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Voorwoord

0.

Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.
Deze handleiding bevat informatie over dit apparaat.

 Gebruik van deze handleiding
 Symbolen in deze handleiding
In deze handleiding gaan bepaalde belangrijke passages vergezeld van de hieronder weergegeven symbolen. Lees
deze passages vóór het gebruik van het multifunctionele systeem.
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, tenzij deze wordt vermeden, kan
leiden tot overlijden, ernstig letsel of ernstige beschadiging van of brand in het
multifunctionele systeem of voorwerpen in de naaste omgeving ervan.
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, tenzij deze wordt vermeden, kan
leiden tot licht of matig letsel, lichte beschadiging van het multifunctionele
systeem of voorwerpen in de naaste omgeving ervan, of verlies van gegevens.
Wijst op informatie waar u bij het bedienen van het multifunctionele systeem op
moet letten.
Beschrijft handige informatie die van pas kan komen wanneer u het
multifunctionele systeem bedient.
Referenties die betrekking hebben op wat u op dit moment aan het doen bent.
Raadpleeg deze referenties indien nodig.

 Doelgroep
Deze handleiding is bestemd voor gebruikers en beheerders.

 Model- en serienamen in deze handleiding
In deze handleiding wordt elke modelnaam vervangen door de serienaam zoals hieronder aangegeven.

Modelnaam
e-STUDIO2020AC/2520AC

Serienaam
e-STUDIO6525AC serie

e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/6525AC
e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A/5528A/6528A

e-STUDIO6528A serie

 Schermbeelden in deze handleiding
De informatie op de display kan afwijken, afhankelijk van uw model en de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt,
zoals de toestand van de geïnstalleerde opties, de versie van het besturingssysteem en de toepassingen.

 Afkortingen in deze handleiding
In deze handleiding worden “Documentinvoer dubbelzijde scanner” (DSDF, Dual Scan Document Feeder) en
“Automatische documenttoevoer met omkeerinrichting” (RADF, Reversing Automatic Document Feeder) hierna
gezamenlijk aangeduid als “Automatische documentinvoer” (ADF, Automatic Document Feeder).

 Handelsmerken
Voor de handelsmerken, raadpleeg de Veiligheidsinformatie (Safety Information).
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 Aanbevolen tonercartridges
Voor een optimale afdrukkwaliteit adviseren we originele tonercartridges van Toshiba te gebruiken. Bij gebruik van
een door Toshiba geadviseerde tonercartridge, zijn de volgende functies beschikbaar:
Cartridge detectie:
Waarschuwt u als de tonercartridge onjuist is geïnstalleerd.
Tonervoorraad-controle:
Geeft aan wanneer er in de cartridge nog een kleine voorraad toner zit en informeert ook automatisch de leverancier
via de service op afstand.
Optimalisering afdrukkwaliteit:
Regelt de afdrukkwaliteit overeenkomstig de kenmerken van de te gebruiken toner en maakt het afdrukken van
afbeeldingen van optimale kwaliteit mogelijk.
Toshiba cartridges en containers zijn ontworpen volgens specificaties die de best mogelijke prestaties en
beeldkwaliteit bieden. Toshiba raadt aan om echte Toshiba producten te gebruiken om topprestaties en uitstekende
functionaliteit te behouden.
Als u een andere dan de door ons aanbevolen tonercartridge gebruikt, wordt de toner mogelijk niet herkend. Neem in
dit geval contact op met uw servicevertegenwoordiger. Toshiba beeldapparatuur staat het gebruik cartridges en
containers van andere merken niet in de weg.
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 e-STUDIO6525AC serie, e-STUDIO6528A serie
 Voorzijde / rechterzijde
13, 14
1

2
3

13

4
5

12
11

6

10

7
9

8

1.

Automatische documenttoevoer met omkeerinrichting of Documentinvoer dubbelzijde scanner
Scant beide zijden van het origineel één vel tegelijk.
Specificaties - SPECIFICATIES VAN OPTIES

2.

USB-aansluiting (4-pennen)
Maakt verbinding met een computer met een in de handel verkrijgbare USB-kabel.

3.

LAN-poort
Maakt verbinding met een netwerk.

4.

Automatische dubbelzijdige afdrukeenheid
Voor het afdrukken op beide zijden van het papier.
Open om papierstoringen te verhelpen.

5.

Handinvoerlade
Voor afdrukken op speciale papiersoorten, zoals overhead-transparanten.

6.

Papierklemhendel (e-STUDIO2020AC/2520AC, e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A)
Plaatst papier in de handinvoerlade.

7.

Papierinvoerklep (op apparaat)
Open om papierstoringen te verhelpen.

8.

Papierinvoerklep
Open voor het opheffen van een papierstoring in de onderzetkast voor papierinvoer of het extra groot
papierinvoermagazijn.

9.

Papierformaat indicator
U kunt het formaat van het papier in de lade controleren.

10. Onderzetkast voor papierinvoer en extra papierlade of extra groot papierinvoermagazijn
Met de onderzetkast voor papierinvoer wordt een extra lade toegevoegd. De extra papierlade kan worden
geïnstalleerd. U kunt A4- en LT-papierformaat in het extra groot papiermagazijn plaatsen.
Specificaties - SPECIFICATIES VAN OPTIES
11. Papierlade
Leg het papier in de lade.
Specificaties - SPECIFICATIES VAN PAPIER - Geschikt papier
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12. Voorklep
Open deze wanneer de tonercartridge vervangen wordt.

14. Documentlampje (Blauw)
Licht op wanneer originelen in de automatische documenttoevoer met omkeerinrichting of documentinvoer
dubbelzijde scanner worden gelegd.

 Linkerzijde / binnenzijde

12

e-STUDIO2020AC/2520AC/2525AC/
3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/6525AC
5

1
2
3

11
10
9

Geel

4

Magenta

Cyaan

Zwart

6

e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A/
5528A/6528A

7

5

8

1.

Afdekplaat
Stabiliseert documenten op het glas.
Probleemoplossing - GEWOON ONDERHOUD - Gewoon onderhoud

2.

Glasplaat voor originelen
Voor het kopiëren van boeken en speciaal papier zoals overhead-transparanten alsmede normaal papier.

3.

USB-poort
Voor het afdrukken van op een USB-medium opgeslagen bestanden of voor het opslaan van gescande gegevens
op het USB-medium.

4.

Bedieningspaneel
Hier kunt u diverse functies, zoals kopiëren en faxen, instellen en bedienen.
 P.13 “Bedieningspaneel”

5.

Tonercartridge
Wanneer de toner opraakt, wordt een bericht weergegeven. Tonercartridge vervangen
Probleemoplossing - PROBLEEMOPLOSSING VOOR DE HARDWARE - Een tonercartridge vervangen

6.

Tonerafvalbak
Vervang dit wanneer een bericht voor het vervangen van de tonerafvalbak wordt weergegeven.
Probleemoplossing - PROBLEEMOPLOSSING VOOR DE HARDWARE - De tonerafvalbak vervangen

7.

Hoofdladers reinigen
Wanneer de afdrukkwaliteit onregelmatig is, maak de hoofdladers schoon.
Probleemoplossing- PROBLEEMOPLOSSING VOOR DE HARDWARE - De binnenkant van het apparaat
reinigen
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13. Alarmlampje (Oranje)
Licht op wanneer een papierstoring in de automatische documenttoevoer met omkeerinrichting of
documentinvoer dubbelzijde scanner is opgetreden.

1.Informatie over het apparaat

8.

Reiniger
Reinigt de LED printkop of het sleufglas voor kleurenprinters.
Probleemoplossing- PROBLEEMOPLOSSING VOOR DE HARDWARE - De binnenkant van het apparaat
reinigen

9.

Uitvoerlade
Vangt de afdrukken op.

10. Papieruitvoerstopper
Voorkomt dat uitgeworpen papier op de grond valt. Open de papieruitvoerstopper wanneer u afdrukken maakt
op een groot formaat papier zoals A3 en LD.
11. Scangebied
Leest documenten die in de automatische documenttoevoer met omkeerinrichting of documentinvoer
dubbelzijde scanner worden gelegd.
Probleemoplossing - GEWOON ONDERHOUD - Gewoon onderhoud
12. Aanleglijst originelen
Om het formaat van een origineel op de glasplaat te controleren.

 Finisher / Takenscheider
MJ-1048

5

1

2
4

1.
2.
3.
4.
5.

3

Bovenklep
Voorklep
Perforatie-eenheid MJ-6011E
Secundaire lade
Opvanglade
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MJ-1113

1

2
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7
6

3
5
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bovenste uitvoerlade
Bedieningseenheid voor nieten
Perforatie-eenheid MJ-6107E
Voorklep
Secundaire lade
Onderste uitvoerlade
Ladehouder

 Open de ladehouder wanneer een poging voor de uitvoer van papier, met een lengte langer dan die van A3, wordt
ondernomen of als het papier op de bovenlade niet nauwkeurig aansluit. Het uitgevoerde papier wordt hierdoor
waarschijnlijk beter uitgelijnd.
 Trek de secundaire lade uit wanneer getracht wordt papier uit te voeren dat langer is dan de onderste
ontvangstlade. Het uitgevoerde papier wordt hierdoor waarschijnlijk beter uitgelijnd.

MJ-1114

9

1

2

8
3
7

4
6
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bovenste uitvoerlade
Bedieningseenheid voor nieten
Perforatie-eenheid MJ-6107E
Voorklep
Stop
Lade voor rughechten
Secundaire lade
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8.
9.

Onderste uitvoerlade
Ladehouder

 Open de ladehouder wanneer een poging voor de uitvoer van papier, met een lengte langer dan die van A3, wordt
ondernomen of als het papier op de bovenlade niet nauwkeurig aansluit. Het uitgevoerde papier wordt hierdoor
waarschijnlijk beter uitgelijnd.
 Trek de secundaire lade uit wanneer getracht wordt papier uit te voeren dat langer is dan de onderste
ontvangstlade. Het uitgevoerde papier wordt hierdoor waarschijnlijk beter uitgelijnd.

MJ-5014

1

2
1.
2.

Lade
Opvang papier

MJ-5015

1

1.

Lade
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 Bedieningspaneel
Voor verschillende bewerkingen en instellingen.

13

2

3

4 5

12 11 10 9 8
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1

6

7

1.

Toets [HOME]
Voor het oproepen van het beginscherm.
 P.16 “Namen en functies op het beginscherm”

2.

Toets [POWER]
Voor het in-/uitschakelen van de stroomvoorziening.

3.

HOOFD SCHAK. (MAIN POWER) lampje
Licht op als het netsnoer is aangesloten.

4.

Toets [SPAARSTAND (ENERGY SAVER)]
Voor het activeren of verlaten van de energiebesparende modus.

5.

Toets [TOEGANG (ACCESS)]
Wanneer de afdelingscode of gebruikersinformatie is ingesteld.
 P.30 “Inloggen”

6.

Digitale toetsen (Optioneel)
Gebruik deze toetsen om nummers in te voeren.

7.

[PROGRAMMEERBARE1 (PROGRAMMABLE1)] toets / [PROGRAMMEERBARE2 (PROGRAMMABLE2)] toets
Leg vaak gebruikte functies vast met deze toetsen en gebruik ze voor snelle toegang.
Gebruikersfuncties - ITEMS INSTELLEN (Beheerder) - Algemeen - Functies toewijzen aan de
programmeerbare toets

8.

GEHEUGEN ONTV. (MEMORY RX) lampje
Licht op bij ontvangst van faxgegevens en faxcommunicatie.

9.

Alarm lampje
Licht op wanneer een storing optreedt die moet worden verholpen.

10. PRINT DATA lampje
Licht op bij ontvangst van gegevens, zoals afdrukgegevens.
11. Toets [START]
Start bewerkingen zoals kopiëren. Het blauwe lampje aan de linkerkant van de knop licht op wanneer het
apparaat klaar is.
12. Toets [FUNCTIE WISSEN (FUNCTION CLEAR)]
Hiermee wist u alle geselecteerde functies en wordt teruggekeerd naar de standaardwaarden.
13. Aanraakpaneel
Configureer diverse functies zoals het kopiëren.
 P.17 “Gebruik van het aanraakpaneel”

In plaats van het bedieningspaneel kunt u browsen en bedienen via een computer of een mobiele terminal zoals een
tablet of smartphone. Zie hieronder voor meer informatie:
TopAccess - [Administration] - [Setup] Item List - Network settings - VNC Setting
Omschrijving van de onderdelen 13
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 De hoek van het bedieningspaneel verstellen
U kunt de hoek van het bedieningspaneel verstellen tussen 7 en 90 graden t.o.v. de horizontale positie.

Pas hierbij op dat de handen niet beklemd raken in de spleet tussen het multifunctionele systeem en het
bedieningspaneel.
Hierdoor kunnen gebruikers letsel oplopen.

 Bewegingssensor
Bij de volgende modellen is linksvoor op het apparaat een bewegingssensor aangebracht.
 e-STUDIO5525AC/6525AC
Dit apparaat komt uit de slaapstand wanneer er iemand nadert en kan dus onmiddellijk worden gebruikt.
Het detectiebereik heeft 3 niveaus: dichtbij, normaal en veraf.
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Dichtbij

Veraf

 Aangezien temperatuurschommelingen worden gedetecteerd, kan de detectie van de bewegingssensor afnemen,
afhankelijk van de omgevingstemperatuur of de installatieomgeving.
 Zelfs wanneer een persoon zich binnen het detectiebereik van de bewegingssensor bevindt, kan de detectie falen.
Als iemand voor het apparaat langs loopt, wordt de sensor bovendien verder weg gedetecteerd.
 Wanneer het apparaat niet automatisch uit de slaapstand komt, zelfs wanneer er iemand voor de bewegingssensor
staat, drukt u op de toets [SPAARSTAND (ENERGY SAVER)].
 Er wordt niets weergegeven op het aanraakpaneel, afhankelijk van de instelmodus van de bewegingssensor.

De instellingen met betrekking tot de bewegingssensor kunnen worden gewijzigd vanaf het aanraakpaneel.
Zie hieronder voor meer informatie:
Gebruikersfuncties - ITEMS INSTELLEN (Beheerder) - Algemeen - Instellen van de energiebesparingsstanden
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Het detectiebereik kan worden gewijzigd met de schakelaar op de linker voorkant van het apparaat.
Door de schakelaar naar boven te verschuiven, wordt het detectiebereik op dichtbij ingesteld. Door de schakelaar
naar beneden te verschuiven, wordt het detectiebereik op veraf ingesteld.

1.Informatie over het apparaat

 Namen en functies op het beginscherm
Dit scherm verschijnt bij het inschakelen van het apparaat of bij het drukken op de [HOME]-toets. Er worden toetsen
voor diverse functies weergegeven.

2 3

1

4 5

6

8

7

1.

Toets Selectie (Recall)
Registreer functies, sjablonen, URL's, enz. en roep ze op.

2.

Toets Home gegevens synchroniseren (Home Data Sync)
Synchroniseer de gegevens op het beginscherm. Deze knop wordt weergegeven wanneer de functie Home
Openbaar (Public Home) is ingeschakeld.
TopAccess - [Administration] - [Setup] Item List - General settings - Home Setting

3.

Toets Beginscherm instelling (Home Setting)
Wijzig de instellingen van het beginscherm.
Gebruikersfuncties - APPENDIX - Beginscherm instellingen

4.

Toets Taakstatus (Job status)
Controleer de voortgang van taken en de verwerkingslog.
 P.32 “Taakstatussen van printen/kopiëren/scannen/faxen bevestigen”

5.

[?] Toets (Help)
Toon informatie over elke functie.

6.

Toets Volgende (Next)
Ga naar de volgende pagina.

7.

Indicator positie pagina
Toon de huidige positie van de pagina.

8.

Statusgebied
Wordt weergegeven indien informatie beschikbaar is.

U kunt het actieve scherm wijzigen als het apparaat naar een ander scherm wordt ingeschakeld, zoals het scherm van
de Kopieerfunctie (Copy Function). Zie hieronder voor meer informatie:
TopAccess - [Administration] - [Setup] Item List - General settings - Panel Setting
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 Gebruik van het aanraakpaneel
Het aanraakpaneel ondersteunt verschillende gebaren zoals knijpen en vegen.
Informatie over het apparaat

 Drukgebaar (Tik)
Druk zacht en kortstondig op de knoppen op het scherm met uw vinger.

 Veeggebaar
Druk op het scherm met uw vinger en verschuif in één richting. Blader door pagina's op het beginscherm en scroll
omhoog en omlaag in een lijst.
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 Drag & Drop
U kunt de SELECTIE (RECALL)-toets op het beginscherm vervangen. Druk op de knop met uw vinger, sleep het naar
een andere plaats en haal uw vinger van het scherm.

 Knijpzoomen
Druk op het scherm met twee vingers en knijp ze naar elkaar toe of weg van elkaar op het scherm.
U kunt deze bewerking gebruiken in de voorbeeldfuncties, enz.

18 Omschrijving van de onderdelen

Stroomvoorziening in-/uitschakelen

0.

In dit gedeelte wordt het in- en uitschakelen van de stroomvoorziening alsook de energiebesparingsstand
beschreven.
Informatie over het apparaat

 Inschakelen

Druk op de [POWER]-toets.
 Het multifunctionele systeem wordt opgewarmd. Het bericht wordt weergegeven om u te informeren dat het
multifunctionele systeem wordt opgewarmd. Dit kan langer dan gewoonlijk duren, afhankelijk van de status en
conditie.
 Terwijl het multifunctionele systeem opgewarmd wordt, kunt u de automatische startfunctie gebruiken. Zie
hieronder voor meer informatie:
Kopie - HET MAKEN VAN KOPIEËN - Basiskopieerprocedure - Volgend origineel tijdens het kopiëren scannen
(Automatische start)
Het beginscherm wordt weergegeven wanneer het systeem klaar is.
Zorg er bij het uitschakelen ook voor het multifunctionele systeem af te sluiten door op de [POWER]-toets op het
bedieningspaneel te drukken. Zie hieronder voor meer informatie:
 P.19 “Uitschakelen”

Meld u aan op het systeem als u dit apparaat beheert met de functie Afdelingsbeheer (Department Management) of
Gebruikersbeheer (User Management).
 P.30 “Inloggen”

 Uitschakelen
Ga als volgt te werk. Controleer de volgende items alvorens het apparaat uit te schakelen.
 De lijst met afdruktaken mag geen taken meer bevatten.
 Geen van de lampjes voor PRINT DATA (blauw) of GEHEUGEN ONTV. (MEMORY RX) (groen) mogen knipperen. (Als
het multifunctionele systeem wordt uitgeschakeld terwijl een van bovengenoemde lampjes knippert, dan worden
lopende taken, zoals het ontvangen van faxen, afgebroken.)
 Er mag geen computer zijn die via een netwerk toegang tot het multifunctionele systeem probeert te krijgen, zoals
TopAccess.

 Als de [SPAARSTAND (ENERGY SAVER)]-toets (groen) op het bedieningspaneel brandt of knippert, of als het
aanraakscherm nog is ingeschakeld, neem het netsnoer dan niet uit. De opgeslagen gegevens kunnen verloren
gaan of het interne opslagmedium kan beschadigd raken.
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 Door te drukken op de knop [POWER] terwijl een taak wordt uitgevoerd, verschijnt een bericht met het verzoek om
de huidige taak te verwijderen en het multifunctionele systeem uit te schakelen. Druk op [Ja (Yes)] om de opdracht
die bezig is te verwijderen en de stroom uit te schakelen. Als u de stroom niet wilt uitschakelen, drukt u op [Nee
(No)].

Druk op de [POWER]-toets.
Vervolgens kunt u kiezen hoe het apparaat uit te schakelen.
Door te drukken op [Uitschakelen (Shutdown)] verdwijnt het scherm en wordt het apparaat na korte tijd
uitgeschakeld.

Bij het opnieuw inschakelen van het apparaat na het uitschakelen, wacht ongeveer 30 seconden.
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 Energie besparen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt - energiebesparingsstanden -

Energiebesparingsstanden

Procedure om
Voorwaarden om
tussen
in de spaarstand te
spaarstanden te
komen
schakelen

Status van het
systeem

Voorwaarden om de
spaarstand te
verlaten

Automatische
energiebesparingsstand

Wanneer een
vastgesteld
tijdsbestek *1 is
verstreken na het
laatste gebruik
van het apparaat.

Slaapstand

Wanneer een
vastgesteld
tijdsbestek *1 is
verstreken na het
laatste gebruik
van het apparaat
of bij het
indrukken van de
toets [SPAARSTAND (ENERGY
SAVER)] *2.

Wanneer een
Het display van het
*3
bepaald protocol is aanraakpaneel gaat
uit. De toets
ingeschakeld.
[SPAARSTAND
(ENERGY SAVER)]
wordt groen.

Zoals voor de
automatische energiebesparingsstand.

Super slaapstand

Wanneer een
voorwaarde om
over te schakelen
naar de Super
slaapstand is
vervuld *1 *4.

Wanneer bepaald
protocol en
instelling *3 zijn
uitgeschakeld.

Wanneer u op de toets
[SPAARSTAND (ENERGY
SAVER)] op het
bedieningspaneel drukt.
Wanneer print- of
faxgegevens worden
ontvangen via een
bedraad LAN.
Wanneer de ingestelde
tijd voor Geplande
afdruktaak is
aangebroken.
Wanneer de
bewegingssensor *5
detecteert dat er
iemand nadert.

—

Er verschijnt een
bericht dat de
energiebesparingsstan
d aangeeft.

Het display van het
aanraakpaneel gaat
uit. De toets
[SPAARSTAND
(ENERGY SAVER)]
wordt groen.

Wanneer u op een toets
op het bedieningspaneel
drukt. Wanneer afdrukof faxgegevens worden
ontvangen. Wanneer de
ADF of de originelenklep
open is. Wanneer een
origineel door de ADF
wordt gedetecteerd.

*1 De standaardwaarde is 1 minuut.
*2 De toets [SPAARSTAND (ENERGY SAVER)] op het bedieningspaneel.
*3 Één van de IPX- en andere protocollen. Wanneer de IPsec-functie ingeschakeld is, schakelt het systeem naar de slaapstand.
Zie hieronder voor meer informatie:
TopAccess - [Administration] - [Setup] Item List - General settings - Setting up Energy Save
*4 Afhankelijk van de netwerkomgeving van de gebruiker, kan de tijd voor het naar Super slaapstand schakelen langer dan 10 minuten zijn, ook
wanneer deze op 10 minuten of minder ingesteld is.
*5 De bewegingssensor is alleen voor sommige modellen beschikbaar. Zie hieronder voor meer informatie:
 P.14 “Bewegingssensor”

Raadpleeg het volgende voor het wijzigen van de tijd voor het inschakelen van elke modus:
Gebruikersfuncties - ITEMS INSTELLEN (Beheerder) - Algemeen - Instellen van de energiebesparingsstanden
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De volgende modi zijn beschikbaar; Automatische energiebesparingsmodus, Slaapstand en Super slaapstand. In
onderstaande tabel staan de procedures om handmatig tussen de standen te schakelen en de voorwaarden
waaronder het multifunctionele systeem elke stand in- of uitschakelt.

1.Informatie over het apparaat

Voor de Europese uitvoering
Neem contact op met uw leverancier als u de standaardinstellingen wilt wijzigen.
Wanneer de ingestelde periode voor het overschakelen naar de automatische energiebesparingsstand hetzelfde is als
die voor de slaapstand of de super slaapstand, dan schakelt het apparaat na de ingestelde tijdsduur in de slaapstand
of de super slaapstand over.

Als een origineel in de energiebesparende modus op de glasplaat wordt geplaatst, dan zal het formaat ervan niet
worden gedetecteerd, ook niet als het apparaat uit deze modus wordt ontwaakt. Na het indrukken van de [START]- of
de [POWER]-toets om te ontwaken uit de modus, plaats het origineel terug op het glas.
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Met dit product meegeleverde items

0.

De onderstaande onderdelen worden meegeleverd met het apparaat. Controleer of deze allemaal zijn meegeleverd.
Neem contact op met uw servicetechnicus of vertegenwoordiger wanneer er iets ontbreekt of beschadigd is.

Veiligheidsinformatie

Beschrijft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij gebruik. Lees eerst dit
boekje.

Verkorte installatiehandleiding

Beschrijft de basiswerking van de apparatuur.

DVD met client-utilities/
gebruikersdocumentatie

Bevat PDF-bestanden van de gebruikershandleidingen, zoals de
Kopieerhandleiding. Bevat clientsoftware zoals de printerstuurprogramma's
en de software voor de hulpprogramma's. Zie hieronder voor meer informatie:
Installation - OVERVIEW - About the Install Disc
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Met dit product meegeleverde items

Geavanceerde toepassingen

0.

Er zijn verschillende toepassingen beschikbaar om het beste uit uw apparaat te halen. De beschikbaarheid van
applicaties verschilt per regio. Neem contact op met uw servicetechnicus of vertegenwoordiger voor meer informatie.

 Toepassingen beschikbaar voor dit apparaat
e-BRIDGE Plus for Google
Drive

Door gebruik te maken van Google Drive (de cloudservice van Google), kunt u
scangegevens van dit apparaat uploaden naar Google Drive en een bestand
downloaden en afdrukken in Google Drive.

e-BRIDGE Plus for Dropbox

Door gebruik te maken van Dropbox (de cloudservice van Dropbox), kunt u
scangegevens uploaden van dit apparaat naar Dropbox, en een bestand
downloaden en afdrukken in Dropbox.

e-BRIDGE Plus for OneDrive

Door gebruik te maken van OneDrive (de cloudservice van Microsoft), kunt u
scangegevens van dit apparaat uploaden naar OneDrive en een bestand
downloaden en afdrukken in OneDrive.

e-BRIDGE Plus for Box

Door het gebruik van Box (de cloudservice van Box), kunt u scangegevens uploaden
van dit apparaat naar Box, en kunt u een bestand downloaden en afdrukken in Box.

U kunt scangegevens opslaan op een USB-medium en een bestand afdrukken op
e-BRIDGE Plus for USB
Storage / e-BRIDGE Plus Auto een USB-medium.
Launcher
e-BRIDGE Plus for Green
Information

U kunt controleren in welke mate de vermindering van het papiergebruik is bereikt,
wat bijdraagt aan het milieubehoud, door de tellerinformatie van de apparatuur te
verzamelen, te tellen en op te slaan.

e-BRIDGE Plus for Zone OCR

U kunt tekens en barcodes binnen de gespecificeerde zones scannen op originelen
die door de MFP zijn gescand met de OCR-functie en deze samen met de herkende
resultaten opslaan in de gedeelde mappen op het netwerk. Daarnaast kunt u
automatisch bestandsnamen geven en opslagmappen aanmaken met de herkende
resultaten. Herkende resultaten kunnen worden gecontroleerd en bewerkt met de
bijgevoegde tool.

e-BRIDGE Plus for WebDAV

Door het gebruik van het WebDAV-protocol kunt u scangegevens van dit apparaat
uploaden naar een WebDAV-server en kunt u een bestand in een WebDAV-server
downloaden en afdrukken.

e-BRIDGE Plus for
SharePoint Online

Via SharePoint Online (de cloudservice Microsoft 365 van Microsoft) kunt u
scangegevens van dit apparaat uploaden naar SharePoint Online en een bestand in
SharePoint Online downloaden en afdrukken.

e-BRIDGE Plus for Exchange
Online

Door gebruik te maken van Exchange Online (de cloudservice Microsoft 365 van
Microsoft) kunt u een e-mail versturen door originelen die vanaf dit apparaat zijn
gescand bij te voegen en deze samen met de berichten als concept op te slaan.

e-BRIDGE Plus for OneDrive
for Business

Door gebruik te maken van OneDrive for Business (de cloudservice Microsoft 365
van Microsoft) kunt u scangegevens van dit apparaat uploaden naar OneDrive for
Business en kunt u een bestand downloaden en printen in OneDrive for Business.

e-BRIDGE Plus for Google
Workspace Google Drive

Door gebruik te maken van Google Workspace Google Drive (de cloudservice van
Google), kunt u scangegevens van dit apparaat uploaden naar Google Drive en een
bestand downloaden en afdrukken in Google Drive.

e-BRIDGE Plus for Gmail

Door gebruik te maken van Google Workspace Gmail (de cloudservice van Google)
kunt u een e-mail versturen door originelen die vanaf dit apparaat zijn gescand bij
te voegen en deze samen met de berichten als concept op te slaan.

e-BRIDGE Plus for ID Card

U kunt de voor- en achterkant van een gescande ID op één vel papier plakken en in
een opgegeven map opslaan of als bijlage bij een e-mail versturen. Afdrukken is ook
mogelijk.

e-BRIDGE Plus for Universal
Print

U kunt afdrukken met de universele afdrukservice van Microsoft.

e-BRIDGE Plus for Voice
Guidance

Visueel gehandicapten kunnen dit apparaat bedienen met behulp van de
gesproken bedieningsaanwijzingen en de bedieningsinstructies met hun vingers.
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 Toepassingen die beschikbaar zijn voor gebruik met een mobiel iOS/Android-apparaat
e-BRIDGE Print and Capture

Via een iOS- of Android-terminal kunt u met dit apparaat afdrukken of scannen.
Informatie over het apparaat
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Opties

0.

De volgende opties worden afzonderlijk verkocht en verbeteren de prestaties van het apparaat. Neem contact op met
uw servicetechnicus of vertegenwoordiger voor meer informatie.

 e-STUDIO6525AC serie, e-STUDIO6528A serie
e-STUDIO2020AC/2520AC
e-STUDIO2020AC/2520AC,
e-STUDIO2528A/3028A
e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/
4525AC/5525AC/6525AC,
e-STUDIO3528A/4528A/5528A/6528A
e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/
4525AC/5525AC/6525AC,
e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A/
5528A/6528A
e-STUDIO2020AC/2520AC/2525AC/
3025AC/3525AC/4525AC/5525AC/6525AC,
e-STUDIO2528A/3028A/3528A/
4528A/5528A/6528A
e-STUDIO2020AC/2520AC,
e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC,
e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A
14

18
1

2

3,4

5

6

7

15

13

16

17

8

10

11

12

9

1.

Afdekplaat voor originelen (KA-5005PC)
Voor het afdekken van een origineel.

2.

Automatisch documentinvoersysteem met omkeerinrichting (MR-3033)
Zorgt voor de vel per vel toevoer van een stapel originelen.

3.

Documentinvoer dubbelzijde scanner (MR-4010)
Zorgt voor de vel per vel toevoer van een stapel originelen.

4.

Documentinvoer dubbelzijde scanner (MR-4020)
Zorgt voor de vel per vel toevoer van een stapel originelen. De functie voor detectie van dubbele invoer is
beschikbaar.

5.

Overbruggingseenheid (KN-5005)
Dient als koppelstuk voor de finisher en het apparaat.

6.

Takenscheider (MJ-5014)
Maakt het mogelijk faxen, kopieën en afdrukken naar verschillende papierbakken te laten uitvoeren.

7.

Takenscheider (MJ-5015)
Maakt het mogelijk faxen, kopieën en afdrukken naar verschillende papierbakken te laten uitvoeren.

8.

Papierinvoereenheid (MY-1051)
Om een extra lade aan het apparaat toe te voegen.

9.

Enveloppenlade (MY-1053)
Voor het plaatsen van enveloppen.

10. Onderzetkast voor papierinvoer (KD-1072)
Hiermee kunt u de extra papierlade plaatsen. U kunt papier laden in een totaal van 4 laden.
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11. Extra groot papierinvoermagazijn (KD-1073)
Maakt het plaatsen van tot 2000 vellen (80 g/m2 of 20 lb. Bond) A4- of LT-papier mogelijk.

13. Extern groot papiermagazijn (2000 bladen) (MP-2002)
Maakt het plaatsen van tot 2000 vellen (80 g/m2 of 20 lb. Bond) A4- of LT-papier mogelijk. De onderzetkast voor
papierinvoer of het extra groot papierinvoermagazijn is vereist voor de installatie.
14. Finisher (MJ-1113)
Hiermee kunnen documenten gesorteerd/gegroepeerd en aan elkaar geniet worden. De perforator kan
geïnstalleerd worden. Voor het installeren is de overbruggingseenheid vereist.
15. Finisher voor rughechten (MJ-1114)
Hiermee kunt u documenten sorteren/groeperen en nieten, maar ook rughechten en in het midden vouwen. De
perforator kan geïnstalleerd worden. Voor het installeren is de overbruggingseenheid vereist.
16. Interne finisher (MJ-1048)
Hiermee kunnen documenten gesorteerd/gegroepeerd en aan elkaar geniet worden. De perforator kan
geïnstalleerd worden.
17. Perforator (MJ-6011 serie)
Hiermee kunt u afgedrukte pagina's van perforatie voorzien. Installeer deze in de binnenste finisher.
18. Perforator (MJ-6107 serie)
Hiermee kunt u afgedrukte pagina's van perforatie voorzien. Installeer deze in de finisher of de finisher voor
rughechten om deze te kunnen gebruiken.
De overige beschikbare opties staan hieronder beschreven. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger voor
meer informatie.
Accessoirelade (GR-1330)
Een lade voor het plaatsen van accessoires.
 Wordt onder het bedieningspaneel geïnstalleerd.
Werktafel (KK-5005)
Dit is een kleine tafel waar u de originelen op kunt leggen terwijl u het apparaat bedient.
 Wordt in de rechterkant van het apparaat geïnstalleerd.
 U kunt originelen met een gewicht tot 3 kg plaatsen.
Cijfertoetsenbord (GR-1340)
Wordt in het bedieningspaneel geïnstalleerd.
Tafel (MH-5005)
Een tafel voor het apparaat.
Hulparm (KK-2560)
Hiermee kan een rolstoelgebruiker de automatische dubbelzijdige documentinvoer, de documentinvoer dubbelzijde
scanner, of de afdekklep sluiten.
 P.28 “Gebruik van de hulparm”
Fax-eenheid (GD-1370)
Hiermee kunt u het apparaat gebruiken als faxapparaat. U kunt maximaal twee telefoonlijnen benutten door twee
FAX-eenheden te installeren.
 Wordt geïnstalleerd in het apparaat.
Draadloze LAN-/Bluetooth module (GN-4030-A3)
Hiermee kunt u afdrukken maken via draadloze LAN en Bluetooth.
U kunt ook gebruik maken van een Bluetooth-toetsenbord.
 Wordt geïnstalleerd in het apparaat.
Inschakelfunctie voor IPsec (GP-1080)
Hiermee kunt u de IPsec-functie gebruiken.
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12. Extra papierlade (MY-1052)
Kan aan de onderzetkast voor papierinvoer toegevoegd worden.

1.Informatie over het apparaat

Hardcopy beveiligingskit (GP-1190)
Hiermee wordt hardcopy afdrukken beveiliging ingeschakeld en kunt u de informatie over beveiligingspatronen
volgen.
Inschakelfunctie voor Meta Scan (GS-1010)
Hiermee kunt u de Meta scanfunctie gebruiken.
Inschakelfunctie voor externe interface (GS-1020)
Hiermee kunt u de EWB-functie gebruiken.
Inschakelfunctie voor Unicode-lettertypen (GS-1007)
Hiermee kunt u afdrukken vanuit de SAP-omgeving met Unicode lettertype.
Inschakelfunctie voor Multi Station afdruk (GS-1090)
Hiermee kunt u de Multi Station afdrukfunctie gebruiken.
USB Hub (GR-1420)
Hiermee kunt u een USB-poort toevoegen om een USB-opslagapparaat aan te sluiten.
Harde schijfkit FIPS (GE-1260)
U kunt harde schijven gebruiken die voldoen aan de Federal Information Processing Standard (FIPS140- 2) van de VS
of de JCMVP van Japan.
SSD (GE-1280)
Hiermee kunt u een SSD met een coderingsfunctie toevoegen.

 Afhankelijk van het model zijn sommige opties al geïnstalleerd en beschikbaar.
 Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.

 Gebruik van de hulparm
Een rolstoelgebruiker kan de automatische dubbelzijdige documentinvoer, de documentinvoer dubbelzijde scanner,
of de afdekklep sluiten met de hulparm.

1

Houd de hulparm vast.

28 Opties

1.Informatie over het apparaat

2

Haak de hulparm op de bovenkant van de automatische dubbelzijdige documentinvoer, de
documentinvoer dubbelzijde scanner, of de afdekklep of de afdekklep vast om ze te sluiten.
Informatie over het apparaat

 Bewaar hem in de buurt van het apparaat. Wanneer het op het apparaat zelf wordt bewaard, kies dan een plaats
die geen hindernis vormt voor de papiertoevoer, -invoer of vervanging van de toner.
 Gebruik dit hulpmiddel uitsluitend voor het sluiten van het apparaat.

 Gebruik van de accessoirelade
 U kunt een accessoire gebruiken met een gewicht van max. 3 kg, een breedte van max. 236 mm, een diepte van
max. 125 mm en een hoogte van max. 15 mm.
 De temperatuur in de accessoirelade kan hoog oplopen, zorg er dus voor dat de accessoires op de lade voldoen aan
de volgende voorwaarden.
Temperatuur: 10 tot 60°C; Vochtigheid: 20 tot 85%
 Zorg ervoor dat accessoires niet door het gat in de bodem van de extra lade vallen.
 Forceer het bedieningspaneel niet om het apparaat waarop de extra lade is geïnstalleerd te verplaatsen.
 Klem geen kabels tussen het deksel van het apparaat.
 De meegeleverde uitbreidingslade is 306 mm breed en 150 mm hoog. Bij het plaatsen van accessoires op de
uitbreidingslade, zet ze vast met de voorziene klittenbandsluiting. Het is raadzaam accessoires te gebruiken die
binnen de grootte van de uitbreidingslade passen.
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0.

Wanneer het apparaat wordt gecontroleerd onder afdelings- of gebruikersbeheer, kunt u kopiëren en andere functies
uitvoeren door als volgt te werk te gaan om in te loggen.

 Afdelingsbeheer
Hiermee kunt u gebruikers beperkingen opleggen of door een afzonderlijke groep of afdeling binnen uw bedrijf
gemaakte kopieervolumes beheren.
Wanneer het apparaat wordt bestuurd met afdelingscodes, schakel de stroomvoorziening in en voer een code in.
Wanneer de stroomvoorziening wordt ingeschakeld, verschijnt het menu afdelingscode.
Toets een eerder vastgelegde afdelingscode in (max. 63 cijfers) en druk op [OK]. Het menu wordt geactiveerd en het
apparaat is gereed voor gebruik.
Als er een verkeerde afdelingscode is ingetoetst, dan schakelt het menu niet om. Voer de juiste afdelingscode in.

 Automatisch wissen van functies zet alle instellingen terug naar de standaard waarden zonder op de toets
[FUNCTIE WISSEN (FUNCTION CLEAR)] op het bedieningspaneel te drukken. Dit is effectief wanneer een vastgesteld
tijdsbestek na uitvoer van het laatste vel of de laatste druk op een willekeurige toets is verstreken.
Wanneer afdelings- of gebruikersbeheer wordt gebruikt, keert de display terug naar de afdelingscode of het
invoermenu voor het gebruikersbeheer.
Wanneer deze niet worden gebruikt, keert de display terug naar het beginscherm.
 Bij de installatie is het tijdsbestek standaard ingesteld op 45 seconden.
Raadpleeg voor het wijzigen van de instelling:
Gebruikersfuncties - ITEMS INSTELLEN (Beheerder) - Algemeen - Instellen van de automatische wisfunctie
 Wanneer verbinding gemaakt wordt met een multifunctioneel systeem waarop afdelings- of gebruikersbeheer
ingeschakeld is met clientsoftware, kan het zijn dat u moet inloggen. Vraag uw beheerder om meer informatie.
Na de bewerking
Om onbevoegd gebruik van de apparatuur te voorkomen, zet de display terug op het invoermenu voor de
afdelingscode door een van de onderstaande procedures te volgen.
 Druk op de [TOEGANG (ACCESS)]-toets op het bedieningspaneel.
 Druk twee maal op de [FUNCTIE WISSEN (FUNCTION CLEAR)]-toets op het bedieningspaneel.

 Gebruikersbeheer
Hiermee kunt u gebruikers beperken of beschikbare functies en eerdere records voor elke gebruiker beheren.
Wanneer het apparaat met deze functie wordt beheerd, moet u de stroomvoorziening inschakelen en de vereiste
informatie invoeren (bijv. gebruikersnaam, wachtwoord). Volg de onderstaande werkwijze.

Als diverse malen een ongeldig wachtwoord ingegeven wordt, kan gedurende een bepaalde periode niet meer
ingelogd worden omdat dit gezien wordt als ongeautoriseerde toegang. Als een bericht wordt weergegeven waarin
staat dat uw account is vergrendeld, of dat de gebruikersnaam of het wachtwoord onjuist is, en inloggen niet mogelijk
is, neem dan contact op met uw beheerder.

 Als in de gebruikersbeheerfunctie gastgebruik is ingeschakeld, wordt op het aanraakscherm [Gast (Guest)]
weergegeven.
Druk op [Gast (Guest)] om als gastgebruiker in te loggen. Neem contact op met uw beheerder voor de typen
functies die beschikbaar zijn.
 Voer uw pincode in op het aanraakscherm (maximaal 32 tekens) wanneer deze verschijnt. Raadpleeg uw beheerder
voor meer informatie.
 Selecteer het project wanneer hierom wordt gevraagd. Raadpleeg uw beheerder voor meer informatie.
 U kunt informatie over de teller van de gebruiker raadplegen door te drukken op de gebruikersnaam die bovenaan
het beginscherm is weergegeven bij het inloggen. Als u een interne verificatiefuntie gebruikt, kunt u uw
wachtwoord wijzigen.
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Na de bewerking
Om onbevoegd gebruik van het apparaat te voorkomen, meld u als volgt af.
Voer een van onderstaande bewerkingen uit.

2.

- Druk op de [TOEGANG (ACCESS)]-toets op het bedieningspaneel.
- Druk twee maal op de [FUNCTIE WISSEN (FUNCTION CLEAR)]-toets op het bedieningspaneel.
Selecteer [Ja (Yes)] op het bevestigingsscherm.

1

Informatie over het apparaat

1.

Het menu voor gebruikersauthenticatie verschijnt.
Lokale MFP-verificatie (MFP Local Authentication)

Windows Domeinauthenticatie (Windows Domain authentication), LDAP-authenticatie (LDAP
Authentication)

De domeinnaam wordt weergegeven in [Domein (Domain)]. Voor LDAP-authenticatie wordt de naam van de
LDAP-server weergegeven in [LDAP] in plaats van [Domein (Domain)].

Als de weergegeven naam van domein of LDAP server niet de uwe zijn, druk dan op
selecteren.

om de juiste naam te

2

Voer de gebruikersnaam in (maximaal 128 tekens) en wachtwoord (maximaal 64 tekens) in druk
vervolgens op [OK].

3

Het apparaat is beschikbaar voor gebruik.
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0.

U kunt afdruk-/kopieer-/scan-/faxtaken die in uitvoering zijn of zich in de wachtrij bevinden op het aanraakscherm
bevestigen. U kunt taken in de wachtrij ook annuleren, onderbreken of hervatten alsmede de volgorde ervan wijzigen.
Het is bovendien mogelijk de geschiedenis van uitgevoerde taken, de status van papierladen en de hoeveelheid
resterende toner in de cartridges te bevestigen.

 Wanneer u het apparaat beheert met de gebruikersbeheerfunctie of de afdelingsbeheerfunctie, kunt u alleen taken
of de status van controleren als u niet in het systeem bent aangemeld.
 Wanneer het apparaat beheerd wordt met gebruikersbeheerfunctie, kunnen taken die in de wachtrij staan alleen
worden verwijderd, gepauzeerd of in volgorde gewijzigd worden door een aangemelde gebruiker; de taakhistorie
wordt alleen voor een dergelijke gebruiker getoond in het afdruklogboek.
Als de gebruiker echter over beheerdersprivileges beschikt, kunnen alle in de wacht staande taken worden
verwijderd, gepauzeerd of in volgorde gewijzigd worden; de gehele taakhistorie wordt weergegeven in het
afdruklogboek.

 Pictogrammen die op de takenlijst worden weergegeven
Het type taak wordt weergegeven door het pictogram op de lijst met afdruktaken en de lijst met afdruklogboeken

Pictogram

Weergegeven pictogram naargelang de situatie
Afdruktaken of afdruklogboeken met de kopieerfunctie
Afdruktaken of afdruklogboeken met de faxfunctie
Afdruktaken of afdruklogboeken met de e-mail functie
Afdruktaken of afdruklogboeken met de printfunctie
Afdruktaken of afdruklogboeken met de e-File functie
Afdruktaken of lijst van afdruklogboeken of rapport afdrukken
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 Lopende of wachtende taken bevestigen
U kunt de taken die in uitvoering zijn of zich in de wachtrij bevinden op het aanraakscherm bevestigen.

Om ze te bekijken, druk op [Taakstatus (Job Status)].

2

Druk op het type taak dat u wilt controleren op het tabblad [Taken (Jobs)].

De takenlijst verschijnt. Kopieertaken en afdruktaken verschijnen beiden in de afdruktakenlijst.

 [Afdruk (Print)]: De afdruktakenlijst verschijnt. In de afdruktakenlijst kunt u het pictogram van het taaktype, de
naam van de gebruiker die de taak heeft verzonden, de datum en de tijd van verzending, het papierformaat,
het aantal pagina's en kopieer-/afdruksets alsmede de verwerkingsstatus bevestigen. In de kolom [Status]
voor de geplande afdruktaak, wordt “Gepland (Scheduled)” weergegeven.
 [Fax]: De faxtakenlijst verschijnt. In deze lijst kunt u het bestandsnummer, bestemming, datum en tijd, aantal
pagina's en de huidige status bekijken.
 [Scan]: De scantakenlijst verschijnt. In deze lijst kunt u het bestandsnummer/bestandsnaam van elke taak,
agent (scanfunctie), datum en tijd, aantal pagina's en de huidige status bekijken.
U kunt tot 1000 taken weergeven. Druk op [Sluiten (Close)]. Er wordt teruggekeerd naar het menu dat werd
weergegeven vóór het drukken op [Taakstatus (Job Status)].

Afhankelijk van uw aanmeldingsstatus of taakinstelling, toont de bovenstaande lijst mogelijk niet de taken
waarvoor verificatie is vereist, waaronder persoonlijke afdrukken of fax met beveiligde ontvangst.
Om deze taken te bekijken, ga naar het scherm [Print Mode].
Raadpleeg voor meer instructies:
Print - PRINTING FROM WINDOWS APPLICATIONS - Outputting a Job Saved to the Equipment
Fax - USING THE FAX UNIT (USEFUL FUNCTIONS) - Printing Secure Receive fax jobs
Raadpleeg het volgende voor de instelling van de taakauthenticatie:
TopAccess - [Administration] - [Security] Item List - Authentication settings - Setting up User
Authentication Setting
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 Taken annuleren
U kunt taken die niet meer hoeven te worden uitgevoerd annuleren.

1

Selecteer de gewenste taak in de takenlijst en druk vervolgens op [Verwijder (Delete)].

Het is mogelijk meer dan één taak te selecteren.

2

Druk op [Verwijder (Delete)].

De taak is nu verwijderd.
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 Taken onderbreken

Onderbroken taak hervatten
Druk op [Hervatten (All Resume)].

Selecteer een taak waarvan de status “Wacht (Wait)” is en druk op [Pauze (Pause)]. De geselecteerde taak kan worden
gepauzeerd. Om de gepauzeerde taak te hervatten, druk op [Hervat (Resume)].

De taak is nu gepauzeerd.
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Alle afdruktaken kunnen in de wachtrij worden gehouden (Pauzeren).
Druk op [Pauzeren (All Pause)] in de takenlijst.

1.Informatie over het apparaat

 Taakvolgorde wijzigen
U kunt de taakvolgorde wijzigen.

De volgorde van taken die gestopt of gepauzeerd zijn, kunnen niet worden gewijzigd.

Het in- en uitschakelen kan worden omgeschakeld voor onderbroken taken. Zie hieronder voor meer informatie:
Gebruikersfuncties - ITEMS INSTELLEN (Beheerder) - Algemeen - Instellen van de taakcontrole
TopAccess - [Administration] - [Setup] Item List - General settings - Setting up Job Control

1

Selecteer de gewenste taak in de takenlijst en druk vervolgens op [Onderbreek/Priorit
(Interrupt/Priority)].

2

Druk op [Onderbreken (Interrupt)] of [Prioriteit (Priority)].

 [Onderbreken (Interrupt)]: De lopende afdruktaak wordt gepauzeerd en de geselecteerde taak wordt
afgedrukt omdat deze de hoogste prioriteit heeft.
 [Prioriteit (Priority)]: De geselecteerde taak wordt afgedrukt naast de taak die bezig is. Als er al een
voorafgaande taak is, wordt de geselecteerde taak verplaatst naar na het einde ervan.
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 De informatie van een overgeslagen taak bevestigen

1

Selecteer de overgeslagen taak in de taaklijst en druk op [Herstelinformatie (Recovery
Information)].

2

Hef de oorzaak van het overslaan op door de aanwijzingen op het scherm te volgen.

Als er meerdere oorzaken zijn, dan wordt de tweede oorzaak weergegeven nadat u de eerste hebt opgeheven.
Hef alle oorzaken voor het overslaan op overeenkomstige wijze op.

In aanvulling op de functie taak overslaan, biedt het apparaat een reeks instellingen om te voorkomen dat taken
vaak worden onderbroken. Bijvoorbeeld, de functie automatisch wisselen van papiermagazijn (toevoer van
hetzelfde papierformaat vanuit een andere papierlade, zelfs al is de opgegeven papierlade van waaruit papier
wordt toegevoerd leeg) doet het afdrukken voortgaan, ook al is het papier op. Bovendien, als de nietjes op zijn of
als de afvalbak van de perforator vol is, kunt u doorgaan met afdrukken zonder nieten en perforeren. Zie
hieronder voor meer informatie:
Gebruikersfuncties - ITEMS INSTELLEN (Beheerder) - Kopie

Taakstatussen van printen/kopiëren/scannen/faxen bevestigen 37

Informatie over het apparaat

Het kan zijn dat taken niet worden uitgevoerd wegens uitputting van het opgegeven papier of de nietjes. Deze taken
worden automatisch overgeslagen en de volgende taak wordt uitgevoerd (functie taak overslaan). Kijk op het
aanraakscherm hoe u de onderbroken taken kunt herstellen. Zie hieronder voor meer informatie over deze instelling:
Gebruikersfuncties - ITEMS INSTELLEN (Beheerder) - Algemeen - Instellen van de taakcontrole
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 Taakgeschiedenis bevestigen
U kunt de geschiedenis van de uitgevoerde taken op het aanraakscherm bevestigen.

1

Druk op [Taakstatus (Job Status)] > tabblad [Log].

2

Selecteer het type taak dat u wilt bevestigen.

Het logboek verschijnt. Kopieertaken alsook afdruktaken verschijnen in het afdruklogboek. Voor fax en
internetfax, worden Zenden (Send) als Ontvangen (Receive) afzonderlijk weergegeven.
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Wanneer u de bevestiging beëindigt, drukt u op [Sluiten (Close)] zodat het menu terugkeert naar dat in stap 2 en
druk vervolgens op [Sluiten (Close)]. Er wordt teruggekeerd naar het menu dat werd weergegeven vóór het
drukken op [Taakstatus (Job Status)].

 Zie hieronder voor meer informatie over de taakgeschiedenis die op het logscherm wordt weergegeven:
TopAccess - [Logs] - [Logs] Overview - [View Logs] Item list
 Zie hieronder voor meer informatie over de foutcodes die in [Status] worden weergegeven:
Veelgestelde vragen - VRAGEN - VRAGEN VOOR FOUTCODES
 U kunt de taakgeschiedenis exporteren. Zie hieronder voor meer informatie:
TopAccess - [Logs] - [Logs] Overview - [Export Logs] Item list <access policy mode>

 Controleren van de status van laden
U kunt de instelling van papierformaat en -soort of het aantal resterende vellen in de papierladen controleren. Tijdens
het afdrukken kunt u bevestigen welke papierlade voor de papierinvoer zorgt.

1

Druk op [Taakstatus (Job Status)] > tabblad [Papier (Supply)].

Tijdens het afdrukken is de toets voor de papierlade waaruit papier wordt aangevoerd gemarkeerd.
Druk na de controle op [Sluiten (Close)]. Er wordt teruggekeerd naar het menu dat werd weergegeven vóór het
drukken op [Taakstatus (Job Status)].
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In het logboek kunt u het pictogram van het taaktype, de naam van de gebruiker die de taak heeft uitgevoerd, de
datum en de tijd van afdrukken, het papierformaat en het aantal pagina's of kopieer-/afdruksets bevestigen. Om
de geschiedenis die wordt weergegeven op [Verzend log (Send Log)] of [Ontvangst log (Receive Log)] af te
drukken, drukt u op [Journaal (Journal)].
Om de informatie toe te voegen aan het adresboek, inclusief telefoonnummer of e-mailadres weergegeven op
[Verzend log (Send Log)], [Ontvangst log (Receive Log)] of [Scanlog (Scan Log)], druk op [Toegang (Entry)].
Raadpleeg voor meer instructies:
Gebruikersfuncties - ITEMS INSTELLEN (Gebruiker) - Adres - Contactpersonen beheren in het adresboek Nieuwe contactpersonen creëren
Op de loglijst toepassingen worden een bericht van de toepassing en de log registratiedatum weergegeven.
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Wanneer [Taakstatus (Job Status)] knippert
Als het papier in de papierlade tijdens het afdrukken is opgeraakt, knippert [Taakstatus (Job Status)] op het
aanraakscherm. Druk in dat geval op [Taakstatus (Job Status)] waarna het menu voor de weergave van de
afdrukstatus verschijnt en de toets voor de papierlade waarvan het papier is opgeraakt, gaat knipperen in dit menu.
Het afdrukken wordt hervat wanneer deze papierlade is bijgevuld.

 Bevestigen van de hoeveelheid resterende toner
U kunt de hoeveelheid toner die nog ongeveer in de cartridge aanwezig is bevestigen.

1

Druk op [Taakstatus (Job Status)] > tabblad [Toner].

Druk na de controle op [Sluiten (Close)]. Er wordt teruggekeerd naar het menu dat werd weergegeven vóór het
drukken op [Taakstatus (Job Status)].
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0.

De onderstaande gegevens worden opgeslagen in het interne opslagmedium van het apparaat.
MFP-instelling
Gebruikersbeheer (Gebruiker, Groep, Rol, Quota, Afdelingscode, Adresboek, Projectcode, Home instelling)
Postvak
Toepassing (Inclusief Licentie)
e-Filing
Gegevens in een gedeelde map

Het is raadzaam om regelmatig een back-up van de gegevens te maken zoals beschreven in de volgende
handleidingen als beveiliging tegen mogelijke onvoorziene omstandigheden. Deze gegevens kunnen worden
gekopieerd naar een USB-opslagapparaat of een externe server verbonden via een netwerk. De back-upgegevens
kunnen worden hersteld met een bewerking vanaf het bedieningspaneel. Als er iets onduidelijk is of als u meer
informatie nodig heeft, neem dan contact op met uw servicetechnicus of vertegenwoordiger.

Omschrijving

Raadpleeg

1

De functie gegevensback-up instellen

TopAccess - [Administration] - [Maintenance] Item List - Data
Backup

2

Back-up of terugzetten van gegevens
vanaf het bedieningspaneel

Gebruikersfuncties - ITEMS INSTELLEN (Beheerder) - Algemeen
- De gegevensback-up en herstel instellen

3

Back-up van gegevens in een gedeelde Scan - SCANNING (BASIC OPERATION) - Using Saved Scan Data Using scan data saved as files
map *1

*1 De gegevens opgeslagen op het interne geheugen andere dan die van het apparaat (een door de gebruiker opgegeven opslagapparaat) zijn niet
inbegrepen.
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