op [e-Filing] op het start scherm.
Selecteer het tabblad [Box-Instelling], kies de Gebruikersbox en tik vervolgens op [Setup].
Voer de boxnaam of het wachtwoord in en tik vervolgens op [OK].

 Gebruikersboxen/mappen verwijderen

1
2
3

Tik op [e-Filing] op het start scherm.
Selecteer het tabblad [Box-Instelling] en kies de Gebruikersbox.
Tik op [Verwijder].
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5.

Snel Scannen

Snel Scannen

0.

1
2
3

Plaats de originelen.
Selecteer de bestemming.
Stel de vereiste scaninstellingen in en druk op de [Start]-toets.
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6.

Scannen

Basishandelingen

0.

 Scannen

1
2
3
4

Plaats de originelen.
Tik op [Scannen] op het start scherm.
Selecteer de bestemming.
Tik op [Scan].

 Verzenden via e-mail
U kunt de gescande gegevens als bestandsbijlagen van een e-mailbericht verzenden.

1
2
3
4

Plaats de originelen.
Tik op [Scannen] op het start scherm.
Tik op [E-mail].
Geef de e-mailadressen op en tik vervolgens op [Zenden].

 Gegevens opslaan in een gedeelde map
U kunt de gescande gegevens opslaan in een gedeelde map.

1
2
3
4
5

Plaats de originelen.
Tik op [Scannen] op het start scherm.
Tik op [Bestand].
Geef de bestemming en de bestand instellingen op en tik vervolgens op [OK].
Tik op [Scan].

 Gegevens opslaan in de e-Filing-box
U kunt de gescande gegevens opslaan in een e-Filing-box.

1
2
3
4
5

Plaats de originelen.
Tik op [Scannen] op het start scherm.
Tik op [e-Filing].
Geef de bestemming op en tik vervolgens op [OK].
Tik op [Scan].

 Opslaan in een USB-apparaat
U kunt de gescande gegevens opslaan in een USB-apparaat.

1
2
3
4
5
6

Plaats de originelen.
Tik op [Scannen] op het start scherm.
Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort van de MFP.
Tik op [USB].
Geef de bestand instellingen op en tik vervolgens op [OK].
Tik op [Scan].

 Webservice scan gebruiken
U kunt scannen met de functie WS-scan.

1

Plaats de originelen.
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6.Scannen

2
3
4

Tik op [Scannen] op het start scherm.
Tik op [WS Scan].
Geef de bestemming op en tik vervolgens op [Scan].

Scannen
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Instellingen wijzigen

0.

 Hoe de instellingen wijzigen
Tik op [Scannen] op het start scherm, selecteer het tabblad [Scaninstel] en breng de vereiste wijzigingen aan.

 Kleurenmodus instellen
Tik op [Kleur mode] en selecteer vervolgens de kleurmodus van de items die worden weergegeven.





[Zwart]: Selecteer om te scannen in zwart-wit.
[Grijsschaal]: Selecteer om te scannen in grijstinten.
[Kleur]: Selecteer om te scannen in kleur.
[Auto kleur]: Selecteer om te scannen door het automatisch selecteren van de kleurmodus.

 Resolutie opgeven
Tik op [Resolutie] en selecteer vervolgens de resolutie van de items die worden weergegeven.

 Originelenmodus instellen
Selecteer de originelenmodus door te tikken op [Origin. modus].
 [Tekst]: Voor originelen met tekst.
 [Tekst/foto]: Voor originelen met tekst en foto's.
 [Foto]: Voor originelen met foto’s.

 Oriëntatie veranderen
Tik op [Roteren], selecteer de rotatiemethode en tik vervolgens op [OK].

 Dubbelzijdige originelen scannen
Tik op [Enkel / 2-zijdige scan], geef de instelling op en tik op [OK].
 [Enkel]: Kies deze instelling om de één zijde van de originelen te scannen.
 [Boek]: Kies deze instelling om beide zijden van de originelen in dezelfde richting te scannen (naar links geopend).
 [Kalender]: Kies deze instelling om beide zijden van de originelen in omgekeerde richting te scannen (naar boven
geopend).

 Origineelformaat opgeven
Tik op [Origineelformaat], selecteer het origineelformaat en tik vervolgens op [OK].
 [Auto]: Kies deze instelling voor het automatisch detecteren van het origineelformaat.
 [Gemende originelen]: Kies deze optie bij het plaatsen van originelen van verschillende formaten op de
automatische documentinvoer.

 Compressieverhouding wijzigen
Selecteer de compressieverhouding uit de onderstaande items.
 [Laag]: Kies deze instelling voor een lagere compressieverhouding en een beter beeldkwaliteit.
 [Midden]: Kies deze instelling voor de standaard compressieverhouding en een matige beeldkwaliteit.
 [Hoog]: Kies deze instelling voor een hogere compressieverhouding. Dit is geschikt voor het minimaliseren van de
gegevensgrootte ten nadele van de kwaliteit van de afbeelding.

 Blanco pagina’s verwijderen
Om lege pagina’s in de gescande gegevens te verwijderen, stel de optie "Sla lege pagina over" in op [Aan].

 Zwarte randen rond afbeeldingen wissen
Om de zwarte randen van een origineel te wissen, stel de optie "Wis buitenzijde" in op [Aan].
U kunt de detectieparameter voor de grens tussen de afbeelding en de randen instellen met de optie "Instellen
bereik". Hoe hoger is het niveau, hoe meer gebied wordt gewist.

 Belichting aanpassen
Gebruik de instelling "Belichting" om de belichtingsinstelling van de gescande gegevens aan te passen.
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 Dichtheid achtergrond instellen
Gebruik de instelling "Achtergrond afstelling" om de dichtheid van de achtergrond van de gescande gegevens aan te
passen.

 Contrast instellen
Gebruik de instelling "Contrast" om het contrast van de gescande gegevens aan te passen.

 Scherpte instellen
Gebruik de instelling "Scherpte" om de scherpte van de gescande gegevens aan te passen.

 Kleurbalans instellen
Gebruik de instellingen "Verzadiging" en "RGB afstellen" om de kleurbalans van de gescande gegevens aan te passen.

 ADF scan ruisonderdrukking reduceren
 [Geen]: Kies deze instelling om de functie uit te schakelen.
 [Laag, Gemiddeld, Hoog]: Kies om de functie te gebruiken. Dunne lijnen die geen ruis zijn kunnen zwakker
overkomen als de ruisreductie wordt verhoogd.

 Taalinstelling voor OCR
Om de talen voor OCR in te stellen, stel de 1e en 2e taal in onder "OCR instelling".

 Tekstrichting voor OCR corrigeren
Voor het automatisch corrigeren van de tekstrichting gescand met OCR, tik op [Aan] onder "Auto rotatie".

Doorgaans is dit ingesteld op [Aan].
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Scannen

U kunt het niveau van de ruisonderdrukking instellen voor het scannen van originelen met de automatische
documententoevoer. Gebruik deze functie als scanruis als gevolg van fijn stof optreedt.

6.Scannen

44 Instellingen wijzigen

7.

Afdruk

Afdruk

0.

Om een taak af te drukken, tik op [Afdruk] in het start scherm, selecteer vervolgens het type taak uit taaktype, kies
vervolgensde weergegeven taak in de lijst en tik vervolgens op [OK].
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Template vastleggen

0.

 Een template vastleggen

1
2
3
4

Stel alle benodigde functies in.
Tik op [Template], selecteer de groep op het tabblad [Registratie], en tik vervolgens op [Openen].
Selecteer de lege toets en tik vervolgens op [Bewaren].
Voer de gegevens van de template in en tik vervolgens op [Bewaren].

 Gegevens van de template aanpassen

1
2
3

Tik op [Template], selecteer de groep op het tabblad [Registratie], en tik vervolgens op [Openen].
Selecteer de template en tik vervolgens op [Bewerken].
Wijzig de gegevens van de template en tik vervolgens op [OK].

 Een template verwijderen

1
2

Tik op [Template], selecteer de groep op het tabblad [Registratie], en tik vervolgens op [Openen].
Selecteer de template en tik vervolgens op [Verwijder].

 Een privé-groep aanmaken

1

Tik op [Template], selecteer de blanco groep op het tabblad [Registratie], en tik vervolgens op
[Openen].

2

Voer de groepsgegevens in en druk op [OK].

 Gegevens van privé-groep wijzigen

1

Tik op [Template], selecteer de groep op het tabblad [Registratie], en tik vervolgens op
[Bewerken].

2

Wijzig de groepsgegevens en druk op [OK].

 Een privé-groep verwijderen
Tik op [Template], selecteer de groep op het tabblad [Registratie], en tik vervolgens op [Verwijder].
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Templates gebruiken

0.

 Een template voor het kopiëren gebruiken

1
2
3
4

Stel het papier in.
Plaats de originelen.
Tik op [Template], selecteer de groep en selecteer vervolgens de template.
Stel de vereiste kopieerinstellingen in en druk op de [START]-toets.

 Een template voor het scannen gebruiken

1
2
3

Plaats de originelen.
Tik op [Template], selecteer de groep en selecteer vervolgens de template.
Tik op [Scan].

Template
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Gebr.functies

Gebruikersinstellingen

0.

 Algemeen
Verander taal
U kunt de taalinstelling van het aanraakpaneel wijzigen.
Hoog contrast
U kunt het aanraakscherm in hoge contrast modus weergeven.
Scherm instelling
U kunt de helderheid van het aanraakpaneel instellen.
Auto kalibratie
U kunt de kleurgradatie automatisch kalibreren.
Kalibratie
U kunt de kleurgradatie automatisch kalibreren. Met deze functie is het mogelijk meer precieze aanpassingen te
maken dan met “Auto kalibratie”.
Registratie
Wanneer kleuren verkeerd geregistreerd worden, kan de positie van elke kleur uitgelijnd worden.
Programmeerb. toets
De functies die zijn toegewezen aan de [PROGRAMMEERBARE1] toets / [PROGRAMMEERBARE2] toets op het
bedieningspaneel worden weergegeven.

 Kopie
Belichting
Kies de gewenste belichting voor kopies.
Belichting voor kleur
Kies de gewenste belichting voor kleurenkopies.
Belichting voor zwart
Kies de gewenste belichting voor zwart-witkopies.
Kleurmode
Toont de standaard kleurmodus voor kopiëren.
Handmatge invoer
Kies de standaard papiersoort voor handinvoer. Om op de achterzijde van het papier te kopiëren, selecteer [Bedrukt]
onder “Achter afdr.”.
Originelen functie
Kies de standaard originelenmodus voor kopiëren.
Originele mode voor kleur
Kies de standaard originelenmodus voor kleurenkopies.
Originele mode voor zwart
Kies de standaard originelenmodus voor zwart-witkopies.
Originele mode voor auto kleur
Kies de standaard originelenmodus voor automatische kleurenkopies.
Sla lege pagina over aanpassing
U kunt de gevoeligheid van de detectieparameter voor lege pagina’s instellen om ze te verwijderen uit de gescande
gegevens bij het kopiëren. Hoe hoger de gevoeligheid, des te groter de kans dat het apparaat blanco pagina's zal
detecteren.
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ACS-aanpassing
U kunt de gevoeligheid van de detectieparameter voor kleur of zwart-wit originelen instellen bij het maken van
automatische kleurenkopies. Hoe hoger de gevoeligheid, des te groter de kans dat het apparaat originelen als
kleurendocumenten zal detecteren.
2in1/4in1
Kies de standaard instelling voor 2in1/4in1 kopiëren.
Boek->2
Selecteer de standaardinstelling voor het dubbelzijdig kopiëren van een boek.
Brochure sorteren
Kies de standaard instelling voor brochure kopiëren.

 Fax
Resolutie
 [Standaard]: Voor originelen met een normale tekstgrootte.
 [Fijn]: Voor originelen met een kleine tekstgrootte en fijne illustraties.
 [U-fijn]: Voor originelen met ultrafijne illustraties.
Originelen functie
 [Tekst]: Voor originelen met tekst en lijntekeningen.
 [Tekst/foto]: Voor originelen met een combinatie van tekst en foto's.
 [Foto]: Voor originelen met foto’s.
Verz. type

Belichting
Stel de dichtheid in van de gescande originelen in.
Bev.ontv. forceren
U kunt de functie "Beveiligde ontvangst" in- of uitschakelen.
RTI
Zet de RTI-registratie [Aan] of [Uit].
TTI
Zet de TTI-registratie [Aan] of [Uit].
ECM
Zet de ECM (Error Correction Mode) communicatie [Aan] of [Uit]. Met deze optie op [Aan] kan, zelfs wanneer de
verstuurde gegevens zijn beïnvloed door het ruis tijdens de communicatie, een goede communicatie worden
verzekerd zonder beeldvervorming door het automatisch opnieuw versturen van de fragmenten die werden
verstoord.
Voorbeeld instelling
Zet de voorbeeldinstelling [Aan] of [Uit].
Meerv. best. bevestigen
Kies of u het bevestigingsscherm wilt weergeven als meerdere bestemmingen zijn opgegeven.
Snelh.limiet verz.
De transmissie met V.34 kan mislukken, afhankelijk van de communicatiekwaliteit van uw lijn.
Transmissiemislukkingen kunnen worden vermeden wanneer deze optie is ingesteld op [Aan].
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 [Geheugen Tx]: Verzend het origineel nadat de gescande gegevens zijn opgeslagen in het geheugen.
 [Direct Tx]: Verzend het origineel rechtstreeks als het wordt gescand.

9.Gebr.functies

Snelh.limiet ontv.
De ontvangst met V.34 kan mislukken, afhankelijk van de communicatiekwaliteit van uw lijn. Ontvangstmislukkingen
kunnen worden vermeden wanneer deze optie is ingesteld op [Aan].
 [Lijn 1]: Hiermee kunt u de "snelheidslimiet voor ontvangst" voor de 1ste lijn al dan niet in te schakelen.
 [Lijn 2]: Hiermee kunt u de "snelheidslimiet voor ontvangst" voor de 2e lijn al dan niet in te schakelen.
Standaard adresboek
Hiermee kunt u het standaard tabblad dat in het adresboek wordt weergegeven kiezen.
Standaardweergave voor enkel
Hiermee kunt u het standaard weergaveformaat voor de enkele tabblad van het adresboek kiezen.
Standaardweergave voor groep
Hiermee kunt u het standaard weergaveformaat voor de groep tabblad van het adresboek kiezen.

 Scannen
Kleurmode
Kies de standaard kleurmodus,
Compressie
Kies de gewenste modus voor scanopdrachten in de modi [Grijstinten], [Kleur] of [Auto kleur].
Enkel/2-zijdige scan
Kies de standaard modus voor enkelzijdig of dubbelzijdig scannen.
Roteren
Kies de standaard instelling voor beeldrotatie.
Voorbeeld instelling
Kies of u een voorbeeldweergave van de afgedrukte afbeeldingen wilt bekijken voordat ze worden opgeslagen of
gemaild.
Sla lege pagina
U kunt de gevoeligheid van de detectieparameter voor lege pagina’s instellen om ze te verwijderen uit de gescande
gegevens bij het scannen. Hoe hoger de gevoeligheid, des te groter de kans dat het apparaat blanco pagina's zal
detecteren.
ACS aanpassing
U kunt de gevoeligheid van de detectieparameter voor kleur of zwart-wit originelen instellen bij het maken van
automatische kleuren scans. Hoe hoger de gevoeligheid, des te groter de kans dat het apparaat originelen als
kleurendocumenten zal detecteren.
Afdrukkwaliteit voor zwart in ACS
Kies de gewenste beeldkwaliteit voor het scannen van zwart-witoriginelen in modus Auto kleur.
Zwart/wit aanpassing voor standaard
Kies de belichting voor het scannen van zwart-witoriginelen in modus Auto kleur. Hoe hoger de belichting wordt
ingesteld, hoe donkerder zwart-wit pagina’s in een origineel zullen zijn.
Resolutie
Kies de standaardresolutie voor het scannen.
Origin. modus
Kies de standaard modus voor het scannen.
Belichting
Stel de standaard belichting voor het scannen in.
Achtergrond afstellen
Stel de standaardwaarde van de achtergrond afstelling voor het scannen in.
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Standaard adresboek
Hiermee kunt u het standaard tabblad dat in het adresboek wordt weergegeven kiezen.
Standaardweergave voor enkel
Hiermee kunt u het standaard weergaveformaat voor de enkele tabblad van het adresboek kiezen.
Standaardweergave voor groep
Hiermee kunt u het standaard weergaveformaat voor de groep tabblad van het adresboek kiezen.

 e-Filing
U kunt het origineeltype instellen voor het afdrukken van kleurendocumenten in e-Filing.
Algemeen
De juiste afbeeldingkwaliteit voor het afdrukken van algemene kleurendocumenten wordt toegepast.
Foto
De juiste afbeeldingkwaliteit voor het afdrukken van foto’s wordt toegepast.
Presentatie
De juiste afbeeldingkwaliteit voor het afdrukken van presentatiemateriaal wordt toegepast.
Tekening
De juiste afbeeldingkwaliteit voor het afdrukken van documenten met veel tekst of lijntekeningen wordt toegepast.

 Lijst
Gebr.functies

Adres boek
De lijst van alle contacten geregistreerd in het adresboek wordt afgedrukt.
Groep nummer
De lijst van alle contacten geregistreerd in de groep wordt afgedrukt.
Functie
De lijst functies (gebruiker) wordt afgedrukt.
ITU mailbox
De lijst van de geregistreerde mailboxen wordt afgedrukt.

 Papierlade
Tik op [Papiersoort], stel het type papier en attribuut in en tik vervolgens op [OK].

 Adres
Contactpersonen registreren

1

Tik op het lege contact op het overzichtscherm van het adresboek, en tik vervolgens op
[Toegang].

2
3
4

Voer de contactgegevens in.
Tik op [Optie] om de standaardinstellingen voor een faxverzending op te geven.
Tik op [OK].

Contactpersonen bewerken

1
2
3

Tik op het contact op het overzichtscherm van het adresboek, en tik vervolgens op [Bewerken].
Bewerk de contactgegevens.
Tik op [Optie] om de standaardinstellingen voor een faxverzending op te geven.
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4

Tik op [OK].

Contactpersonen verwijderen
Tik op het contact op het overzichtscherm van het adresboek, en tik vervolgens op [Verwijder].
Contactpersonen zoeken door criteria in te voeren

1
2
3

Tik op het zoekpictogram op het overzichtscherm van het adresboek.
Voer de zoekcriteria in.
Tik op [Zoek].

Groepen registreren

1

Kies het tabblad groep, tik op de blanco groep op het overzichtscherm en tik tenslotte op
[Toegang].

2
3

Voer de groepsnaam en de index in en druk op [OK].
Selecteer de contactpersonen die u wilt toevoegen aan de groep en tik op [OK].

Groepen bewerken

1

Kies het tabblad groep, kies de blanco groep op het overzichtscherm en tik tenslotte op
[Bewerken].

2
3

Voer de groepsnaam en de index in en druk op [OK].
Selecteer de contactpersonen die u wilt toevoegen aan de groep en tik op [OK].

Zoeken naar groepen op groepsnaam

1
2

Selecteer tabblad groep en tik op het zoekpictogram op het overzichtscherm.
Voer de groepsnaam, ID-nummer of index in en druk op [Zoek].

 Controleer E-mail
Met deze functie kunt u controleren op nieuwe e-mails (internetfaxen) op de POP3-server. Als er een nieuwe e-mail
ontvangen wordt op de POP3-server, print de MFP automatisch de e-mailgegevens nadat ze werden opgehaald van de
POP3-server.

 Internet Fax
U kunt de instellingen voor de TTI- en RTI-opname voor internetfaxtaken maken.

 Print
U kunt de standaard kleurenmodus wijzigen voor direct afdrukken vanaf USB.

 Bluetooth printen
U kunt het papierformaat en -type voor Bluetooth printen instellen.

 Wi-Fi DIREKT instelling
Als de draadloze LAN Module is geïnstalleerd, kunt u de instellingen voor Wi-Fi Direct opgeven. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
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0.

 Toegang tot menu Beheer

1

Tik op [Gebr.functies -Gebruiker-] op het start scherm en selecteer vervolgens het tabblad
[Beheer].

2

Voer het wachtwoord in.

 Algemeen
Apparaatinformatie
U kunt de apparaatinformatie instellen.
Kennisgeving
U kunt de kennisgevingsmail instellen om een bericht te sturen wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen op
het MFP, zoals papier op en serviceleverancier bellen.
Wachtwoord setup
U kunt het beheerderswachtwoord wijzigen.
Klok
U kunt de klok die in de MFP ingebouwd is, aanpassen door de datum en tijd in te voeren.
Spaarstand
U kunt de volgende energiebesparende standen instellen.

Display niveau
U kunt bepalen of de kalibratie- en registratie-instellingen kunnen worden aangestuurd door gebruikers of de
beheerder.
 [Gebruiker]: De knoppen worden zowel weergegeven op de menu "Beheer" als de menu "Gebruiker".
 [Beheer]: De knoppen worden alleen weergegeven op de menu "Beheer".
Kalibratie
U kunt de kleurgradatie van afbeeldingen automatisch kalibreren.
Egalisatie print
U kunt de soepelheid van afbeeldingen bij het afdrukken instellen.
Registratie
Wanneer kleuren verkeerd geregistreerd worden, kan de positie van elke kleur uitgelijnd worden.
Status melding
U kunt bepalen of statusmeldingen worden weergegeven aan de onderkant van het aanraakpaneel.
Auto wissen
U kunt instellen hoeveel tijd de MFP wacht tot voorgaande bewerkingen die niet afgerond is op het bedieningspaneel
gewist wordt.
Licentie beheer
U kunt de licentiegegevens bevestigen van de opties die in de MFP zijn geïnstalleerd. U kunt ook de licentie op de MFP
installeren.
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 Aan/uit schakelklok
Met deze functie kan de MFP automatisch in de slaapstand of super slaap-stand worden geschakeld door de tijd
voor elke dag van de week op te geven.
 Automatische spaarstand
Met deze functie kan de MFP automatisch in de energiebesparende stand worden geschakeld wanneer het
gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt.
 Slaap/Super slaap
Met deze functie kan de MFP automatisch in de slaapstand of super slaap-stand worden geschakeld wanneer het
gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt.

9.Gebr.functies

Talen
U kunt talen van het aanraakpaneel toevoegen of verwijderen. U kunt ook de taalinstelling van het aanraakpaneel
wijzigen.
Systeem updates
U kunt bestanden installeren voor het bijwerken van het systeem van de MFP.
Klonen
U kunt duplicaatbestanden van de gegevens voor instellingen en gebruikers creëren. Deze bestanden kunnen worden
geïnstalleerd op deze MFP en andere MFP’s van dezelfde serie.
Uitschakel-instelling
Bij uitgeschakelde stroom kunt u de instellingen voor het uitschakelvenster en het gedrag maken.
Export logboeken
Het is mogelijk logs van elke bewerking die in de LOGlijst weergegeven worden, (Afdruk/Zenden/Ontvangen/Scan) in
scherm "Taakstatus" te exporteren naar een USB-opslagapparaat.
Taak overslaan
U kunt mislukte kopie- of afdruktaken overslaan en andere taken uitvoeren.
Toetsenbord layout
U kunt de lay-out van de op het aanraakscherm getoonde toetsenbord wijzigen en de lay-out van het externe
toetsenbord instellen.
Reinigen
Het is mogelijk de hoofdladers en de LED-printkoppen te reinigen.
Pop-up
U kunt instellen of pop-upberichten al dan niet worden weergegeven.
ADF ruis vermindering
U kunt de scan ruisvermindering instellen voor originelen die gescand worden met de automatische
documententoevoer bij het kopiëren of scannen.
Interval zelftest
U kunt de zelftest interval voor het behoud van de beeldkwaliteit van deze MFP instellen.
Programmeerb. toets
U kunt de functies toewijzen aan de [PROGRAMMEERBARE1] toets / [PROGRAMMEERBARE2] toets op het
bedieningspaneel. Druk op [Toets 1] of [Toets 2] en kies te toe te wijzen functie.

 Netwerk
IPv4
U kunt instellingen voor het TCP/IP-protocol maken (IPv4).
IPv6
U kunt instellingen voor het TCP/IP-protocol maken (IPv6).
IPX / SPX
U kunt instellingen voor het IPX/SPX-protocol maken.
NetWare
U kunt de NetWare-configuratie instellen.
SMB
U kunt de eigenschappen van het SMB-netwerk instellen.
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AppleTalk
U kunt de instellingen voor AppleTalk maken.
HTTP
U dient de HTTP-netwerkserverservice in te schakelen om webgebaseerde toepassingen op deze MFP te kunnen
gebruiken, zoals TopAccess en e-FILING.
Ethernet
Het is mogelijk de ethernetsnelheid aan te geven.
Overige
U kunt de netwerkinstellingen in- of uitschakelen.
IPsec
U dient op te geven of de IPsec-Enabler is geïnstalleerd in de MFP.
Netwerk controleren
U kunt de functies ping en traceroute gebruiken.

 Kopie
Max. kopieën
U kunt het maximum aantal kopieën instellen.
Autom. 2-zijdig
Selecteer de standaardinstelling voor de originelen in de automatische documentinvoer.

Automatisch wisselen van papierbron
U kunt de functie voor het automatisch wisselen van papierlade, ook wanneer de papierbron voor een kopieertaak
handmatig is ingegeven, in schakelen. Als [Aan] geselecteerd wordt, zal de MFP papier van hetzelfde formaat uit een
andere lade toevoeren wanneer de aangegeven lade tijdens een kopieertaak leeg zou raken.
Printen pauzeren bij lege nietmach.
Kies of het afdrukken moet stoppen wanneer de nieter tijdens het nieten in een andere dan rughechtingsmodus leeg
raakt.
Papier uit verschillende richting
Als [Aan] geselecteerd wordt, zal de MFP papier van hetzelfde formaat met een andere oriëntatie uit een andere lade
toevoeren wanneer de aangegeven lade tijdens een kopieertaak leeg zou raken.
Standaard mode voor auto kleur
U kunt de standaardmodus voor modus Auto kleurenkopie instellen.
Auto uitvoer wissel cascade afdruk
U kunt instellen of het afdrukken wordt voortgezet door de uitvoerlade automatisch te wijzigen wanneer de
oorspronkelijke lade vol raakt.
Perforatie opvangbak is vol
U kunt bepalen of het afdrukken wordt voortgezet zonder gaten te perforeren wanneer de afvalbak van de perforatieeenheid vol raakt.
Wis buitenzijde origineel
U kunt bepalen om de functie buitenkant wissen origineel al dan niet in te schakelen.
Kop.cntr
U kunt bepalen om de functie kopie centreren al dan niet in te schakelen.
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Voorkeur sorteermode
U kunt de standaard sorteermodus instellen.
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 Fax
Afzender ID
Stel de ID-naam en het faxnummer in.
Instellingen
 Verzend mode
- [Auto]: Een binnenkomend faxbericht wordt automatisch ontvangen.
- [Handmatig]: Een binnenkomend faxbericht wordt handmatig ontvangen.
 Monitor volume / Gereedtoon volume
Stel volume monitor toon (lijntoon wanneer op de haak) en volume voltooiing ontvangst in.
 Centale type / Centrale type (Lijn2)
- [DP]: Belpuls lijnen.
- [MF]: Multifrequentie lijnen.
Lijn-2 mode
U kunt instellingen maken voor het gebruik van twee lijnen tegelijk met meerdere geïnstalleerde faxapparaten. Tik op
[Lijn-2 mode] en stel elk item in.

Om twee lijnen tegelijk te gebruiken, moet u de volgende instellingen maken:
 Beheer > Fax > Afzender ID
 Beheer > Fax > Instellingen > Centale type
 Ontv/Verz
De 2e lijn wordt benut voor zowel het ontvangen als het verzenden.
 Alleen ontvangen (24hr)
De 2e lijn wordt uitsluitend benut voor het ontvangen.
 Alleen ontvangen (timer)
De 2e lijn wordt uitsluitend benut voor het ontvangen tijdens een bepaalde tijdsduur.
Rx Print
 Afdr.limiet
Zet de afdrukken negeren [Aan] of [Uit]. Wanneer de instelling is ingeschakeld, wordt, bij originelen langer dan het
afdrukgebied, het deel dat het afdrukgebied overschrijdt, genegeerd.
 Dubbelzijdig
Zet het dubbelzijdig afdrukken [Aan] of [Uit].
 Verkleinen
Zet het verkleind afdrukken van ontvangen faxen op [Aan] of [Uit]. Wanneer de instelling is ingeschakeld, wordt, bij
originelen die het afdrukgebied overschrijden, het afdrukgebied verminderd met 75% van de oorspronkelijke
grootte.
 Roteren
Zet de functie rotatiesortering [Aan] of [Uit]. Wanneer de instelling is ingeschakeld, worden de ontvangen faxen
afwisselend horizontaal en verticaal gesorteerd voor elke faxtaak.
Herstel Tx
Stel het tijdsinterval in om de oorspronkelijke gegevens in het geheugen op te slaan.
Veilige ontvangst
 Beveiligde ontvangst
- [Aan]: "Beveiligde ontvangst" is ingeschakeld.
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- [Uit]: "Beveiligde ontvangst" is uitgeschakeld.
- Weekschema: Stel de tijd in voor elke dag van de week voor het automatisch in- en uitschakelen van "Beveiligde
ontvangst".
 Weekschema
Wanneer [Weekschema] in ingesteld voor "Beveiligde ontvangst", stel de tijd in voor elke dag van de week voor het
automatisch in- en uitschakelen van "Beveiligde ontvangst".
 Print wachtwoord
Stel het afdrukwachtwoord in voor Lijn 1 of Lijn 2.

 Bestand
U kunt het aantal dagen instellen voor het bewaren van de bestanden in de gedeelde map van deze MFP.

 E-mail
U kunt de instellingen voor het verzenden van e-mails opgeven.

 Internet Fax
U kunt de instellingen voor internetfaxoverdracht opgeven.

 Beveiliging
Certificaat beheer
Het is mogelijk apparaatcertificaten en CA-certificaten te importeren of apparaatcertificaten te exporteren.

 Gebr.wachtwoord
U kunt een wachtwoord invoeren dat vereist is om een beveiligd PDF-bestand te openen.
 Gebr. authenticatiecode als wachtwoord
[Aan]: De gebruikersnaam voor gebruikersverificatie wordt gebruikt als wachtwoord
[Uit]: Het in [Gebr.wachtwoord] ingevoerde wachtwoord wordt gebruikt in plaats van de gebruikersnaam voor
gebruikersverificatie.
 Beheer wachtwoord
U kunt het wachtwoord invoeren dat vereist is om de beveiligingsinstellingen van een beveiligd PDF-bestand te
wijzigen.
 Coderingsniveau
[128bit AES]: Encryptie niveau compatibel met Acrobat 7.0, PDF V1.6.
[128bit RC4]: Encryptie niveau compatibel met Acrobat 5.0, PDF V1.4.
[40bit RC4]: Encryptie niveau compatibel met Acrobat 3.0, PDF V1.1.
 Encryptie forceren
[Aan]: Alleen beveiligde PDF-bestanden zijn toegestaan voor de uitvoer van gescande gegevens.
[Uit]: Andere bestandsindelingen dan beveiligde PDF-bestanden (zoals JPEG en TIFF) zijn toegestaan.
 Instelling
[Afdruk]: Afdrukken is toegestaan.
[Wijzig]: Document wijzigen is toegestaan.
[Uitnemen]: Inhoud kopiëren en uitpakken is toegestaan.
[Toegang]: Extractie van inhoud voor toegankelijkheid is toegestaan.
Integriteit controle
 [Minimum]: De uitvoeringscode om de beveiligingsfunctie toe te passen en de gegevens waarnaar de
uitvoeringscode verwijst worden gecontroleerd.
 [Vol]: Alle uitvoeringscodes en de gegevens waarnaar de uitvoeringscode verwijst worden gecontroleerd.

 Lijst / rapport
Rapport instelling > Rapportinstelling
 Journaal
[Auto]: U kunt instellen of de verzend- en ontvangstrapporten al dan niet automatisch worden afgedrukt.
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[Verzonden]: Kies het aantal verzendingen die in het verzendrapport moeten worden afgedrukt.
[Ontvangen]: Kies het aantal verzendingen die in het ontvangstrapport moeten worden afgedrukt.
 Fax rapportage
Specificeer de voorwaarde voor elk overdrachtstype.
[Uit]: Het communicatierapport wordt niet afgedrukt.
[Altijd]: Het communicatierapport wordt altijd afgedrukt.
[I.g.v fout]: Het communicatierapport wordt afgedrukt als een fout optreedt,
 Ontvangst lijst
[Relais station]: U kunt instellen de ontvangstlijst af te drukken wanneer er een relaisoverdracht ontvangen is van
een afzender.
[Lokaal]: U kunt instellen de ontvangstlijst af te drukken wanneer er een lokaal document in de postbus van de MFP
ontvangen is.
[Op afstand]: U kunt instellen de ontvangstlijst af te drukken wanneer er een document op afstand van een andere
telefax in de postbus van de MFP ontvangen is.
Rapport instelling > Uitvoer
Selecteer het uitvoerformaat van het rapport.
Lijst
U kunt de [NIC configuratie pagina], [Functie], [PS3 font lijst] en de [PCL font lijst] afdrukken.

 Printer / e-Filing
Automatisch wisselen van papierbron
U kunt de functie voor het automatisch wisselen van papierlade, ook wanneer de papierbron voor een afdruktaak
handmatig is ingegeven, in te schakelen. Als [Aan] geselecteerd wordt, zal de MFP papier van hetzelfde formaat uit
een andere lade toevoeren wanneer de aangegeven lade tijdens een afdruktaak leeg zou raken.
Papier uit verschillende richting
Als [Aan] geselecteerd wordt, zal de MFP papier van hetzelfde formaat met een andere oriëntatie uit een andere lade
toevoeren wanneer de aangegeven lade tijdens een afdruktaak leeg zou raken.
Printen pauzeren bij lege nietmach.
Kies of het afdrukken moet stoppen wanneer de nieter tijdens het nieten in een andere dan rughechtingsmodus leeg
raakt.
Geforceerd doorgaan (ongeldig papier)
Kies of de uitvoerlade automatisch gewijzigd moet worden en er doorgegaan moet worden met afdrukken wanneer
het formaat of de soort van het papier dat uitvoer ervan onmogelijk maakt, in de tweede of latere pagina van een
afdruktaak is opgenomen.
Auto uitvoer wissel cascade afdruk
U kunt instellen of het afdrukken wordt voortgezet door de uitvoerlade automatisch te wijzigen wanneer de
oorspronkelijke lade vol raakt.
Perforatie opvangbak is vol
U kunt bepalen of het afdrukken wordt voortgezet zonder gaten te perforeren wanneer de afvalbak van de perforatieeenheid vol raakt.
Autom. Vrijgeven privé/vastgehouden afdrukken
Kies of privé-afdruktaken en vastgehouden afdruktaken automatisch moeten worden afgedrukt bij inloggen op de
MFP.

 Draadloos instelling
Als de draadloze LAN Module is geïnstalleerd, dan kunt u de instellingen voor draadloze LAN van deze MFP opgeven.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
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 Bluetooth instell.
Bluetooth
U kunt Bluetooth al dan niet inschakelen.
Bluetooth naam
U kunt de Bluetoothnaam instellen.
Apparaatadres
Het Bluetooth-adres wordt weergegeven.
Discovery toegestaan
U kunt de Bluetooth-apparaten al dan niet toestaan deze MFP te vinden.
Data encryptie
U kunt instellen of de Bluetooth-communicatie al dan niet is versleuteld.
Beveiliging
Voer maximaal een 16-cijferige pincode in om de Bluetooth-communicatie te beveiligen.

 Fabriek instelling
U kunt de instellingen van de MFP terugzetten naar de fabrieksstandaarden of de gebruikersgegevens te wissen.

 USB kabelprint
Selecteer de modus voor het afdrukken via een USB-aansluiting.

 Papierlade
[Papier form.instellen] U kunt instellen of de gebruiker het papierformaat voor laden kan opgeven.
[Enveloplade]: U kunt het type lade instellen. Normaal gesproken wordt het automatisch gedetecteerd.

 Wijzig wachtwoord
Wanneer functie MFP Lokale verificatie wordt gebruikt, kan de beheerder het verificatiewachtwoord dat toegewezen
wordt aan gebruikers wijzigen wanneer een gebruiker het vergeet.

 802.1x instellingen
U kunt instellingen instellen voor IEEE 802.1X-verificatie op bedrade netwerken.
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 [IPP over USB]: Deze modus wordt standaard gebruikt.
 [Legacy USB (Win)]: Gebruik deze modus als u al Toshiba MFP’s gebruikt en voorrang wilt geven aan onderlinge
compatibiliteit.

Instellingen beginscherm

0.

Om de instellingen van het beginscherm te wijzigen, tik op het pictogram instellingen op de rechterbovenhoek op het
start scherm, en breng vervolgens de wijzigingen aan.
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10.

Taakstatus

Overzicht

0.

 Toegang tot het scherm Taakstatus
Tik op [Taakstatus].
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Taken bevestigen

0.

 De afdruktakenlijst oproepen
Tik op [Taakstatus] om de afdruktakenlijst op te roepen.

 Taken verwijderen
Selecteer de taak en tik vervolgens op [Verwijder].

 Taken onderbreken
Selecteer de taak en tik vervolgens op [Pauze]. Om de taak te hervatten, selecteer de onderbroken taak en tik
vervolgens op [Hervat].

 De volgorde van de taak wijzigen
Selecteer de taak, tik vervolgens op [Verplaats] en selecteer vervolgens de nieuwe positie van de taak.

 De informatie van een overgeslagen taak bevestigen
Selecteer de overgeslagen taak en tik vervolgens op [Herstel informatie]. De voorwaarden om de taak te herstellen
worden weergegeven.

Taakstatus
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Het afdruklogboek bevestigen

0.

Selecteer [Log], en selecteer vervolgens elke knop om het afdruklogboek weer te geven.
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De laden bevestigen

0.

Door [Supply] te selecteren kunt u het papierformaat en de papierinstellingen van het type voor elke lade alsook het
resterende papier weergeven. U kunt ook de lade waaruit het papier wordt gevoed tijdens het afdrukken bekijken.

Taakstatus
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De hoeveelheid resterende toner bevestigen

0.

Door [Toner] te selecteren kunt de hoeveelheid toner die nog ongeveer in de cartridge aanwezig is bevestigen.
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11.

Teller

Overzicht

0.

 Toegang tot tellermenu
Tik op [Teller] op het start scherm.
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Totaal teller

0.

 Print teller
Geeft het totaal aantal afgedrukte vellen van dit multifunctionele systeem aan.
Teller

 Kopieteller: Geeft het aantal vellen aan dat is afgedrukt bij kopieertaken.
 Faxteller: Geeft het aantal vellen aan dat is afgedrukt bij faxontvangsten.
 Printerteller: Geeft het aantal vellen aan dat is afgedrukt bij afdruktaken en e-mailontvangsten
(Internetfaxontvangsten).
 Lijstteller: Geeft het aantal vellen aan dat is afgedrukt bij afdrukopdrachten van systeempagina's.

 Scan teller
Geeft het totaal aantal gescande originelen van dit multifunctionele systeem aan.
 Kopieteller: Geeft het aantal originelen aan dat is gescand bij kopieertaken.
 Faxteller: Geeft het aantal originelen aan dat is gescand bij fax- en internetfaxoverdrachten.
 Netwerkteller: Geeft het aantal originelen aan dat is gescand bij scantaken.
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Totaal teller afdrukken

0.

Drukt TOTAALTELLERLIJST af.
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Afdelingsteller

0.

 Print teller
Geeft de waarde van de printteller voor elke afdelingscode weer.

 Scan teller
Geeft de waarde van de scanteller voor elke afdelingscode weer.
 Kopieteller: Geeft het aantal originelen aan dat is gescand bij kopieertaken.
 Faxteller: Geeft het aantal originelen aan dat is gescand bij fax- en internetfaxoverdrachten.
 Netwerkteller: Geeft het aantal originelen aan dat is gescand bij scantaken.

 Faxcommunicatie teller
Geeft de waarde van fax- en internetfaxoverdracht- en ontvangsttellers weer voor elke afdelingscode.
 Verzend: Geeft het aantal vellen aan dat is verzonden bij faxoverdrachten.
 Ontvangst: Geeft het aantal vellen aan dat is ontvangen bij polling-opdrachten.
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Teller

 Kopieteller: Geeft het aantal vellen aan dat is afgedrukt bij kopieertaken.
 Faxteller: Geeft het aantal vellen aan dat is afgedrukt bij faxontvangsten.
 Printerteller: Geeft het aantal vellen aan dat is afgedrukt bij afdruktaken en e-mailontvangsten
(Internetfaxontvangsten).
 Lijstteller: Geeft het aantal vellen aan dat is afgedrukt bij afdrukopdrachten van systeempagina's.

Afdelings beheer

0.

 Afdrukken afdelingscodes
U kunt de afdelingscodelijst en tellers voor elke afdelingscode afdrukken.

 Afdeling beheer
U kunt de functie afdelingsbeheer al dan niet inschakelen.

 Afdeling registratie
 U kunt nieuwe afdelingscodes registreren. U kunt ook de quota voor de afdelingscodes naar believen instellen.
 U kunt de geregistreerde afdelingscodes bewerlen of verwijderen.
 U kunt de tellers voor de aangegeven afdelingscodes resetten.

 Alles beperkt
U kunt voor alle afdelingen uitvoerbeperkingen instellen.

 Geen limiet zwart
U kunt gebruikers toestaan om onbeperkt zwart-wit kopieën/afdrukken te maken zonder het invoeren van de
afdelingscode als de functie afdelingsbeheer is ingeschakeld.

 Vastgelegd quotum instellen
U kunt de quota voor alle afdelingen terugzetten naar de standaardquota.

 Reset alle tellers
U kunt alle afdelingstellers wissen.

 Wis alles
U kunt alle geregistreerde afdelingscodes verwijderen.
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