SOFTWAREINSTALLATIEGIDS
VOOR DE
NETWERKPRINTER
GA-1330

VEILIGHEIDSNORMEN
This equipment complies with the requirements of Directives 2004/108/EC and 2006/95/EC as amended by
93/68/EEC.
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG mit Änderung
93/68/EWG.
Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 2004/108/CE et 2006/95/CE modifiées par la
directive 93/68/CEE.
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG, gewijzigd door
93/68/EEG.
Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 2004/108/EF og 2006/95/EF med tillæg nr. 93/68/EEF.
Quest’ apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 2004/108/CE e 2006/95/CE, come emendata dalla
direttiva 93/68/CEE.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 2004/108/CE e 2006/95/CE, na sua versão corrigida
pela directiva 93/68/CEE.
Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 2004/108/CE y 2006/95/CE, modificadas por medio
de la 93/68/CEE.
Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 2004/108/EC och 2006/95/EC så som kompletteras av
93/68/EEC.
Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 2004/108/EC og 2006/95/EC i endringen 93/68/EEC.
Tämä laite täyttää direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/ETY.

Het logo met het CE-keurmerk wordt bevestigd op apparatuur voor het geval
richtlijnen als beschreven in bovenstaande zin van toepassing zijn op het
product. (Deze zin is niet van toepassing in landen waar bovenstaande
richtlijnen geen vereiste zijn.)
Om aan alle standaarden te blijven voldoen moeten er afgeschermde kabels worden
gebruikt voor dit apparaat.
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INLEIDING
In deze handleiding wordt verklaard hoe u netwerkinstellingen kunt configureren en hoe u de software
moet installeren en configureren om het apparaat als een netwerkprinter te kunnen gebruiken.

Handelsmerken
• Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP,
Windows Server® 2003, Windows Vista® en Internet Explorer® zijn gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
• PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
• Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk en LaserWriter zijn handelsmerken van Apple Inc. die
zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en in andere landen.
• Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, het Adobe PDF-logo en Reader zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en
andere landen.
• PCL is een gedeponeerd handelsmerk van de Hewlett-Packard Company.
• IBM, PC/AT en PowerPC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
• Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun desbetreffende eigenaren.

SOFTWARELICENTIE
De SOFTWARELICENTIE wordt weergegeven tijdens het installeren van de software van de cd-rom.
Door het gebruik van een deel of de gehele software op de cd-rom of in het apparaat stemt u in met
de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE.
Opmerking

• De uitleg van schermen en procedures in deze handleiding is voornamelijk bedoeld voor
Windows® XP in Windows®-omgevingen en voor Mac OS X v10.4 in Macintosh-omgevingen.
De schermen kunnen er in andere versies van de besturingssystemen anders uitzien.
• De uitleg in deze handleiding is gebaseerd op de Noord-Amerikaanse versie van de software.
De versies voor andere landen en regio’s kunnen kleine verschillen vertonen met de
Noord-Amerikaanse versie.
• Deze handleiding verwijst naar het multifunctionele digitale systeem e-STUDIO203S/203SD als
"de machine".
• Waar u "e-STUDIOXXXX" ziet staan in deze handleiding, leest u in plaats de naam van uw
model.
• De PS3 uitbreidingsset (GA-1180) die in deze handleiding wordt genoemd is optioneel.

De schermafbeeldingen, berichten en toetsbenamingen uit deze handleiding kunnen afwijken van die van het
apparaat vanwege productverbeteringen- en aanpassingen.
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VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

CD-ROMS EN SOFTWARE
CD-ROMS IN DE NETWERK UITBREIDINGS KIT
De netwerk uitbreidings kit bevat de volgende vier cd-roms: cd-rom "Software" (Disc 1), cd-rom
"Software" (Disc 2), "Desktop Document Manager" (Disc 1) en "Desktop Document Manager" (Disc
2).
Let op

Het printerstuurprogramma, Printer Status Monitor en de Printer Administration op de
"Software" CD-ROM kunnen niet worden gebruikt wanneer het apparaat aangesloten wordt
op uw computer via USB.

De cd-rom "Software" (Disc 1)
De cd-rom "Software" (Disc 1) bevat de volgende softwareprogramma's:

Software voor Windows
• Printerstuurprogramma
Hiermee kunt u het apparaat als printer gebruiken.
- PCL6 en PCL5e printerstuurprogramma
Het apparaat ondersteunt de Hewlett-Packard PCL6 en PCL5e paginabeschrijvingstalen. We
raden u aan de PCL6-printerdriver te gebruiken. Mocht het afdrukken via oudere software met
het stuurprogramma voor de PCL6 niet lukken, gebruik dan het stuurprogramma voor
de PCL5e.
- PS-printerdriver
De PS-printerdriver ondersteunt de paginabeschrijvingstaal PostScript 3 die werd ontwikkeld
door Adobe Systems Incorporated.
- PPD driver
Met de PPD-driver kan het apparaat de standaard Windows PS-printerdriver gebruiken.

• Printer Status Monitor
Hiermee controleert u de status van de netwerkprinter op uw computerscherm.
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CD-ROMS EN SOFTWARE

De cd-rom "Software" (Disc 2)
De cd-rom "Software" (Disc 2) bevat de volgende softwareprogramma's:

Software voor Windows
• Printer Administration Utility
Hiermee kan de beheerder het apparaat bewaken en de apparaatinstellingen vanaf een computer
configureren. Hoe u de Printer Administration Utility installeert en gebruikt, leest u in het Readme
bestand en de PDF-handleiding op de cd-rom "Software" (Disc 2). Het Readme-bestand en de
handleiding bevinden zich in de volgende map op de cd-rom. (Vervang "R" in het volgende pad
door de letter van uw cd-romstation.)
R:\Sadmin\Documents\Dutch

• Online handleidingen
Handleidingen in PDF-indeling die u kunt bekijken met Adobe Acrobat Reader.

Software voor Macintosh
• PPD-bestand
Dit is het printerbeschrijvingsbestand waarmee u het apparaat kunt gebruiken als PostScript 3
compatibele printer. De PS3 uitbreidingskit is vereist om het apparaat te kunnen gebruiken in een
Macintosh-omgeving.

• Online handleidingen
Handleidingen in PDF-indeling die u kunt bekijken met Adobe Acrobat Reader.

De cd-roms "Desktop Document Manager" (voor Windows)
De cd-roms "Desktop Document Manager" bestaat uit twee discs. Desktop Document Manager is een
toepassing voor het beheren van documenten vanaf een desktop waarmee toepassingen,
documentbestanden en afbeeldingen eenvoudig geopend kunnen worden.
Zie de gebruiksaanwijzing voor netwerkscanner (PDF) voor informatie over de cd-roms "Desktop
Document Manager" en de installatieprocedure van Desktop Document Manager.

-6-

CD-ROMS EN SOFTWARE

SYSTEEMVEREISTEN
Alvorens de in deze handleiding beschreven software te installeren, controleert u of uw computer
voldoet aan de volgende vereisten.
Windows

Macintosh

Besturingssysteem*

Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional,
Windows XP Professional, Windows XP Home Edition,
Windows Server 2003, Windows Vista

Mac OS 9.0 tot 9.2.2,
Mac OS X v10.1.5,
Mac OS X v10.2.8,
Mac OS X v10.3.9,
Mac OS X v10.4 tot
10.4.10

Soort computer

IBM PC/AT compatibele computer
Uitgerust met een 10Base-T/100Base-TX LAN bord.

Beeldscherm

800 x 600 resolutie (SVGA), 256 kleuren (of hoger)
(32,000 kleuren (16 bit) of hoger is aanbevolen)

Andere
hardwarevereisten

Een omgeving waarin een van de bovenstaande
besturingssystemen volledig functioneert.

Een omgeving waarin een
van de bovenstaande
besturingssystemen
volledig functioneert. (met
inbegrip van
Macintosh-computers met
een Intel-processor).

* Afdrukken is niet mogelijk in MS-DOS-modus.

SOFTWAREVEREISTEN
U moet voldoen aan de volgende vereisten als u de in deze handleiding beschreven software wilt
gebruiken.
Besturingssysteem
Windows

Software
PCL6 printer driver,
PCL5e printer driver

Vereiste uitbreidingskits
–

PS printer driver,
PPD driver

PS3 uitbreidingskit

Printer Status Monitor
–
Printer Administration Utility
Macintosh

Macintosh PPD-driver

PS3 uitbreidingskit
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AANSLUITEN OP EEN NETWERK
Nadat de netwerk uitbreiding kit is geïnstalleerd op het
apparaat, verbindt u een LAN-kabel met de
LAN-aansluiting op de netwerk uitbreidings kit.
Gebruik een afgeschermde netwerkkabel.

HET IP-ADRES CONTROLEREN
Als u het IP-adres van het apparaat wilt controleren, druk dan ten minste 2 seconden op de
statusknop op de netwerk uitbreidings kit om een netwerkstatuspagina af te drukken.

Statusknop

TERUGSTELLEN VAN DE NETWERK UITBREIDINGS KIT
Voor het terugstellen van de netwerk uitbreidings kit, het apparaat inschakelen en de statusknop op
de netwerk uitbreidings kit ingedrukt houden. Blijf de statusknop ingedrukt houden totdat u een
pieptoon hoort.
Let op

De netwerkscanner bestemmingsinformatie en de scaninstellingen zullen behouden blijven nadat
de netwerk uitbreidings kit is teruggesteld, echter de netwerkinstellingen en de printerinstellingen
zullen op de standaard fabrieksinstellingen teruggesteld worden.
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GEBRUIKERSPROGRAMMA'S VOOR
DE NETWERK UITBREIDINGSKIT
Wanneer de netwerk uitbreidingskit in het apparaat is geïnstalleerd, worden de volgende programma's
toegevoegd aan de gebruikersprogramma's voor de afdrukmodus.
Het IP adres en de overige netwerkinstellingen worden geconfigureerd met behulp van deze
gebruikersprogramma's.

Opmerking

De procedure voor het selecteren van een gebruikersprogramma wordt uitgelegd in de gebruiksaanwijzing
onder "INSTELLINGEN VOOR EEN GEBRUIKERSPROGRAMMA SELECTEREN".

Verdere gebruikersprogramma's voor de afdrukmodus
Programma
nummer

4

5

6

7

8

9

Programmanaam

TCP/IP INSCHAKELEN

DHCP INSCHAKELEN

IP-ADRES INSTELLING

NETWARE INSCHAK

ETHERTALK INSCHAK.

NETBEUI INSCHAK.

Instellingen (standaard
fabrieksinstellingen worden
vetgedrukt aangegeven)

Verklaring

1: JA
2: NEE

Dit programma moet ingeschakeld worden
om het apparaat op een TCP/IP netwerk te
kunnen gebruiken. "IP-ADRES INSTELLING"
dient eveneens geconfigureerd te worden.
Dit programma is van oorsprong
ingeschakeld (standaard fabrieksinstelling).

1: JA
2: NEE

Als "JA" is geselecteerd (standaard
fabrieksinstelling) en het apparaat op
een TCP/IP netwerk is aangesloten, zal het
IP adres automatisch verkregen worden.
Als u met de hand een IP adres gaat
toewijzen met behulp van "IP-ADRES
INSTELLNG", "NEE" selecteren.

• IP-ADRES
• SUBNETMASK
• STANDAARD GATEWAY

Dit programma wordt gebruikt voor het
instellen van een IP adres (IP adres, Subnet
Mask en Gateway) van het apparaat wanneer
het TCP/IP protocol op het netwerk gebruikt
wordt.
Wanneer "DHCP INSCHAKELEN" wordt
geselecteerd, zal het apparaat automatisch
een IP adres verkrijgen. Dit is de standaard
fabrieksinstelling.

1: JA
2: NEE

Dit programma moet ingeschakeld worden
om het apparaat op een netwerk te kunnen
gebruiken dat gebruik maakt van het
NetWare protocol.
Dit programma is van oorsprong
ingeschakeld (standaard fabrieksinstelling).

1: JA
2: NEE

Dit programma moet ingeschakeld worden
om het apparaat op een netwerk te kunnen
gebruiken dat gebruik maakt van het
EtherTalk protocol.
Dit programma is van oorsprong
ingeschakeld (standaard fabrieksinstelling).

1: JA
2: NEE

Dit programma moet ingeschakeld worden
om het apparaat op een netwerk te kunnen
gebruiken dat gebruik maakt van het
NetBEUI protocol.
Dit programma is van oorsprong
ingeschakeld (standaard fabrieksinstelling).
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INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING

SOFTWARE INSTALLEREN
PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN
Plaats de cd-rom "Software" (Disc 1) in
het cd-rom-station van uw computer.

2

Klik op de knop "start", klik op "Deze
computer" (
), en dubbelklik
vervolgens op het pictogram van de
cd-rom ( ).
• Klik op de knop "Start" van Windows
Vista, klik op "Computer" en dubbelklik
vervolgens op het pictogram "CD-ROM"
• In Windows 98/Me/2000 dubbelklikt u op
"Deze computer" en vervolgens op het
pictogram van de cd-rom.

3

Dubbelklik op het pictogram
"setup" ( ).
Als in Windows Vista een bericht op het
scherm verschijnt dat u om bevestiging
vraagt, klikt u op "Toestaan".

4

Het venster "SOFTWARE LICENTIE"
verschijnt. Lees de inhoud van de
licentie-overeenkomst goed door en
klik vervolgens op de knop "Ja".
Opmerking

5

6

Klik op de knop "Printerstuurprogramma".
Klik op de knop "README weergeven"
om de informatie over de software te
bekijken.

7

Klik op de knop "Standaard installatie".

Windows

1

U kunt de "SOFTWARE LICENTIE"
weergeven in een andere taal door de
gewenste taal te selecteren in het
taalmenu. Om de software te
installeren in de geselecteerde taal, zet
u de installatie voort met die taal
geselecteerd.

Opmerking

Lees het bericht in het venster
"Welkom" en klik dan op de knop
"Volgende".
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Wanneer u "Aangepaste installatie"
selecteert, kunt u onderstaande items naar
believen wijzigen. Wanneer u "Standaard
installatie" selecteert, vindt de installatie
plaats zoals hieronder aangegeven.
• Aansluitmethode van het apparaat:
Rechtstreekse LPR-afdruk
• Instellen als standaardprinter: Ja
• Naam printerdriver: Kan niet worden
gewijzigd
• PCL-printerschermlettertypen:
Geïnstalleerd
Als u "Aangepaste installatie" had
geselecteerd, selecteert u "Rechtstreekse
LPR-afdruk" en klikt u vervolgens op de
knop "Volgende".
Als u een andere optie dan [Rechtstreekse
LPR-afdruk] hebt geselecteerd, zie dan
"PRINTER DELEN MET WINDOWS
NETWORKING" (p.13).

SOFTWARE INSTALLEREN

8

11

De op het netwerk aangesloten printers
worden gedetecteerd. Selecteer het
apparaat en klik op de knop "Volgende".

Kies of u uw printer al dan niet wilt
aanwijzen als uw standaardprinter en
klik op de knop "Volgende".
Als u meerdere printerstuurprogramma's
installeert, kies dan de printer die u wilt
gebruiken als standaardprinter.
Als u geen van de
printerstuurprogramma's als
standaardprinter wilt installeren, kies dan
"Nee".

Opmerking

Als het apparaat niet wordt gevonden,
controleer dan of het apparaat is
ingeschakeld en op uw computer is
aangesloten en vervolgens opnieuw
zoeken. Als het apparaat nog steeds niet
wordt gevonden, de gebruikersinstallatieprocedure gebruiken om het IP
adres rechtstreeks te bepalen.

9

Het bevestigingsvenster verschijnt.
Controleer de gegevens en klik dan op
de knop "Volgende".

10

Als het venster voor het kiezen van de
het stuurprogramma voor de printer
verschijnt, kies dan de te installeren
driver en klik op de knop "Volgende".
Selecteer de selectievakjes van de drivers
die u wilt installeren.

12

Opmerking

13
Opmerking

Volg de instructies op het scherm.
Lees het bericht in het venster dat
verschijnt en klik op de knop "Volgende"
De installatie begint.

De PS3 uitbreidingsset moet zijn
geïnstalleerd voordat de PS driver kan
worden gebruikt.

- 11 -

• Wanneer u Windows 2000/XP/
Server 2003 gebruikt
Klik op de knop "Toch doorgaan" of
"Ja" als er een melding verschijnt met
betrekking tot de Windows logo test of
digitale handtekening.
• Wanneer u Windows Vista gebruikt
Als een venster met een
veiligheidswaarschuwing verschijnt,
moet u op "Dit stuurprogramma toch
installeren" klikken.

Klik op de knop "OK" wanneer het
scherm Installatie voltooid verschijnt.

Windows

Opmerking

Als u in stap 7 op de knop "Aangepaste
installatie" hebt geklikt, verschijnt het
volgende venster.
• Printernaamvenster
Wilt u de printernaam wijzigen, geef
dan de gewenste naam op en klik op
de knop "Volgende".
• Venster dat de installatie van het
schermlettertype bevestigt
Als u het schermlettertype voor de
PCL-printerdriver wilt installeren, klikt
u op "Ja" en vervolgens op de knop
"Volgende".
Als u de PCL-printerdriver niet
installeert (u installeert de
PS-printerdriver), selecteert u "Nee"
en klikt u vervolgens op de knop
"Volgende".

SOFTWARE INSTALLEREN

14

Klik op de knop "Sluiten".

Opmerking

Na het installeren kan er een bericht
verschijnen waarin u wordt gevraagd
om de computer opnieuw op te
starten. Klik in dat geval op de knop
"Ja" om uw computer opnieuw op te
starten.

Opmerking

Windows

Hiermee is de installatie van de software
voltooid.
• Kijk na de installatie naar
"PRINTERSTUURPROGRAMMA
CONFIGUREREN" (p.18) om de instellingen
van het printerstuurprogramma te
controleren.
• Zie "PRINTER STATUS MONITOR
INSTALLEREN" (p.15) om de Printer Status
Monitor te installeren.
Als u het PS stuurprogramma voor de
printer hebt geïnstalleerd, kan het PS
schermlettertype worden geïnstalleerd
van de cd-rom "PRINTER UTILITIES"
die is meegeleverd met de PS3
uitbreidingsset. (p.16)
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SOFTWARE INSTALLEREN

PRINTER DELEN MET WINDOWS NETWORKING
Als het apparaat gebruikt gaat worden als een gedeelde printer op een netwerk, volg dan deze
stappen voor het installeren van het stuurprogramma (de driver) voor de printer op de clientcomputer.
Opmerking

Voor het configureren van de juiste instellingen in de afdrukserver, verwijzen we naar de
gebruiksaanwijzing of het helpbestand van uw besturingssysteem.
Een "afdrukserver", ook wel "printserver" genoemd, is hier een computer die direct is aangesloten
op een apparaat. Een "client" is een andere computer die is aangesloten op hetzelfde netwerk.

Plaats de cd-rom "Software" (Disc 1) in
het cd-rom-station van uw computer.

2

Klik op de knop "start", klik op "Deze
computer" (
), en dubbelklik
vervolgens op het pictogram van de
cd-rom ( ).
• Klik op de knop "Start" van Windows
Vista, klik op "Computer" en dubbelklik
vervolgens op het pictogram "CD-ROM"
• In Windows 98/Me/2000 dubbelklikt u op
"Deze computer" en vervolgens op het
pictogram van de cd-rom.

3

Dubbelklik op het pictogram
"setup" ( ).
Als in Windows Vista een bericht op het
scherm verschijnt dat u om bevestiging
vraagt, klikt u op "Toestaan".

4

Het venster "SOFTWARE LICENTIE"
verschijnt. Lees de inhoud van de
licentie-overeenkomst goed door en klik
vervolgens op de knop "Ja".
Opmerking

5

6

Klik op de knop
"Printerstuurprogramma".
Klik op de knop "README weergeven"
om de informatie over de software te
bekijken.

7

Klik op de knop "Aangepaste
installatie".

8

Selecteer "Gedeelde printer" en klik op
de knop "Volgende".

Windows

1

U kunt de "SOFTWARE LICENTIE"
weergeven in een andere taal door de
gewenste taal te selecteren in het
taalmenu. Om de software te
installeren in de geselecteerde taal,
zet u de installatie voort met die taal
geselecteerd.

Lees het bericht in het venster
"Welkom" en klik dan op de knop
"Volgende".
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SOFTWARE INSTALLEREN

9

12

Als te gebruiken poort kiest u het
apparaat dat staat ingesteld als gedeelde
printer, en klikt u op de knop "Volgende".
Als u Windows 98/Me/2000/XP gebruikt,
kunt u ook klikken op "Netwerkpoort
toevoegen" en de printer selecteren die u
wilt delen door in het netwerk te bladeren
in het scherm dat verschijnt. (In Windows
Vista verschijnt de knop "Netwerkpoort
toevoegen" niet).

10
11

Opmerking

Mocht de gedeelde printer niet in de
lijst voorkomen, controleer dan de
instellingen in de afdrukserver.

13

Klik op de knop "OK" wanneer het
scherm Installatie voltooid verschijnt.

14

Klik op de knop "Afsluiten" in het
venster van stap 6.

Opmerking

Als het venster voor het kiezen van het
model verschijnt, kies dan de
modelnaam van uw apparaat en klik op
de knop "Volgende".

• Wanneer u Windows 2000/XP/
Server 2003 gebruikt
Klik op de knop "Toch doorgaan" of
"Ja" als er een melding verschijnt
met betrekking tot de Windows logo
test of digitale handtekening.
• Wanneer u Windows Vista
gebruikt
Als een venster met een
veiligheidswaarschuwing verschijnt,
moet u op "Dit stuurprogramma toch
installeren" klikken.

Na het installeren kan er een bericht
verschijnen waarin u wordt gevraagd
om de computer opnieuw op te
starten. Als dit bericht verschijnt, klikt
u op de toets "Ja" om uw computer
opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie van de software
voltooid.
• Kijk na de installatie naar
"PRINTERSTUURPROGRAMMA
CONFIGUREREN" (p.18) om de instellingen
van het printerstuurprogramma te
controleren.
• Zie "PRINTER STATUS MONITOR
INSTALLEREN" (p.15) om de Printer Status
Monitor te installeren.

Als het venster voor het kiezen van de
het stuurprogramma voor de printer
verschijnt, kies dan de te installeren
driver en klik op de knop "Volgende".
Zorg ervoor dat u hetzelfde
stuurprogramma selecteert als bij de
afdrukserver (het apparaat).

Opmerking
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Als u het PS stuurprogramma voor de
printer hebt geïnstalleerd, kan het PS
schermlettertype worden geïnstalleerd
van de cd-rom "PRINTER UTILITIES"
die is meegeleverd met de PS3
uitbreidingsset. (p.16)

Windows

Opmerking

Volg de instructies op het scherm.

SOFTWARE INSTALLEREN

PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN
Plaats de cd-rom "Software" (Disc 1) in
het cd-rom-station van uw computer.

2

Klik op de knop "start", klik op "Deze
computer" (
), en dubbelklik
vervolgens op het pictogram van de
cd-rom ( ).
• Klik op de knop "Start" van Windows
Vista, klik op "Computer" en dubbelklik
vervolgens op het pictogram "CD-ROM".
• In Windows 98/Me/2000 dubbelklikt u op
"Deze computer" en vervolgens op het
pictogram van de cd-rom.

3

Dubbelklik op het pictogram
"setup" ( ).
Als in Windows Vista een bericht op het
scherm verschijnt dat u om bevestiging
vraagt, klikt u op "Toestaan".

4

Het venster "SOFTWARE LICENTIE"
verschijnt. Lees de inhoud van de
licentie-overeenkomst goed door en klik
vervolgens op de knop "Ja".
Opmerking

5

6

Klik op de knop "Printer Status Monitor".
Klik op de knop "README weergeven" om
de informatie over de software te bekijken.

7

Volg de instructies op het scherm.

8

Wanneer het bericht verschijnt dat de
installatie is voltooid, klikt u op de knop
"Voltooien".
Wanneer u de Printer Status Monitor
automatisch wilt starten bij het opstarten van
uw computer, schakelt u het selectievakje
"Voer Printer Status Monitor uit bij
opstarten" in.

9

Klik op de knop "Afsluiten" in het
venster van stap 6.

Windows

1

U kunt de "SOFTWARE LICENTIE"
weergeven in een andere taal door de
gewenste taal te selecteren in het
taalmenu. Om de software te
installeren in de geselecteerde taal,
zet u de installatie voort met die taal
geselecteerd.

Lees het bericht in het venster
"Welkom" en klik dan op de knop
"Volgende".

Opmerking

Na het installeren kan er een bericht
verschijnen waarin u wordt gevraagd om
de computer opnieuw op te starten. Als
dit bericht verschijnt, klikt u op de toets
"Ja" om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.
Zie voor het gebruik van de Printer Status
Monitor het Help-bestand. Volg deze stappen
om het Help-bestand te bekijken:
Klik op de knop "Start" van Windows, selecteer
"Alle programma’s" ("Programma’s" in
Windows 98/Me/2000), selecteer "TOSHIBA
Printer Status Monitor" en vervolgens "Help".
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SOFTWARE INSTALLEREN

PS SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN
De lettertypen die worden gebruikt door het PS stuurprogramma bevinden zich op de cd-rom
"PRINTER UTILITIES" die is meegeleverd met de PS3 uitbreidingsset. Installeer deze lettertypen
zonodig voor het PS stuurprogramma.

1

4

Plaats de cd-rom "PRINTER UTILITIES"
in het cd-rom-station van uw computer.
Staat uw computer zo ingesteld dat de
cd-rom automatisch wordt gestart, ga dan
door naar stap 4.
Klik op de knop "start", klik op "Deze
computer" (
), en dubbelklik
vervolgens op het pictogram van de
cd-rom ( ).
• Klik op de knop "Start" van Windows
Vista, klik op "Computer" en dubbelklik
vervolgens op het pictogram "CD-ROM".
• In Windows 98/Me/2000 dubbelklikt u op
"Deze computer" en vervolgens op het
pictogram van de cd-rom.

3

Dubbelklik op het pictogram
"setup" ( ).
Als in Windows Vista een bericht op het
scherm verschijnt dat u om bevestiging
vraagt, klikt u op "Toestaan".
Opmerking

Let op

Kies niet
"PS-printerstuurprogramma".
Het PS stuurprogramma voor het
apparaat mag uitsluitend worden
geïnstalleerd vanaf de cd-rom die is
meegeleverd met de netwerk
uitbreidings kit.

Windows

2

Selecteer het selectievakje "PS
schermlettertype" en klik op de knop
"Volgende".

Als het venster voor taalkeuze
verschijnt nadat u hebt gedubbelklikt
op het pictogram "setup", kiest u de
gewenste taal en klikt u op de knop
"Volgende". (De juiste taal wordt
meestal automatisch gekozen.)

5
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Volg de instructies op het scherm.

PPD-BESTAND
Door het PPD-bestand kan het apparaat afdrukken met het standaard PS stuurprogramma van
het besturingssysteem, en kan het worden gebruikt met de optionele PS3 uitbreidingsset.
Installeer het PPD-bestand zonodig.
Gebruik de wizard Printer toevoegen in Windows om het PPD-bestand te installeren.
Lees het Readme-bestand voordat u het PPD-bestand installeert. Het Readme-bestand bevindt zich in de
map "Dutch". Zie stap 4 voor de locatie van de map.

1

Klik op "Een printer toevoegen" bij
"Printertaken".
• Klik op "Printer toevoegen" in de werkbalk
van Windows Vista.
• Dubbelklik in Windows 98/Me/2000 op het
pictogram "Printer toevoegen".
"Wizard Printer toevoegen" verschijnt.

4

Plaats de cd-rom "Software" (Disc 1) in
het cd-rom-station van uw computer.

Volg de instructies op het scherm.
Wordt u gevraagd om het pad op te geven
van het PPD-bestand, voer dit dan als
volgt in.
(Vervang de "R" door de letter van uw
cd-romstation in de volgende paden.)

Besturingssysteem
Windows 98/Me
Windows 2000/XP/
Server 2003/Vista

PPD-bestandspad
R:\Drivers\Printer
\Dutch\PPD\9xMe
R:\Drivers\Printer
\Dutch\PPD\2KXPVista

Het installeren van de interne font informatie voor PPD (dit
geldt alleen wanneer het PPD-bestand is geïnstalleerd in
Windows 98/Me)
Als u het PPD-bestand hebt geïnstalleerd in Windows 98/Me en het interne font gaat gebruiken, moet u de
interne font informatie voor PPD installeren. Volg onderstaande procedure om de interne font informatie te
installeren.

Opmerking

• Gebruikt u Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 of Windows Vista dan wordt de interne
font informatie automatisch geïnstalleerd bij de installatie van het PPD-bestand.
• Installeer het PPD-bestand voordat u de interne font informatie installeert.

1

Plaats de cd-rom "Software" (Disc 1) in
het cd-rom-station van uw computer.

4

Volg de instructies op het scherm.

2

Dubbelklik op "Deze computer" ( ), en
dubbelklik vervolgens op het pictogram
van de cd-rom ( ).

5

Start uw computer opnieuw op na het
installeren van de interne font informatie.

3

Opmerking

Dubbelklik op de map
"Stuurprogramma’s" de map "Printer"
en de map "DutchA", de map "PPD" de
map "9xMe" en "PFMSetup.exe".
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Mochten de interne fonts voor de printer
niet kunnen worden opgegeven vanuit de
toepassingssoftware, dan is de interne font
informatie niet of niet goed geïnstalleerd.
Voer de installatie van de interne font
informatie in dat geval opnieuw uit.

Windows

2

3

Klik op de knop "start", klik op
"Configuratiescherm", klik op "Printers en
andere hardware", en klik vervolgens op
"Printers en faxapparaten".
• Klik in Windows Vista op de knop "Start", klik
op "Configuratiescherm" en vervolgens op
"Printer".
• Klik in Windows Server 2003 op de knop
"Start" en vervolgens op "Printers en
faxapparaten".
• Klik in Windows 98/Me/2000 op de toets
"Start", selecteer dan "Instellingen" en klik
dan op "Printers".

PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN
Nadat het stuurprogramma van de printer is geïnstalleerd, moeten de instellingen van het
stuurprogramma worden geconfigureerd in overeenstemming met het aantal papierlades van het
apparaat en de papierformaten in elke lade.
Klik op de knop "start", klik op
"Configuratiescherm", klik op "Printers
en andere hardware", en klik
vervolgens op "Printers en
faxapparaten".
• Klik in Windows Vista op de knop "Start",
klik op "Configuratiescherm" en
vervolgens op "Printer".
• Klik in Windows Server 2003 op de knop
"Start" en vervolgens op "Printers en
faxapparaten".
• Klik in Windows 98/Me/2000 op de toets
"Start", selecteer dan "Instellingen" en
klik dan op "Printers".

2

Klik op het "TOSHIBA e-STUDIOXXXX"
stuurprogramma pictogram en kies
"Eigenschappen" uit het menu
"Bestand".
• Gebruikt u Windows 2000/XP/Server
2003/Vista, ga dan naar stap 4.
• In Windows Vista selecteert u
"Eigenschappen" in het menu
"Organiseren".

3

4

Klik op het tabblad "Configuratie" en
configureer de printer op basis van de
geïnstalleerde opties.
Stel de printerconfiguratie goed in. Anders
kunnen zich problemen voordoen bij het
afdrukken.

Windows

1

Opmerking

5

Klik op de "Ladestatus instellen" knop
en selecteer het formaat van het papier
dat in iedere lade wordt ingevoerd.
Selecteer een lade in het menu
"Papierinvoerbron", en selecteer het
formaat van het papier in die lade in het
menu "Papierformaat instellen". Herhaal
dit voor alle lades.

6

Klik op de knop "OK" in het venster
"Ladestatus instellen".

7

Klik op de knop "OK" in het
eigenschappenvenster voor de printer.

Klik in Windows 98/Me op het tabblad
"Setup".
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Om de instellingen automatisch te
configureren op basis van het
gedetecteerde apparaat, klikt u op de
knop "Automatische configuratie".

INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het PPD-bestand installeert om te kunnen afdrukken vanaf een
Macintosh en hoe u de printerdriverinstellingen configureert.
• MAC OS X: deze pagina
(v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9, v10.4 - v10.4.10)
• MAC OS 9.0 - 9.2.2: pagina 23
Opmerking

Als u het apparaat als een printer in een Macintosh-omgeving gebruikt, is de PS3-uitbreidingskit
noodzakelijk.

MAC OS X
Opmerking

De uitleg van de schermen en procedures zijn hoofdzakelijk bedoeld voor Max OS X v10.4. De
schermen kunnen afwijken in andere versies van het besturingssysteem.

Plaats de cd-rom "Software" (Disc 2) in
het cd-rom-station van uw computer.

2

Dubbelklik op het cd-rom-pictogram
( ) op het bureaublad.

3

Dubbelklik op de map "MacOSX".
Lees "ReadMe First" voordat u de
software installeert. "ReadMe First"
bevindt zich in de map "US-English" in de
map "Readme".

4

Dubbelklik op de map die overeenkomt
met de versies van het
besturingssysteem.

v10.1.5

v10.2.8

v10.3.9

v10.4 10.4.10

5

Dubbelklik op het pictogram
"GA-1330"( ).

Opmerking

6
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• Als het "Identiteitscontrole"-venster
verschijnt in Mac OS X v10.1.5
gebruikt, klikt u op de lock-icoon
( ), voert u het wachtwoord in en
klikt u op "OK".
• Als het venster "Identiteitscontrole"
in Mac OS X v10.2.8 verschijnt,
voert u het wachtwoord in en klikt u
op "OK".

Klik op de knop "Ga door".

Macintosh

1

MAC OS X

7

Opmerking

8

Klik op de knop "De installatie is
geslaagd" als het bericht "Sluit" wordt
weergegeven in het installatievenster.

Hiermee is de installatie van de software
voltooid. Vervolgens configureert u de
instellingen van de printerdriver.

11

Kies "Hulpprogramma's" uit het menu "Ga".
Als u Mac OS X v10.1.5 of v10.2.8
gebruikt, selecteert u "Toepassingen" in
het menu "Ga".

12

Dubbelklik op het pictogram
"Printerconfiguratie"( ).
Als u Mac OS X v10.1.5 of v10.2.8
gebruikt, dubbelklikt u op de map
"Hulpprogramma's" en dubbelklikt u
daarna op het pictogram
"Printerconfiguratie".

Als de licentie in een andere taal
verschijnt, wijzig de taal dan in het
taalmenu.

Selecteer de vaste schijf waarop het
PPD-bestand wordt geïnstalleerd en
klik op de knop "Ga door".
Selecteer de vaste schijf waarop uw
besturingssysteem is geïnstalleerd.

Klik op de knop "Installeer".
De installatie begint.

Opmerking

13

Opmerking

Voer het wachtwoord in en klik op de
knop "OK" als het venster
"Identiteitscontrole" verschijnt.
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Als dit de eerste keer is dat u een
printerstuurprogramma op uw
computer installeert, verschijnt er een
bevestigingsbericht. Klik op de knop
"Voeg toe".

Klik op "Add" (Voeg toe).
Als u Mac OS X v10.1.5 gebruikt, klikt u op
de knop "Printer toevoegen".

Macintosh

9

10

Het venster met de License Agreement
(licentie-overeenkomst) verschijnt.
Lees de inhoud van de
licentie-overeenkomst goed door en
klik vervolgens op de knop "Ga door".
Er verschijnt een bericht waarin u wordt
gevraagd of u instemt met de
voorwaarden van de licentie. Klik op de
knop "Akkoord".

MAC OS X

14

Het printerstuurprogramma configureren
De procedure voor het configureren van het printerstuurprogramma verschilt afhankelijk van de versie van het
besturingssysteem. De procedure voor de versies 10.4 - 10.4.10 en de procedure voor andere versies worden
hieronder apart uitgelegd.

v10.4 - 10.4.10

10.1.5, v10.2.8, v10.3.9
(1)

SCxxxxxx

(1)
(2)

(2)

(3)
(4)

(1) Selecteer "AppleTalk".
Als meerdere AppleTalk-zones zijn
weergegeven, selecteert u in het menu de
zone met de printer.
(2) Klik op de modelnaam van het apparaat.
De modelnaam van het apparaat wordt
doorgaans weergegeven als "SCxxxxxx".
("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert
naargelang het model.)

(3)
(4)

(3) Selecteer het PPD-bestand van het
apparaat.
• Als u Mac OS X v10.1.5 gebruikt,
selecteert u "Andere. Het venster voor
selectie van het PPD-bestand wordt
weergegeven. Klik op "Naam
opstartschijf",.- "Library" - "Printers" "PPDs" - "Contents" - "Resources" "en.lproj" - "PPD-bestand voor uw model"
en klik daarna op de knop "Kiezen".
• Als u Mac OS X v10.2.8 gebruikt,
selecteert u "Toshiba" en klikt daarna op
het PPD-bestand van uw model.
• Als u Mac OS X 10.3.9 gebruikt,
selecteert u "Automatische selectie".

(2) Klik op de modelnaam van het
apparaat.
• De modelnaam van het apparaat wordt
doorgaans weergegeven als "SCxxxxxx"
("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert
naargelang het model.)
• Het PPD-bestand van de machine wordt
automatisch geselecteerd.
(3) Zorg dat het PPD-bestand van uw
model geselecteerd is.
(4) Klik op de knop "Voeg toe".
Het PPD-bestand van de machine wordt
automatisch geselecteerd en de
randapparatuur die is aangesloten op de
machine wordt herkend en automatisch
geconfigureerd.

Opmerking

(4) Klik op de knop "Toevoegen".
Als u Max OS X v10.3.9 gebruikt,
het PPD-bestand van de machine wordt
automatisch geselecteerd en de
randapparatuur die is aangesloten op de
machine wordt herkend en automatisch
geconfigureerd.

Het PPD-bestand is geïnstalleerd in de volgende mappen op de opstartschijf.
"Library" - "Printers" - "PPDs" - "Contents" - "Resources" - "en.lproj"

Als u Mac OS X v10.1.5 gebruikt, voltooit dit de configuratie van het printerstuurprogramma. Als u een
andere versie dan Mac OS X v10.1.5 gebruikt, gaat u naar de volgende stap.
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Macintosh

(1) Klik op het pictogram
"Standaardbrowser".
Als meerdere AppleTalk-zones zijn
weergegeven, selecteert u in het menu de
zone met de printer.

MAC OS X

15

Printerinformatie weergeven.

(2)
SCxxxxxx

TOSHIBA XX -XXXX PPD

(1)

(1) Klik op de naam van het apparaat.
(2) Klik op "Toen info".
Als u Max OS X v10.2.8 gebruikt,
selecteert u "Toen Info" uit het menu
"Printers".

16

Selecteer de configuratie van het
apparaat.
Als u bij (3) of stap 14 "Automatische
selectie" hebt geselecteerd, wordt de
configuratie van de machine herkend en
automatisch geconfigureerd. Controleer of
de geconfigureerde instellingen juist zijn.
(4)

Macintosh

(1)
(2)

(3)

(1) Selecteer
"Installatiemogelijkheden".
(2) Selecteer de opties die zijn
geïnstalleerd op het apparaat.
(3) Klik op de knop "Pass wijzigingen
toe".
(4) Klik om het venster te sluiten.
Hiermee is de installatie van het
printerstuurprogramma voltooid.
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MAC OS 9.0 - 9.2.2
Opmerking

Als u Mac OS 9.0 tot 9.2.2 gebruikt, moet u zorgen dat "LaserWriter 8" is geïnstalleerd en het
selectievakje "LaserWriter 8" is geselecteerd
in "Extensiebeheer" in "Regelpanelen". Zo niet,
installeer dit dan vanaf de systeem cd-rom die bij uw Macintosh-computer hoort.

1

Plaats de cd-rom "Software" (Disc 2) in
het cd-rom-station van uw computer.

8

Kies "Kiezer" uit het Apple-menu.

2

Dubbelklik op het pictogram
"CD-ROM" ( ) op het bureaublad.

9

Creëer een printer.

3

Dubbelklik op de map "MacOS".

(1)
(2)

Lees "ReadMe First" voordat u de
software installeert. "ReadMe First"
bevindt zich in de map "US-English" in de
map "Readme".
(3)

4
5

7

(1) Klik op het pictogram
"LaserWriter 8".
Als meerdere AppleTalk-zones zijn
weergegeven, selecteert u de zone
met de printer.

Klik op de knop "Installeer".

(2) Klik op de modelnaam van het
apparaat.
De modelnaam van het apparaat
wordt doorgaans weergegeven als
"SCxxxxxx". ("xxxxxx" is een reeks
tekens die varieert naargelang het
model.)

Het venster met de License Agreement
(licentie-overeenkomst) verschijnt.
Lees de inhoud van de
licentie-overeenkomst goed door en
klik vervolgens op de knop "Ja".

(3) Klik op de knop "Maak aan".

Lees het bericht in het venster dat
verschijnt en klik op de knop "Ga
door".
De installatie van het PPD-bestand begint.
Na het installeren verschijnt er een bericht
waarin u wordt gevraagd om de computer
opnieuw op te starten. Klik op de knop
"OK" en start uw computer opnieuw.

Hiermee is de installatie van de software
voltooid. Vervolgens configureert u de
instellingen van de printerdriver.
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Macintosh

6

Dubbelklik op het pictogram
"Installer" ( ).

MAC OS 9.0 - 9.2.2

10

13

Selecteer het PPD-bestand.

Selecteer de configuratie van het
apparaat.

(1)

(2)

(1) Selecteer de opties die zijn
geïnstalleerd op het apparaat.

(1) Klik op het PPD-bestand voor uw
model.

(2) Klik op de knop "OK".

(2) Klik op de knop "Selecteren".
Opmerking

• Als bovenstaand dialoogvenster niet
verschijnt en u terugkeert naar het
dialoogvenster "Kiezer", volgt u de
onderstaande stappen om
het PPD-bestand handmatig te
selecteren.
(1) Controleer of het apparaat
handmatig is geselecteerd in de lijst
"Selecteer een PostScript-printer"
en klik vervolgens op de knop
"Opties" en vervolgens op de knop
"Selecteer PPD".
(2) Selecteer het PPD-bestand voor uw
model en klik op de knop "Openen".
(3) Klik op de knop "OK".
• Het PPD-bestand wordt geïnstalleerd in
de map "Printerbeschrijvingen" in
"Extensies".

Controleer of het apparaat is geselecteerd
in de lijst "Selecteer een PostScriptprinter" en klik op de knop "Opties".

12

Klik op de knop "Configureren".

Opmerking

Klik op de knop "OK" in het venster
van stap 12 om het venster te sluiten.

15

Klik op het sluitvakje (
"Kiezer" te sluiten.

) om de

Hiermee is de installatie van het
printerstuurprogramma voltooid.
Installeren van schermlettertypen
De schermlettertypen voor Mac OS 9.0 - 9.2.2
staan in de map "Font" op de cd-rom
"PRINTER UTILITIES" die is geleverd met de
PS3-uitbreidingskit. Kopieer de lettertypen die u
wilt installeren op de "Systeemmap" van de
opstartschijf.
Opmerking

Als u de instellingen automatisch wilt
configureren op basis van de
geïnstalleerde apparaatopties die zijn
gedetecteerd, klikt u op de knop
"Automatische configuratie".
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Als u problemen ondervindt die
veroorzaakt kunnen zijn door de
geïnstalleerde schermlettertypen, wis
dan onmiddellijk de geïnstalleerde
lettertypen uit uw systeem.

Macintosh

11

14

GA-1330
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