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Inleiding

Inleiding
Hartelijk dank voor uw keuze voor dit apparaat.
Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van de diverse functies
van het apparaat, voorzorgsmaatregelen bij het gebruik en fundamentele
procedures voor het verhelpen van storingen. Om ervoor te zorgen dat dit
apparaat correct en efficiënt wordt gebruikt, moet u deze handleiding zorgvuldig vóór gebruik van het apparaat doorlezen. Berg na het doorlezen de
handleiding op in de hiervoor bestemde houder, zodat deze eenvoudig
geraadpleegd kan worden, wanneer zich vragen of problemen tijdens het
gebruik voordoen.
De in deze handleiding gebruikte afbeeldingen kunnen iets afwijken van de
aanzichten op de feitelijke apparatuur.

Energy Star®

Als een ENERGY STAR® partner, hebben wij vastgesteld dat dit apparaat
voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor spaarzaam gebruik van energie.
Wat is een Energy Star®-product?
Een ENERGY STAR® product heeft een speciale eigenschap die het product
in staat stelt, automatisch om te schakelen naar een “spaarstand” na een
periode van inactiviteit. Een ENERGY STAR® product gebruikt energie efficiënter, bespaart u geld op de elektriciteitsrekening en helpt bij de bescherming van het milieu.
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Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken
KONICA MINOLTA, het KONICA MINOLTA-logo en The essentials of
imaging zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van KONICA
MINOLTA HOLDINGS, INC.
PageScope en bizhub zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Netscape Communications, Het Netscape Communications-logo, Netscape
Navigator, Netscape Communicator en Netscape zijn handelsmerken van
Netscape Communications Corporation.
Deze machine en PageScope Box Operator zijn gedeeltelijk gebaseerd op
het werk van de Independent JPEG Group.
Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.
RC4® is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van RSA Security
Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
RSA® is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van RSA Security
Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
OpenSSL-verklaring

OpenSSL License
Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must
display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be
used to endorse or promote products derived from this software without
prior written permission. For written permission, please contact
openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor
may “OpenSSL” appear in their names without prior written permission
of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:
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“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND
ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code
found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just
the SSL code.
The SSL documentation included with this distribution is covered by the
same copyright terms except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the
code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution as the author of the parts of the library used. This
can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must
display the following acknowledgement:
C250
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“This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@crypt-soft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library
being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tin Hudson
(tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public
Licence.]
All other product names mentioned are trademarks or registered trademarks
of their respective companies
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Beschikbare opties
De afdrukkleur selecteren
U kunt de kleur opgeven die u voor het afdrukken van kopieën wilt gebruiken.
De kopie kan bijvoorbeeld in full color of in zwart-wit worden afgedrukt.
Raadpleeg “Een kleurinstelling selecteren” op pagina 3-29 voor meer informatie.
Automatisch papier selecteren
Het meest geschikte papierformaat kan automatisch worden geselecteerd
op basis van het formaat van het geplaatsen document en de opgegeven
zoomfactor.
Raadpleeg “Het papierformaat automatisch selecteren (Instelling “Auto
pap.selectie”)” op pagina 3-32 voor meer informatie.
Kopieën aanpassen aan het formaat van het papier
De meest geschikte zoomfactor kan automatisch worden geselecteerd op
basis van het formaat van het geplaatsen document en het opgegeven
papierformaat.
Raadpleeg “De zoomfactor automatisch selecteren (Instelling “Auto zoom”)”
op pagina 3-35 voor meer informatie.
Afzonderlijke horizontale en verticale zoomfactoren opgeven
Door afzonderlijke horizontale en verticale zoomfactoren op te geven, kan de
grootte van de kopieën van het document naar wens worden aangepast.
Raadpleeg “De afzonderlijke X- en Y-zoomfactoren invoeren (Instellingen
onafhankelijke zoom)” op pagina 3-42 voor meer informatie.
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Het document in afzonderlijke stapels scannen
Een document met een groot aantal pagina's kan worden opgesplitst en
gescand in afzonderlijke stapels. Dubbelzijdige kopieën kunnen worden
gemaakt door gebruik te maken van de glasplaat. De documentpagina's
kunnen ook afwisselend worden geplaatsen op de glasplaat of in de ADF.
Daarna kunnen alle pagina's samen worden gekopieerd als één enkele opdrachtopdracht.
Raadpleeg “Een document met meerdere pagina's scannen vanaf de glasplaat” op pagina 3-15 en “Het document in afzonderlijke stapels scannen
(Instelling “Afzonderl. scannen”)” op pagina 3-13 voor meer informatie.
Midden binden
U kunt kopieën in het midden vouwen en binden met nietjes.
Raadpleeg “Kopieën in het midden binden (“Vouwen & Nieten”)” op
pagina 3-83 voor meer informatie.

Kopieën sorteren
U kunt de afwerkingsmethode voor de kopieën selecteren.
Raadpleeg “Kopieën scheiden volgens set (Instelling “Sorteren”)” op
pagina 3-72, “Kopieën scheiden volgens pagina's (Instelling “Groeperen”)”
op pagina 3-74 voor meer informatie.
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Kopieën nieten
Documenten van meerdere pagina's kunnen worden gekopieerd en samen
worden geniet.
Raadpleeg “Kopieën nieten (Instellingen Nieten)” op pagina 3-76 voor meer
informatie.

Gaatjes in kopieën perforeren
U kunt gaatjes perforeren in de kopieën om ze later beter te kunnen inbinden.
Raadpleeg “Gaatjes perforeren in kopieën (instellingen Perforeren)” op
pagina 3-80 voor meer informatie.

Meerdere documentpagina's op één pagina kopiëren
U kunt meerdere pagina's van het document samen afdrukken op één enkele
pagina.
Raadpleeg “Meerdere documentpagina's kopiëren op één pagina (Combineer originelen)” op pagina 3-67 voor meer informatie.
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Een document met verschillende paginaformaten kopiëren
U kunt de verschillende paginaformaten waaruit een document bestaat
samen scannen en kopiëren.
Raadpleeg “Documenten van verschillende formaten kopiëren (Instelling
“Gemengd origineel”)” op pagina 3-18 voor meer informatie.

Kopieën aanpassen volgens de afbeeldingskwaliteit van het origineel
De kopieën kunnen worden aangepast aan de beeldkwaliteit van het document.
Raadpleeg “Documenten met kleine afdrukken of foto's plaatsen
(Instellingen Origineel type)” op pagina 3-53 of “De printdensiteit aanpassen
(Densiteit-instellingen)” op pagina 3-59 voor meer informatie.
Papier invoegen tussen kopieën van OHP-transparanten
Om te vermijden dat OHP-transparanten samen plakken, kan een pagina
(schutblad) tussen de transparanten worden ingevoegd.
Raadpleeg “Papier tussen OHP-transparanten invoegen (Functie “OHP
schutblad”)” op pagina 8-3 voor meer informatie.
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Een omslagpagina toevoegen
U kunt omslagpagina's toevoegen aan kopieën, of u kunt kopieën maken
met een ander papier (bijvoorbeeld gekleurd papier) dat alleen voor omslagpagina's wordt gebruikt.
Raadpleeg “Omslagen toevoegen (“Omslagfunctie”)” op pagina 8-6 voor
meer informatie.

Kopiëren met omgekeerde kleuren
De helder en donker gekleurde gebieden van de afbeeldingen in een document kunnen in negatief worden afgedrukt. Met de kleurinstelling “Full Color”
worden kopieën afgedrukt met de negatiefwaarden van de tint en helderheid.
Met de kleurinstelling “Zwart” of “1 kleur”, worden kopieën afgedrukt met de
negatiefwaarde van de tint.
Raadpleeg “Kopiëren met omgekeerde afbeeldingskleuren (Functie “Neg-/
Pos. omkeren”)” op pagina 8-27 voor meer informatie.

Een gespiegeld beeld afdrukken
U kunt een gespiegeld beeld van een document kopiëren.
Raadpleeg “In een spiegelafbeelding kopiëren (functie
“Afbeelding spiegelen”)” op pagina 8-29 voor meer informatie.

C250

x-25

Kopiëren met een achtergrondkleur
Met deze functie kunt u een document kopiëren met een van de 18 beschikbare kleuren als achtergrondkleur (blanco gebieden).
Raadpleeg “Een achtergrondkleur toevoegen aan kopieën (functie “Achtergr.kleur”)” op pagina 8-33 voor meer informatie.
De kleurkwaliteit van de kopie verbeteren
U kunt de kleurkopieën aanpassen volgens de gewenste afbeeldingskwaliteit.
Raadpleeg “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)” op pagina 8-36 voor meer informatie.
Een opengespreide pagina afzonderlijk kopiëren
Een opengespreide pagina, zoals in een open boek of catalogus, kan op afzonderlijke pagina's worden gekopieerd.
Raadpleeg “Afzonderlijke kopieën van elke pagina in een opengespreide pagina maken (Functie “Boek kopie”)” op pagina 8-10 voor meer informatie.

Boekjes maken vanaf kopieën van folders
Folders waarvan de nietjes zijn verwijderd kunnen worden gekopieerd en
met nietjes worden gebonden.
Raadpleeg “Folders kopiëren (Functie “Boekje origineel”)” op pagina 8-16
voor meer informatie.
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Kopie-afbeeldingen herhalen
Een documentafbeelding kan herhaald worden afgedrukt op één vel papier.
Raadpleeg “Kopieafbeeldingen verdelen (Functie “Afbeelding herhalen”)” op
pagina 8-20 voor meer informatie.

Kopieën maken om in te binden
U kunt kopieën maken met een inbindmarge zodat ze gemakkelijk kunnen
worden geklasseerd in dossiermappen.
Raadpleeg “Klasseermarges toevoegen aan kopieën
(functie “Paginamarge”)” op pagina 8-41 voor meer informatie.

Kopiëren met een lay-out voor midden binden
U kunt kopieën maken waarbij de pagina's worden geschikt volgens de layout van een tijdschrift.
Raadpleeg “Boekjes kopiëren (Functie “Bindpos. boekje”)” op pagina 8-25
voor meer informatie.
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Secties van kopieën wissen
Gebieden, zoals schaduwen van geperforeerde gaten en verzendinformatie
op ontvangen faxen, kunnen op de kopieën worden gewist.
Raadpleeg “Specifieke gebieden van kopieën wissen (functie “Wissen”)” op
pagina 8-44 voor meer informatie.

De afbeelding aanpassen volgens het papierformaat
Wanneer het kopieerpapier groter is dan het originele document, kunnen
kopieën worden gemaakt waarbij de documentafbeelding in het midden van
het papier is geplaatst.
Raadpleeg “De afbeelding aanpassen aan het papier (Instellingen Afbeelding
aanpassen)” op pagina 8-46 voor meer informatie.

Distributietekst op kopieën afdrukken
Elke kopieset kan worden afgedrukt met distributienummers, paginanummers of de datum.
Raadpleeg “De datum/tijd, het paginanummer of het distributienummer
afdrukken op de kopieën (functies Stempel)” op pagina 8-50 voor meer informatie.
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Taken beheren
Hiermee kunt u de afdrukstatus van de kopieertaken controleren en de taken
beheren.
Raadpleeg “Taken beheren (Opdrachtlijst)” op pagina 11-3 voor meer informatie.
Kopie-instellingen programmeren
Vaak gebruikte kopie-instellingen kunnen worden geprogrammeerd en
opnieuw worden opgeroepen voor gebruik met andere kopieertaken.
Raadpleeg “Kopieerprogramma's registreren (Geheugenfunctie)” op
pagina 4-11 voor meer informatie.
De kopie-instellingen controleren
U kunt schermen met de huidige kopie-instellingen weergeven. Vanaf deze
schermen kunt u ook de kopie-instellingen wijzigen.
Raadpleeg “De kopie-instellingen controleren (Functiecontrole)” op
pagina 4-3 voor meer informatie.
De tekstgrootte in de tiptoetsschermen vergroten
De tekst en knoppen van het tiptoetsscherm kunnen op een groter formaat
worden weergegeven zodat ze gemakkelijker leesbaar zijn en hierdoor de
basisbewerkingen voor het kopiëren vergemakkelijken.
Raadpleeg Bewerkingen Vergroot display in de handleiding voor meer informatie.
Uitleg over functies en instellingen weergeven
De naam en functie van de onderdelen en details van de functies en instellingen worden weergegeven in de schermen van de Help-functie.
Raadpleeg “Functiebeschrijvingen weergeven (Help)” op pagina 4-18 voor
meer informatie.
Een kopieertaak onderbreken
Een kopieertaak die wordt afgedrukt kan worden onderbroken om eerst een
andere kopietaak af te drukken.
Raadpleeg “Een kopieertaak onderbreken (Interruptiemodus)” op pagina 4-9
voor meer informatie.
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Een testkopie afdrukken
Voordat u een groot aantal kopieën afdrukt, kunt u een voorbeeldkopie
afdrukken om de afdruk te controleren.
Raadpleeg “Een Testkopie afdrukken voor controle (Voorbeeldkopie)” op
pagina 4-6 voor meer informatie.
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Kleurparameters aanpassen
Deze sectie biedt kopievoorbeelden die een nuttige referentie bieden voor
het instellen van het ruime aanbod parameters, functies en instellingen dat
beschikbaar is met dit full-color kopieerapparaat.
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Sectie

Beschrijving

Sectie

Beschrijving

Algemene informatie
over kleur

Biedt informatie
over de tint, helderheid en verzadiging
(p. x-33)

Parameter “Contrast”

Biedt informatie
over het aanpassen
van het contrastniveau (p. x-41)

Parameter “Rood”

Biedt informatie
over het aanpassen
van de rode tinten
(p. x-35)

Parameter
“Verzadiging”

Biedt informatie
over het aanpassen
van de levendigheid
(p. x-42)

Parameter “Groen”

Biedt informatie
over het aanpassen
van de groene tinten (p. x-36)

Parameter “Scherpte”

Biedt informatie
over het aanpassen
van de scherpte
van de tekst
(p. x-43)

“Parameter Blauw”

Biedt informatie
over het aanpassen
van de blauwe tinten (p. x-37)

Parameter “Tint”

Biedt informatie
over het aanpassen
van de tint (p. x-44)

Parameter
“Kleurbalans”

Biedt informatie
over het aanpassen
van de densiteit van
de CMYK-kleuren
(p. x-38)

Parameter
“Kopieerdensiteit”

Biedt informatie
over het aanpassen
van de kopieerdensiteit (p. x-45)
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Sectie

Beschrijving

Sectie

Beschrijving

Parameter “Helderheid”

Biedt informatie
over het aanpassen
van de helderheid
(p. x-40)

Functie “1 kleur”

Biedt informatie
over het kopiëren
met 1 geselecteerde kleur (monotoon) (p. x-46)

Functie “2 kleuren”

Biedt informatie
over het kopiëren
met alleen zwart en
1 geselecteerde
kleur (p. x-47)

Functie
“Neg-/Pos. omkeren”

Biedt informatie
over het negatief
kopiëren van de licht- en donkergekleurde gebieden
van een document
(p. x-49)

Functie
“Achtergrondkleur”

Biedt informatie
over het kopiëren
met de geselecteerde achtergrondkleur (p. x-48)

Functie “Afbeelding
spiegelen”

Biedt informatie
over het maken van
kopieën van het
gespiegelde beeld
van het originele
document (p. x-51)

* Aangezien de voorgestelde voorbeeldafdrukken foto's zijn, kan de kleur een weinig verschillen
van de eigenlijke kleurkopieën.

x-32

C250

Algemene informatie over kleur

Iedereen kan zich een voorstelling maken
van de tint van een object. Een appel is
bijvoorbeeld rood, een citroen is geel en
de hemel is blauw. Tint is de nuance die
als basis wordt gebruikt om een kleur
te classificeren als rood, geel, blauw,
enz.

De helderheid is de mate van lichte
kleuren die een kleur helder of donker
maken. Wanneer u bijvoorbeeld het geel
van een citroen vergelijkt met het geel van
een pompelmoes, is het duidelijk dat het
geel van de citroen helderder is. Maar
wat gebeurt er als we het geel van een
citroen vergelijken met het rood van een
boon? Het is duidelijk dat het geel van de
citroen helderder is. De helderheid is de
mate van lichte kleuren waarmee de
vergelijking mogelijk is, ongeacht de tint.

Hoe wordt het onderscheid gemaakt
tussen het geel van een citroen en het
geel van een peer? Wanneer we stellen
dat de citroen een levendiger geel heeft
en de peer een vager geel, wordt het
verschil tussen de twee kleuren uitgedrukt
in verzadiging, in tegenstelling tot
helderheid. Tegenover de tint en de
helderheid, staat verzadiging voor het
kenmerk dat de graad van levendigheid
aangeeft.
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Relatie tussen tint, helderheid en verzadiging (kleurmodel)
Tint, helderheid en verzadiging zijn de elementen die we de “drie kleurkenmerken” noemen. We kunnen hun invloed voorstellen met het effen object
dat in figuur 1 is weergegeven. De buitenste rand is de tint, de verticale as de
helderheid en de horizontale as vanaf het midden de verzadiging.
Als we kleuren toekennen aan het effen object dat de drie kleurkenmerken
voorstelt zoals weergegeven in figuur 1, wordt het kleurmodel zoals weergegeven in figuur 2 geproduceerd. Hoewel het niveau van verzadiging verschilt
voor elke tint en graad van helderheid, kan het maken van een complex
kleurmodel ons een beter inzicht geven van de omstandigheden waaronder
de tint, helderheid en verzadiging kunnen variëren.
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Parameter “Rood”
U kunt deze parameter gebruiken om de hoeveelheid rood in de afbeelding
aan te passen volgens een van de 19 niveaus.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.
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Parameter “Groen”
U kunt deze parameter gebruiken om de hoeveelheid groen in de afbeelding
aan te passen volgens een van de 19 niveaus.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.
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Parameter “Blauw”
U kunt deze parameter gebruiken om de hoeveelheid blauw in de afbeelding
aan te passen volgens een van de 19 niveaus.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.
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Parameter “Kleurbalans” (CMYK-kleuraanpassing)
Door de vier tonerkleuren (geel, magenta, cyaan en zwart) in een full-color
kopie, kunnen de kleuren van het document worden gereproduceerd.
Door de hoeveelheid van elke tonerkleur te wijzigen kunnen de tinten in de
kopie fijn worden afgestemd. Elke kleur kan worden aangepast volgens een
van 19 niveaus.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.

De hoeveelheid zwart verhogen
De schakering voor zwart aanpassen

De hoeveelheid zwart verlagen

Zwart

x-38
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Parameter “Helderheid”
U kunt deze parameter gebruiken om de helderheid in de afbeelding fijn aan
te passen volgens een van de 19 niveaus.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.
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Parameter “Contrast”
Deze parameter kan worden gebruikt om de afbeelding fijn af te stemmen
volgens een van 19 niveaus van zacht/vloeiend tot scherp.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.
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Parameter “Verzadiging”
U kunt deze parameter gebruiken om de levendigheid van de afbeelding fijn
aan te passen volgens een van de 19 niveaus.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.
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Parameter “Scherpte”
U kunt deze parameter gebruiken om de scherpte van de omtreklijnen in
tekst en afbeelding aan te passen volgens een van de 7 niveaus.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.
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Parameter “Tint”
U kunt deze parameter gebruiken om de tint van de afbeelding fijn aan te
passen volgens een van de 19 niveaus.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.
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Parameter “Kopieerdensiteit”
U kunt deze parameter gebruiken om het licht en de schaduw in de afbeelding fijn aan te passen volgens een van de 19 niveaus.
Zie “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters aanpassen)”
op pagina 8-36 voor meer informatie over het instellen.

C250

x-45

Functie “1 kleur”
Met deze functie kunt u een kopie maken van een document met
slechts 1 van de 21 beschikbare kleuren.
Zie “Een kleurinstelling selecteren” op pagina 3-29 voor meer informatie over
het instellen.
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Functie “2 kleuren”
Met deze instelling kunt u kopieën maken waarbij de zwarte gebieden van
het document in het zwart worden afgedrukt en de gekleurde gebieden in
een van de zes beschikbare kleuren.
Zie “Een kleurinstelling selecteren” op pagina 3-29 voor meer informatie over
het instellen.
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Functie “Achtergrondkleur”
Met deze functie kunt u een document kopiëren met een van de 18 beschikbare kleuren als achtergrondkleur (blanco gebieden).
Zie “Een achtergrondkleur toevoegen aan kopieën (functie “Achtergr.kleur”)”
op pagina 8-33 voor meer informatie over het instellen.
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Functie “Neg-/Pos. omkeren”
Met deze functie kunt u een kopie maken van een document met een negatieve afdruk van de lichtgekleurde en de donkergekleurde gebieden van de
afbeelding.
Zie “Kopiëren met omgekeerde afbeeldingskleuren (Functie “Neg-/Pos. omkeren”)” op pagina 8-27 voor meer informatie over het instellen.
Monotoon kopie
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Kopie in full color en functie “Achtergrondkleur”
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Functie “Afbeelding spiegelen”
Met deze functie kunt u een gespiegeld beeld van het originele document
kopiëren.
Zie pagina 8-29 voor meer informatie over het instellen.
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Toelichting bij de standaardprocedures m.b.t. de handleiding
De tekens en tekstindelingen die in deze handleiding gebruikt worden, zijn hieronder beschreven.
Veiligheidsrichtlijnen

6 GEVAAR
Als u de instructies die met dit symbool zijn aangeduid niet volgt, kan dit
leiden tot fatale of ernstige letsels door de elektrische stroom.
%
Houd rekening met alle gevaren om letsels te voorkomen.

7 WAARSCHUWING
Het niet naleven van aanwijzingen die op deze wijze gemarkeerd zijn,
kan ernstige letsels of materiële schade tot gevolg hebben.
%
Houd rekening met alle waarschuwingen om letsels te voorkomen en
een veilig gebruik van de machine te garanderen.

7 VOORZICHTIG
Het niet naleven van aanwijzingen die op deze wijze gemarkeerd zijn,
kan lichte letsels of materiële schade tot gevolg hebben.
%
Houd rekening met alle waarschuwingen om letsels te voorkomen en
een veilig gebruik van de machine te garanderen.
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Volgorde van de handelingen

1

Het cijfer 1 met de hier aangegeven
opmaak geeft de eerste stap in een
reeks handelingen aan.

2

Opeenvolgende cijfers, zoals hier
opgemaakt, geven opeenvolgende
stappen in een reeks handelingen
aan.

Een afbeelding die hier wordt
ingevoegd, toont aan welke
bewerkingen moeten worden
uitgevoerd.

Tekst die in deze stijl is opgemaakt, biedt extra hulp.
% Tekst die in deze stijl is opgemaakt, beschrijft de handeling die
ervoor zorgt, dat de gewenste resultaten worden verkregen.

?

Tips

2
Opmerking

Tekst die op deze manier is gemarkeerd, bevat nuttige informatie en tips
om een veilig gebruik van de machine te garanderen.

2
Let op

Tekst die op deze manier is gemarkeerd, bevat informatie die u moet
onthouden.

!
Detail

Tekst die op deze manier is gemarkeerd, bevat verwijzingen naar meer
gedetailleerde informatie.
Speciale tekstmarkeringen
De toets [Stop]
De namen van de toetsen op het bedieningspaneel worden geschreven zoals
hierboven weergegeven.
MACHINE-INSTELLING
Beeldschermteksten worden geschreven zoals hierboven weergegeven.
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Beschrijvingen en symbolen voor documenten en papier
Het gebruik van woorden en symbolen in deze handleiding is hieronder
toegelicht.
“Breedte” en “Lengte”
Wanneer papierafmetingen worden genoemd in deze handleiding, verwijst de
eerste waarde altijd naar de breedte van
het papier (getoond als “Y” in de illustratie)
en de tweede naar de lengte (getoond
als “X”).

Papierrichting
Staand (w)
If Als de breedte (Y) van het papier korter is
dan de lengte (X), heeft het papier een verticale of staande richting, aangegeven
door w.

Liggend (v)
Als de breedte (Y) van het papier langer
is dan de lengte (X), heeft het papier een
horizontale of liggende richting, aangegeven door v.
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Gebruiksaanwijzing
De volgende gebruiksaanwijzingen werden voor deze machine voorbereid.
Gebruiksaanwijzing [Kopieerbewerkingen] <deze handleiding>
Deze handleiding bevat details over basisbewerkingen en de bedieningsprocedures voor de verschillende kopieerfuncties.
- Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor details over de besturingsprocedures voor de kopieerfuncties, inclusief voorzorgsmaatregelen over installatie/gebruik, in/uitschakelen van de machine, laden van papier en
bewerkingen voor het oplossen van problemen zoals het vrijmaken van
vastgelopen papier.
Gebruiksaanwijzing [Netwerkscannerbewerkingen]
Deze handleiding bevat details over het opgeven van netwerkinstellingen
voor standaard apparatuur en over bewerkingen voor de scanfuncties.
- Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de gebruiksprocedures voor netwerkfuncties en voor het gebruik van Scannen
naar e-mail, Scannen naar FTP en Scannen naar PC (SMB).
Gebruiksaanwijzing [Mapbewerkingen]
Deze handleiding bevat details over de bedieningsprocedures voor het gebruik van boxen.
- Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor details over de
bedieningsprocedures voor het gebruik van mappen op de harde schijf.
Gebruiksaanwijzing [Bewerkingen Vergroot display]
Deze handleiding bevat details over de bedieningsprocedures bij het gebruik
van de kopieerfuncties in de modus Display vergroten.
- Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor details over de bedieningsprocedures in de functie Vergroot display.
Gebruiksaanwijzing [Faxbewerkingen]
Deze handleiding bevat details over de bedieningsprocedures voor het faxen.
- Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor details over de bedieningsprocedures bij faxfunctie wanneer de faxkit is geïnstalleerd.
Gebruiksaanwijzing [Afdrukbewerkingen]
Deze handleiding bevat details over de bedieningsprocedures met gebruik
van de standaard ingebouwde printer controller.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-bestand) op de cd-rom met de
gebruikerssoftware voor meer informatie over de afdrukfuncties.
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Snelgids [Afdrukbewerkingen]
Deze handleiding bevat details over de bedieningsprocedures met gebruik
van de standaard ingebouwde printer controller.
- Raadpleeg deze gebruiksaanwijzing voor procedures bij de basisbediening van afdrukfuncties.
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Juridische beperkingen m.b.t. kopiëren
Bepaalde soorten documenten mogen nooit worden gekopieerd met het
doel of de intentie om de kopieën te verspreiden alsof het originelen waren.
Onderstaande opsomming is geen volledige lijst, maar is bedoeld als richtlijn
voor verantwoord kopiëren.
<Financiële instrumenten>
- Persoonlijke cheques
- Reischeques
- Postwissels
- Depositocertificaten
- Obligaties of andere schuldcertificaten
- Aandeelbewijzen
<Juridische documenten>
- Voedselbonnen
- Postzegels (al dan niet afgestempeld)
- Cheques of wissels die kunnen worden ingewisseld bij
overheidsinstanties
- Fiscale zegels (al dan niet afgestempeld)
- Paspoorten
- Immigratiedocumenten
- Rijbewijzen en eigendomsbewijzen van een voertuig
- Eigendomsbewijzen en akten van een woning en eigendommen
<Algemeen>
- Identificatiekaarten, badges of insignes
- Auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de persoon die het auteursrecht bezit
Voorts is het in alle omstandigheden verboden om nationale of vreemde
valuta's te kopiëren of om kunstwerken te kopiëren zonder de toestemming
van de persoon die het auteursrecht bezit.
Ingeval van twijfel over de aard van een document, raadpleegt u een juridisch
adviseur.
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Voorzorgsmaatregelen
bij installatie en
bediening

Voorzorgsmaatregelen bij installatie en bediening

1

1

Voorzorgsmaatregelen bij installatie en
bediening

1.1

Veiligheidsinformatie
Dit gedeelte bevat belangrijke instructies met betrekking tot de werking en
het onderhoud van dit kopieerapparaat. Voor een optimaal gebruik van dit
kopieerapparaat dienen alle gebruikers de instructies in deze handleiding
zorgvuldig te lezen en op te volgen.
Lees de volgende sectie voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. Het bevat belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid van de
gebruiker en het voorkomen van problemen met het apparaat.
Bewaar deze handleiding op een plaats vlakbij het kopieerapparaat.
Zorg ervoor dat u alle voorzorgsmaatregelen neemt en opvolgt die in elke
sectie van deze handleiding zijn vermeld.
KM_Ver.01E_C

2
Opmerking

Het is mogelijk dat bepaalde gedeelten in deze sectie niet van toepassing
zijn op het product dat u hebt gekocht.
Waarschuwings- en aanwijzingssymbolen
Op de waarschuwingslabels en in deze handleiding worden de volgende
symbolen gebruikt om het type en het niveau van de veiligheidswaarschuwingen aan te geven.

7 WAARSCHUWING
Negeren van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

7 VOORZICHTIG
Negeren van deze richtlijnen kan persoonlijk letsel of materiële schade
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.
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1
Betekenis van symbolen
Symbool

Betekenis

Bijvoorbeeld

Betekenis

Een driehoek wijst op een gevaar
waartegen u voorzorgsmaatregelen moet treffen.

Dit symbool waarschuwt voor
mogelijke oorzaken van brandwonden.

Een diagonale streep geeft aan,
dat de betreffende handeling
niet toegestaan is.

Dit symbool duidt op de
waarschuwing dat het apparaat
niet mag worden gedemonteerd.

Een zwarte cirkel geeft aan dat
de desbetreffende handeling absoluut moet worden uitgevoerd.

Dit symbool geeft aan dat u de
stekker van het apparaat uit de
wandcontactdoos moet verwijderen.

Demonteren en wijzigingen aanbrengen

7 WAARSCHUWING
Negeren van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

WAARSCHUWING

Symbool

• Probeer de afdekkappen en panelen die op dit product zijn
aangebracht niet te verwijderen. Sommige producten bevatten een gedeelte dat onder hoge spanning staat of een laser
en kunnen een elektrische schok of blindheid veroorzaken.
• Breng geen modificaties aan op dit product, omdat brand,
een elektrische schok of het defect raken van het apparaat
het gevolg kunnen zijn. Indien dit product is uitgerust met een
laser, kunnen de laserstralen blindheid veroorzaken.
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1

Netsnoer

7 WAARSCHUWING
Negeren van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

WAARSCHUWING

Symbool

• Gebruik uitsluitend het netsnoer dat in de verpakking is
meegeleverd. Als geen netsnoer meegeleverd is, gebruik dan
uitsluitend een netsnoer en stekker die zijn aangegeven in de
AANWIJZING VOOR NETSNOER. Gebruikt u een ander netsnoer, dan kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg
hebben.
• Gebruik het in de verpakking meegeleverde netsnoer alleen
voor dit apparaat en gebruik het NOOIT voor een ander product. Houdt u zich niet aan deze voorzorgsmaatregel, dan kan
dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Voorkom krassen of schuren van het netsnoer. Plaats geen
zware voorwerpen op het netsnoer. Voorkom verwarmen,
draaien, buigen, trekken of andere beschadigingen van het
netsnoer. Gebruikt u een beschadigde voedingskabel (blootliggende draden, gebroken draad, etc.), dan kan dit brand of
defecten aan de machine veroorzaken.
Indien u enige vorm van beschadiging constateert, zet dan
onmiddellijk de hoofdschakelaar UIT, verwijder de stekker uit
de wandcontactdoos en neem contact op met uw leverancier.
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1
Netspanning

7 WAARSCHUWING
Negeren van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

WAARSCHUWING

Symbool

• Gebruik uitsluitend de aangegeven spanning. Doet u dit niet,
dan kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Steek de voedingsstekker rechtstreeks in een wandcontactdoos met dezelfde opbouw als de stekker. Als u een netspannings-adapter gebruikt, is het mogelijk dat het apparaat
wordt aangesloten op een netspanningsbron met onvoldoende capaciteit (spanning, stroomcapaciteit, aarding),
en dit zou brand of elektrische schokken tot gevolg kunnen
hebben. Als er geen geschikte wandcontactdoos beschikbaar is, is de klant verplicht een bevoegd elektricien te vragen
om de installatie ervan uit te voeren.
• Gebruik geen spannings-verdeelblok of een verlengsnoer.
Het gebruik van een verdeelblok of een verlengsnoer kan
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
Neem contact op met uw leverancier indien het gebruik van
een verlengsnoer gewenst is.
• Neem contact op met uw leverancier voordat u andere apparaten op dezelfde wandcontactdoos aansluit. Een overbelasting kan brand tot gevolg hebben.

7 VOORZICHTIG
Negeren van deze richtlijnen kan persoonlijk letsel of materiële schade
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

VOORZICHTIG

Symbool

• De wandcontactdoos mag zich niet op een te grote afstand
van het toestel bevinden en moet makkelijk bereikbaar zijn.
U moet in noodsituaties de voedingsstekker er namelijk
kunnen uittrekken.
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1

Voedingsstekker

7 WAARSCHUWING
Negeren van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

WAARSCHUWING

Symbool

• Verwijder en plaats de stekker niet met natte handen uit of in
de wandcontactdoos, omdat dit een elektrische schok tot
gevolg kan hebben.
• Steek de stekker helemaal in de wandcontactdoos. Doet u dit
niet, dan kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg
hebben.

7 VOORZICHTIG
Negeren van deze richtlijnen kan persoonlijk letsel of materiële schade
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

VOORZICHTIG

Symbool

• Trek niet aan het netsnoer wanneer u de stekker uittrekt. Indien u aan het snoer trekt, kan dit het snoer beschadigen,
hetgeen brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
• Trek de voedingsstekker meer dan eenmaal per jaar uit de
wandcontactdoos en reinig de stekker goed. Stof dat zich
tussen de stekkerdelen verzamelt, kan brand tot gevolg hebben.

C250
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1
Aarding

7 WAARSCHUWING
Negeren van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

WAARSCHUWING

Symbool

• Sluit het netsnoer aan op een geaarde wandcontactdoos.

Installatie

7 WAARSCHUWING
Negeren van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

WAARSCHUWING

Symbool

• Plaats geen vaas of een ander voorwerp dat water bevat en
paperclips of andere kleine metalen voorwerpen op het kopieerapparaat. Gemorst water of metalen objecten die in het
product zijn gevallen kunnen resulteren in brand, elektrische
schok of uitval.
Als een stukje metaal, water of een gelijkaardig vreemd
object in het product terechtkomt, zet dan onmiddellijk de
voedingsschakelaar op UIT, trek het netsnoer uit de wandcontactdoos en neem contact op met uw leverancier.

7 VOORZICHTIG
Negeren van deze richtlijnen kan persoonlijk letsel of materiële schade
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.
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VOORZICHTIG

1
Symbool

• Plaats het kopieerapparaat op een stevige ondergrond.
Indien het kopieerapparaat beweegt of valt, kan dit persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
• Plaats het kopieerapparaat niet in een stoffige of vochtige
omgeving, vlakbij een keukenblad, bad of een luchtbevochtigingsapparaat. Brand, een elektrische schok of het defect
raken van het kopieerapparaat kunnen het gevolg zijn.
• Plaats het kopieerapparaat niet op een instabiele of schuine
ondergrond of op plaatsen waar het kopieerapparaat blootstaat aan trillingen en schokken. Het kopieerapparaat zou om
kunnen vallen, hetgeen persoonlijk letsel of het defect raken
van het apparaat tot gevolg kan hebben.
• Zorg dat de ventilatieopeningen van het kopieerapparaat niet
worden geblokkeerd. De hitte kan anders niet uit het apparaat worden afgevoerd, hetgeen brand of een storing tot
gevolg kan hebben.
• Gebruik geen ontvlambare sprays, vloeistoffen of gassen in
de buurt van het kopieerapparaat, omdat dit brand tot gevolg
kan hebben.

Ventilatie

7 VOORZICHTIG
Negeren van deze richtlijnen kan persoonlijk letsel of materiële schade
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

VOORZICHTIG

Symbool

• Gebruik dit kopieerapparaat altijd in een goed geventileerde
ruimte. Gebruikt u het kopieerapparaat gedurende langere
tijd in een slecht geventileerde ruimte, dan kan dit nadelige
gevolgen hebben voor uw gezondheid. Ventileer de ruimte
regelmatig.

Acties bij problemen

7 WAARSCHUWING
Negeren van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

C250
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1
WAARSCHUWING

Symbool

• Blijf het product niet gebruiken, als het overmatig heet wordt
of rook, een ongewone geur of een ongewoon geluid produceert. Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar UIT, verwijder de
stekker uit de wandcontactdoos en neem contact op met uw
leverancier. Indien u in een dergelijke situatie doorgaat het
kopieerapparaat te gebruiken, dan kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Blijf het product niet gebruiken, als het gevallen is of de behuizing ervan beschadigd is. Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar UIT, verwijder de stekker uit de wandcontactdoos
en neem contact op met uw leverancier. Indien u in een
dergelijke situatie doorgaat het kopieerapparaat te gebruiken, dan kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg
hebben.

7 VOORZICHTIG
Negeren van deze richtlijnen kan persoonlijk letsel of materiële schade
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

VOORZICHTIG

Symbool

• De binnenkant van dit product bevat gebieden die bijzonder
warm kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
Als u de binnenkant van de machine controleert op storingen,
zoals vastgelopen papier, zorg er dan voor dat u de locaties
(rond de zekeringen, enz.) met het waarschuwingslabel
“Caution HOT” zijn gemarkeerd, niet aanraakt.

Verbruiksartikelen

7 WAARSCHUWING
Negeren van deze waarschuwingen kan ernstig letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

WAARSCHUWING

Symbool

• Werp de tonercartridge of toner niet in open vuur. De hete
toner kan zich verspreiden, hetgeen verbranding of beschadiging tot gevolg kan hebben.
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1

7 VOORZICHTIG
Negeren van deze richtlijnen kan persoonlijk letsel of materiële schade
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

VOORZICHTIG

Symbool

• Bewaar tonercartridges of een drum buiten bereik van kinderen. Ingeslikte toner of drummaterialen zijn slecht voor de
gezondheid.
• Bewaar tonercartridges en PC drums niet vlakbij diskettes of
horloges die gevoelig zijn voor magnetische invloeden. Deze
producten kunnen storingen vertonen als gevolg hiervan.

Wanneer u het toestel verplaatst

7 VOORZICHTIG
Negeren van deze richtlijnen kan persoonlijk letsel of materiële schade
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

VOORZICHTIG

Symbool

• Zorg dat u het netsnoer en andere kabels heeft verwijderd
wanneer u het kopieerapparaat gaat verplaatsen. Doet u dit
niet, dan kan het snoer of de kabel beschadigen, hetgeen
brand, een elektrische schok of het defect raken van het
kopieerapparaat tot gevolg kan hebben.
• Wanneer u het kopieerapparaat gaat verplaatsen, houd u
zich dan altijd aan de in de gebruikshandleiding of andere
documentatie genoemde aanbevolen locaties. Als het kopieerapparaat valt, kan dit ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
hebben. Het kopieerapparaat kan ook worden beschadigd of
defect raken.

C250
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1

Vóór langere vakantieperioden
Wanneer de optionele Faxkit FK-502 niet is geïnstalleerd:

7 VOORZICHTIG
Negeren van deze richtlijnen kan persoonlijk letsel of materiële schade
tot gevolg hebben.
%
Negeer deze veiligheidsrichtlijnen niet.

VOORZICHTIG

Symbool

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel gedurende een langere periode niet gebruikt.
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1.2

1

Informatie over wetgeving en reglementeringen
CE-keurmerk (Conformiteitsverklaring) Voor gebruikers binnen de
Europese Unie (EU)
Dit product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
89/336/EEG, 73/23/EEG en 93/68/EEG.
Deze verklaring is alleen geldig binnen de Europese Unie.
Dit apparaat moet worden gebruikt met een afgeschermde netwerk
(10 Base-T/100 Base-TX)-kabel en een afgeschermde parallelle kabel. Het
gebruik van niet-afgeschermde kabels kan storingen bij de ontvangst van radiocommunicatiesignalen veroorzaken en is bovendien verboden overeenkomstig CISPR- en de lokale voorschriften.
USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(For U.S.A. users)
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instruction manual, may
cause harmful interference to radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which
case the user will be required to correct the interference at his own expense.
WARNING: The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and
are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user
without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under
FCC regulations.
This device must be used with a shielded network (10 Base-T/100 Base-TX)
cable and a shielded parallel cable. The use of non-shielded cables is likely
to result in interference with radio communications and is prohibited under
FCC rules.
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003
ISSUE 4) (For Canada Users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.

C250
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Voorzorgsmaatregelen bij installatie en bediening
Voor gebruikers in landen die niet onderworpen zijn aan voorschriften
m.b.t. Categorie B

7 WAARSCHUWING
Storing met radiocommunicatie.
%
Dit is een product van Categorie A. In een woonomgeving kan dit
product radio-interferentie veroorzaken; in dit geval moet de gebruiker
adequate maatregelen treffen.
%
Dit apparaat moet worden gebruikt met een afgeschermde netwerk
(10 Base-T/100 Base-TX)-kabel en een afgeschermde parallelle kabel.
Het gebruik van niet-afgeschermde kabels kan storingen bij de
ontvangst van radiocommunicatiesignalen veroorzaken en is bovendien verboden overeenkomstig CISPR- en de lokale voorschriften.
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1.3

1

Laserveiligheid
Dit is een digitaal apparaat dat tijdens de werking gebruik maakt van een
laser. Er is geen risico op gevaar op voorwaarde dat de machine volgens de
richtlijnen in deze handleiding wordt gebruikt.
De straling die door de laser wordt uitgezonden, is volledig ingesloten in de
beschermende behuizing. Hierdoor is het onmogelijk dat de laserstraal vrijkomt tijdens de bediening door de gebruiker.
Deze machine is gecertifcieerd als een laserproduct van Klasse 1. Dit
betekent dat de machine geen gevaarlijke laserstraling produceert.
Interne laserstraling
Specificatie
Maximaal gemiddeld
stralingsvermogen

8,0 µW bij de laseropening van de printkopeenheid

Golflengte

775-800 nm

Dit product maakt gebruik van een laserdiode van Categorie 3B die een
onzichtbare laserstraal uitzendt.
De laserdiode en de polygone scanspiegel zijn geïntegreerd in de printkopeenheid.

7 WAARSCHUWING
Onjuiste hantering kan resulteren in gevaarlijke blootstelling aan
stralen.
%
De printkopeenheid kan niet ter plaatse worden onderhouden.
%
Daarom mag deze onder geen enkele voorwaarde mogen geopend.

C250
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1

Laseropening van de
printkopeenheid

Printkop

CDRH Regulation
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990.
Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States
and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of
the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and
Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.
The label shown on page 1-19 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

7 CAUTION
Incorrect handling may result in hazardous radiation exposure.
%
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than
those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.
This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is
10 mW and the wavelength is 775-800 nm.
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1

Voor Europese gebruikers

7 VOORZICHTIG
Onjuiste hantering kan resulteren in gevaarlijke blootstelling aan stralen.
%
Het gebruik van bedieningselementen of het uitvoeren van procedures
die niet in deze handleiding zijn vermeld, kunnen resulteren in gevaarlijke blootstelling aan stralen.
Dit is een halfgeleidende laser. Het maximale vermogen van de laserdiode
bedraagt 10 mW en de golflengte is 775-800 nm.
Voor gebruikers in Denemarken

7 ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion.
%
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der
opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.
Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 10 mW og
bølgelængden er 775-800 nm.
Voor gebruikers in Finland, Zweden
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

7 VAROITUS
Tämä on puolijohdelaser.
%
Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 10mW ja aallonpituus
on 775-800 nm.

C250
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1
7 VARNING

Det här är en halvledarlaser.
%
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är
10 mW och våglängden är 775-800 nm.

7 VAROITUS
Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle
lasersäteilylle.
%
Älä katso säteeseen.

7 VARNING
Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad.
%
Betrakta ej strålen.

Voor gebruikers in Noorwegen

7 ADVARSEL!
Dette en halvleder laser.
%
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.
Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 10 mW og bølgelengde er 775-800 nm.
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1

Laserveiligheid-etiket
Een laserveiligheid-etiket is aangebracht aan de buitenkant van de machine.
Zie onderstaande afbeelding.

* Only for the U.S.A.
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1
Ozonuitstoot

7 VOORZICHTIG
Plaats de machine in een goed geventileerde ruimte
%
Tijdens de normale werking van deze machine wordt een verwaarloosbare hoeveelheid ozon gegenereerd. In slecht geventileerde ruimtes
kan echter wel een onaangename geur ontstaan wanneer het kopieerapparaat intensief wordt gebruikt. Het verdient aanbeveling om te zorgen voor voldoende ventilatie met het oog op de gezondheid, de
veiligheid en het comfort van de gebruiker.

7 ATTENTION
Une quantité d’ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l’appareil quand celui-ci est utilisé normalement.
Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont
l’aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l’appareil
est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de
bien aérer la pièce ou se trouve l’appareil.
%
Placer l’appareil dans une pièce largement ventilée.

Geluidsniveau (alleen voor gebruikers in Europa)
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste
Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

1-20

C250

Voorzorgsmaatregelen bij installatie en bediening

1.4

1

Waarschuwingsnota's en labels
Nota's en labels met betrekking tot de veiligheid zijn op deze machine op de
volgende posities aangebracht.
Wees voorzichtig dat er geen ongevallen gebeuren wanneer u bewerkingen
uitvoert, zoals het verwijderen van vastgelopen papier.

VOORZICHTIG
Het kopiëren van bepaalde documenttypen
is illegaal. Kopieer nooit
dergelijke documenten.

WAARSCHUWING
Verbrand geen lege
tonercartridges.
Toner die door het
vuur wordt uitgestoten,
kan gevaarlijk zijn.

VOORZICHTIG
Wijzig of verwijder geen
deksels of panelen die
op deze machine zijn gemonteerd, anders kunt
u worden blootgesteld
aan laserstraling.

WAARSCHUWING
Plaats de fles met de
tonerafval niet zodat de
fles op een rand staat of
gekanteld is, anders kan
de toner splitsen

VOORZICHTIG
Verbrand de fles met
de tonerafval niet.
Toner die door het vuur
wordt uitgestoten,
kan gevaarlijk zijn.

C250

VOORZICHTIG
Het gebied rond de
fusingeenheid is uitzonderlijk
heet. Als u een ander dan
de aangegeven onderdelen
aanraakt, kunt u brandwonden oplopen.

WAARSCHUWING
Verbrand geen lege
imaging-eenheden.
Toner die door het vuur
wordt uitgestoten, kan
gevaarlijk zijn.
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1.5

Benodige ruimte
Raadpleeg de aanbevolen ruimtevereisten die hieronder zijn weergegeven,
zodat u zeker bent dat de bediening van de machine, het bijvullen van verbruiksproducten, het vervangen van onderdelen en regelmatig onderhoud
gemakkelijk kan verlopen.

125
(49-1/4)

286
(11-1/4)

100
(4)

1182 (46-1/2)

285
(11-1/4)

746
(29-1/4)

358
(14)

421
(16-1/2)

C250+FS-603+PC-403

Eenheid: mm (inch)

2
Let op

Zorg voor een ruimte van 100 mm (4 in.) of meer aan de achterkant van
deze machine voor het ventilatiekanaal.
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1.6

1

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Om verzekerd te zijn van optimale prestatie van deze machine, dient u rekening te houden met de onderstaande punten:
Netspanning
De netspanning dient te voldoen aan de volgende eisen.
- Fluctuatie spanning: maximaal ±10% (bij 220 tot 240 V AC)
- Fluctuatie frequentie: maximaal ±3 Hz (bij 50 Hz)
– Gebruik een spanningsbron met zo weinig mogelijk voltage- of frequentiefluctuaties.
Bedrijfsomstandigheden
De omgevingsomstandigheden voor een correct functioneren van het kopieerapparaat als volgt.
- Temperatuur: 10 °C (50 °F) tot 30 °C (86 °F) met een temperatuurschommeling van niet meer dan 10 °C (18 °F) binnen één uur
- Relatieve luchtvochtigheid: 15% tot 85% met een luchtvochtigheidschommeling van niet meer dan 20% binnen een uur
Bewaren van kopieën
Volg de onderstaande aanbevelingen voor het bewaren van uw kopieën.
- Kopieën die gedurende een langere tijd bewaard moeten worden,
moeten bewaard worden op een plek waar ze niet blootgesteld zijn aan
licht, om te voorkomen dat ze verbleken.
- Lijm die oplosmiddel bevat (b.v. spuitlijm) kan de toner op kopieën oplossen.
- Bij kleurenkopieën is de tonerlaag dikker dan bij normale zwart/witkopieen. Daarom kan bij het vouwen van een kleurenkopie de toner langs de
vouwlijn loslaten.

C250
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2

Voordat u kopieën maakt

Voordat u kopieën maakt

2

2

Voordat u kopieën maakt

2.1

Namen van onderdelen en hun functies
Opties

C250

Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

1

Automatische documentinvoer
DF-601

Voert automatisch één vel per keer in voor te scannen en draait automatisch dubbelzijdige documenten om voor het scannen
Wordt in deze handleiding “ADF” genoemd.

2

Deksel originelen OC-501

Drukt omlaag op het geplaatste document om het
op zijn plaats te houden
Wordt doorheen de handleiding “deksel originelen”
genoemd.

3

Werktafel WT-501

Biedt plaats om tijdelijk een document of andere
materialen te leggen

4

Automatische duplexeenheid
AD-503

Draait afgedrukte pagina's om, zodat dubbelzijdige
pagina's automatisch kunnen worden afgedrukt
Wordt doorheen de handleiding “automatische
duplexeenheid” genoemd.

2-3

Voordat u kopieën maakt

2

2-4

Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

5

Onderkast DK-502

Hiermee kunt u de machine op de vloer opstellen
Wordt in deze handleiding “onderkast” genoemd.

6

Papierinvoereenheid PC-103

De bovenste lade kan maximaal 500 vellen bevatten en de onderste lade kan als opslagruimte worden gebruikt.
Wordt in deze handleiding “Enkelvoudige papierinvoereenheid” genoemd.

7

Papierinvoereenheid PC-203

De bovenste en onderste lade kunnen beide maximaal 500 vellen papier bevatten.
Wordt in deze handleiding “Dubbele papierinvoereenheid” genoemd.

8

Papierinvoereenheid PC-403

Kan maximaal 2.500 vellen papier bevatten
Wordt in deze handleiding “Groot volume cassette”
genoemd.

9

Afwerkingseenheid FS-603

Uitvoer voor afgedrukte pagina's. De instellingen
“Offset” (scheiden), en Nieten en de functie
“vouwen & Nieten” (inbinden) zijn beschikbaar.
• Om de afwerkingseenheid te installeren moet de
basismachine op de onderkast, op de groot volume cassette, op de enkelvoudige papierinvoereenheid of op de dubbele papierinvoereenheid
zijn geïnstalleerd.

10

Perforeereenheid PK-501

Maakt de functie perforeren mogelijk, indien geïnstalleerd op afwerkingseenheid FS-603
Wordt in deze handleiding “perforeereenheid”
genoemd.

11

Afwerkingseenheid FS-501

Werkt afgedrukte pagina's volgens de geselecteerde uitvoerinstelling (sorteren of nieten) af en voert
de pagina's vervolgens uit
• Om de afwerkingseenheid te installeren moet de
basismachine op de onderkast, op de groot volume cassette, op de enkelvoudige papierinvoereenheid of op de dubbele papierinvoereenheid
zijn geïnstalleerd.

12

Opdrachtblad JS-601

Kopie-uitvoerlade, geïnstalleerd op afwerkingseenheid FS-501
Wordt in deze handleiding “opdrachtblad”
genoemd.

13

Hoofdeenheid

Het document wordt gescand door het scannerdeel, en de gescande afbeelding wordt afgedrukt
door het printerdeel.
Wordt doorheen de handleiding “machine”, de
“hoofdeenheid”, of de “C250” genoemd.

14

Faxkit FK-502*

Hiermee kan deze machine worden gebruikt als een
faxapparaat

15

Montagekit MK-706*

Vereist om de faxkit en de lokale interfacekit te
monteren

16

Montagekit MK-704*

Geïnstalleerd wanneer deze machine als faxapparaat wordt gebruikt

C250
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2

Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

17

Lokale interfacekit EK-702*

Wordt gebruikt voor het tot stand brengen van een
lokale verbinding tussen deze machine en de computer

18

Ontvochtigingsverwarming 1C*

Geïnstalleerd in de papierinvoereenheid of onderkast om te voorkomen dat het papier vochtig wordt.

* Onderdelen die gemarkeerd zijn met een sterretje (*), zijn interne opties en worden derhalve niet
getoond in de afbeelding.

2
Let op

Om de functionaliteit en kwaliteit van de machine te behouden, moet u
de onderkast of de papierinvoereenheid gebruiken als u de machine op
de vloer installeert.

C250
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2
Buitenkant van de machine

1

9

8

2

7
3

6

5
4

* De bovenstaande afbeeldingen toont de hoofdeenheid met het optionele
deksel originelen, de automatische duplexeenheid en de groot volume cassette geïnstalleerd.
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

1

Beschermlaag deksel originelen

Drukt omlaag op het geplaatste document om het
op zijn plaats te houden.

2

Automatische duplexeenheid

Draait het papier om voor dubbelzijdig afdrukken.

C250
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

3

Meervoudige handinvoer

Wordt gebruikt bij afdrukken op papier met een formaat dat niet in een papierlade geplaatst is, of op
dik papier, OHP-transparanten, briefkaarten, enveloppen of etiketvellen
Kan max. 100 vellen normaal papier, 10 OHP-transparanten, briefkaarten, etiketvellen of vellen dik
papier, of enveloppen bevatten.
In deze handleiding “handinvoer” genoemd.
(Zie p. 2-55.)

4

Groot volume cassette

Kan maximaal 2.500 vellen normaal papier bevatten.

5

Ontgrendelingsknop lade

Wordt ingedrukt om de papierlade uit de groot volume cassette te halen.

6

2de lade

Kan maximaal 500 vellen normaal papier bevatten
(zie p. 2-50.)

7

1ste lade

Kan maximaal 250 vellen normaal papier bevatten,
kan op verschillende papierformaten worden ingesteld en kan maximaal 20 vellen dik papier, OHPtransparanten, briefkaarten, etiketvellen of enveloppen bevatten (zie p. 2-45.)

8

Voordeur

Wordt geopend wanneer een tonercartridge wordt
vervangen of wanneer de hoofdvoeding wordt inof uitgeschakeld. (Zie p. 9-6.)

9

Kopie-uitvoerlade

Vangt afgedrukte pagina's op.
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* De bovenstaande afbeelding toont de hoofdeenheid met de optionele ADF,
automatische duplexeenheid en dubbele papierinvoereenheid geïnstalleerd.
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

10

Documenteninvoer

De documenten worden geplaatsen met de voorkant omhoog gericht (zie p. 3-9.)

11

Documentuitvoerlade

Vangt documenten op die gescand zijn.

12

Deksel voor verwijderen van vastgelopen papier

Wordt geopend bij het verwijderen van vastgelopen
documenten.

13

[Voedingsknop] (hulpvoeding)

Wordt ingedrukt om de machinebewerkingen voor
bijvoorbeeld het kopiëren, afdrukken of scannen,
in/uit te schakelen
Wanneer u deze knop uitschakelt gaat de machine
naar een energiebesparende status.

14

Ontgrendelingshendel automatische duplexeenheid

Wordt gebruikt om de deur van de automatische
duplexeenheid te openen wanneer vastgelopen
papier wordt verwijderd
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Onderdeelnaam

Beschrijving

15

Deur automatische duplexeenheid

Wordt geopend voor het verwijderen van vastgelopen papier in de automatische duplexeenheid.

16

Ontgrendelingshendel voor de
bovenste deur op de rechterzijde

Wordt gebruikt om de bovenste deur op de rechterzijde te openen.

17

Middelste deur rechterzijde

Wordt geopend wanneer vastgelopen papier uit de
2de lade wordt verwijderd.

18

Ontgrendelingshendel voor de
middelste deur op de rechterzijde

Wordt gebruikt om de middelste deur op de rechterzijde te openen.

19

Onderste deur op de rechterzijde

Wordt geopend wanneer vastgelopen papier wordt
verwijderd uit de 3de of 4de lade of uit de groot volume cassette.

20

Ontgrendelingshendel voor de onderste deur op de rechterzijde

Wordt gebruikt om de onderste deur op de rechterzijde te openen wanneer vastgelopen papier wordt
verwijderd.

21

4de lade/opslaglade

Wordt gebruikt voor opslag wanneer de enkelvoudige papierinvoereenheid is geïnstalleerd
Kan maximaal 500 vellen normaal papier bevatten
wanneer de dubbele papierinvoereenheid is geïnstalleerd (Zie p. 2-50.)

22

3de lade

Kan maximaal 500 vellen normaal papier bevatten
(zie p. 2-50.)

23

Bedieningspaneel

Wordt gebruikt om verschillende instellingen op te
geven (zie p. 2-18).

24

Instelbare documentgeleider

Wordt aangepast aan de breedte van het document
(zie p. 3-9).
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

25

ADF-connector

Wordt gebruikt voor het aansluiten van de
ADF-schakelkabel.

26

Filter 1

Vangt de in het kopieerapparaat gegenereerde
tonerstof op.

27

Voedingsconnector

Wordt gebruikt voor het aansluiten van het netsnoer.

28

Filter 2

Vangt de in het kopieerapparaat gegenereerde
tonerstof op.

29

TEL-stekker

Wordt gebruikt om de telefoon aan te sluiten.

30

LINE-stekker

wordt gebruikt om de algemene rechtstreekse telefoonlijn aan te sluiten.

31

IEEE1284-poort (type C)

Wordt gebruikt om de parallelle kabel van de computer aan te sluiten.

32

USB-poort (type B)
USB 2.0/1.1-compatibel

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een
USB-kabel van de computer.

33

Interne controllerpoort

Wordt gebruikt voor het aansluiten van de interne
controller.

34

Netwerkconnector
(10 Base-T/100 Base -TX)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van de netwerkkabel, wanneer dit apparaat gebruikt wordt voor
afdrukken en scannen in een netwerk.

35

Ozonfilter

Vangt de in het apparaat geproduceerde ozon op.

36

Afwerkingseenheidconnector

Wordt gebruikt voor aansluiting van de schakelkabel van de afwerkingseenheid.
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Binnenkant van de machine
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

1

Glasplaat

Plaats een document op de glasplaat, zodat het
kan worden gescand. (Zie p. 3-9.)

2

Documententransportband

Zorgt voor de toevoer van het document dat in de
ADF is geplaatsen.

3

Deksel fusingeenheid

Wordt geopend wanneer vastgelopen papier wordt
verwijderd uit de fusing eenheid.

4

M2 ontgrendelingshendels

Wordt gebruikt wanneer enveloppen worden afgedrukt. Wordt gebruikt wanneer vastgelopen papier
wordt verwijderd uit de fusing eenheid.

5

Rechterdeur basismachine

Wordt geopend voor het verwijderen van vastgelopen papier vanaf de binnenkant van de hoofdeenheid.
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

6

Ontgrendelingsknop

Wordt gebruikt wanneer de imaging eenheden worden verwijderd.

7

Imaging eenheid

Maakt de afgedrukte afbeelding.

8

Coronadraad-reinigingsgereedschap

Wordt gebruikt om de elektrostatische coronadraad te reinigen wanneer er bijvoorbeeld verkeerde kopieën worden uitgevoerd. (Zie p. 10-6).

9

Reinigingsmiddel printkopglas

Wordt gebruikt voor het reinigen van het printkopglas, bijvoorbeeld bij het vervangen van de imaging
eenheid.

10

Tonerafvalbox

Verzameld gebruikt tonerafval.

11

Ontgrendelingshendel afvaltonerbox

Wordt gebruikt wanneer de afvaltonerbox wordt
verwijderd.

12

Hoofdvoedingsschakelaar

Wordt gebruikt om de machine in en uit te schakelen (zie p. 2-26.)

13

Totaalteller

Toont het totale aantal pagina's dat werd afgedrukt.

14

Vergrendelingstab

Wordt gebruikt wanneer de tonercartridges wordt
verwijderd.

15

Tonercartridges

Er zijn vier tonercartridges: cyaan (C), magenta (M),
geel (Y) en zwart (K). De combinatie van de vier toners genereert full-color afbeeldingen.

16

Aanlegliniaal

Plaats het document zo, dat het is uitgelijnd met de
aanleglinialen. Gebruik deze linialen ook om het geplaatste document te meten. (Zie p. 3-9.)
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Afwerkingseenheid FS-603/Perforeereenheid PK-501
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

1

Uitvoerlade 1

Vangt afgedrukte pagina's op.

2

Bovenste deur

Wordt geopend bij het verwijderen van vastgelopen
papier (zie p. 5-29).

3

Deksel horizontale transporteenheid

Wordt geopend bij het verwijderen van vastgelopen
papier van de horizontale transporteenheid
(zie p. 5-29).

4

Afvalbak perforeereenheid

Wordt verwijderd wanneer u de afval van het perforeren die zich heeft opgestapeld tijdens het gebruik
van de Perforatie-instellingen wilt weggooien
(zie pagina 9-26).

5

Geleider voor verwijderen vastgelopen papier

Wordt geopend om papierstoringen in de afwerkingseenheid op te lossen (zie p. 5-29).

6

Rechterdeur

Wordt geopend om papierstoringen in de afwerkingseenheid op te lossen (zie p. 5-29).
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Onderdeelnaam

Beschrijving

7

Uitvoerlade 2

Verzamelt kopieën die met de instelling “Vouwen &
Nieten zijn afgedrukt”.

8

Geleider voor verwijderen vastgelopen papier in vouweenheid

Wordt gedraaid wanneer papierstoringen in de vouweenheid worden opgelost (zie p. 5-29).

9

Nietjescartridgehouder

Wordt verwijderd uit de nieteenheid wanneer geblokkeerde nietjes worden verwijderd of wanneer u
de nietjescartridge vervangt (zie p. 9-20, p. 9-13).

10

Knop 1 voor het verwijderen van
vastgelopen papier

Wordt gedraaid om papierstoringen in de afwerkingseenheid op te lossen (zie p. 5-29).

11

Schakelaar 2 voor verwijderen
vastgelopen papier

Wordt gedraaid wanneer geblokkeerde nietjes worden verwijderd of de nietjescartridge wordt vervangen, of voor het naar voor verschuiven van de
nietjescartridgehouder (zie p. 9-13).

12

Nieteenheid

Wordt uitgetrokken om geblokkeerde nietjes te
verwijderen of de nietjescartridge te vervangen
(zie p. 9-20, p. 9-13).

13

Voordeur

Wordt geopend om papierstoringen op te
lossen of de nietjescartridge te vervangen
(zie p. 9-20, p. 9-13).

14

Perforeereenheid*

Perforeert gaatjes voor het inbinden van afgedrukte
pagina's wanneer de Perforeereenheid PK-501 is
geïnstalleerd op de afwerkingseenheid FS-603.

* Onderdelen die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd, worden in de afwerkingseenheid geïnstalleerd en worden derhalve niet getoond in de afbeelding.
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Afwerkingseenheid FS-501/Opdrachtblad JS-601
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

1

Voordeur FN4

Wordt geopend om papierstoringen in de afwerkingseenheid op te lossen (zie p. 5-25).

2

Schakelaars FN5 voor het oplossen van papierstoringen

Wordt gedraaid om papierstoringen in de afwerkingseenheid op te lossen (zie p. 5-25).

3

Uitvoerlade 2

Vangt afgedrukte pagina's op.

4

Uitvoerlade 1

Vangt afgedrukte pagina's op.

5

Uitvoerlade 3

Voert de afgedrukte pagina's uit wanneer het
opdrachtblad JS-601 op de afwerkingseenheid
FS-501 is geïnstalleerd.

6

Deksel opdrachtblad

Wordt geopend om papierstoringen in het
opdrachtblad op te lossen (zie p. 5-25).
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

7

Geleider FN3 voor verwijderen
vastgelopen papier

Wordt geopend om papierstoringen in de afwerkingseenheid op te lossen (zie p. 5-25).

8

Geleider FN2 voor verwijderen
vastgelopen papier

Wordt geopend om papierstoringen in de afwerkingseenheid op te lossen (zie p. 5-25).

9

Bovenste deksel FN1

Wordt geopend om papierstoringen in de afwerkingseenheid op te lossen (zie p. 5-25).

10

Deksel horizontale transporteenheid

Wordt geopend bij het verwijderen van vastgelopen
papier van de horizontale transporteenheid
(zie p. 5-25).

11

Geleider FN7 voor verwijderen
vastgelopen papier

Wordt geopend om papierstoringen in de afwerkingseenheid op te lossen (zie p. 5-25).

12

Nieteenheid

Wordt gebruikt om pagina's te nieten.

13

Draaiknop verwijderen geklemde
nietjes

Wordt gedraaid om geblokkeerde nietjes te verwijderen of de nietjescartridge te vervangen, of om
de nieteenheid naar het midden te verplaatsen
(zie p. 9-10, p. 9-18).
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Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van de afwerkingseenheid:
- Neem de uitvoerlade niet vast wanneer u de afwerkingseenheid
verplaatst.

-

C250

Plaats geen objecten onder uitvoerlade 2. Als de uitvoerlade valt, kan dit
schade veroorzaken.
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Bedieningspaneel
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Nr.

Onderdeelnaam

Beschrijving

1

Toets [Spaarstand]

Indrukken om de spaarstandfunctie te activeren.
Wanneer het apparaat zich in de spaarstandfunctie
bevindt, licht de indicatie op de toets [Spaarstand]
groen op en het tiptoetsscherm gaat uit. Druk voor
het verlaten van de spaarstandfunctie opnieuw op
de toets [Spaarstand].

2

Tiptoetsscherm

Toont diverse schermen en meldingen.
Vastleggen van de diverse instellingen door rechtstreeks het paneel aan te tippen.

3

Toets [Toegang]

Als de gebruikersauthenticatie of de account trackinstellingen werden toegepast, drukt u op deze
toets nadat u de gebruikersnaam en het wachtwoord (voor gebruikersauthenticatie) of de
accountnaam en het wachtwoord (voor gebruikersregistratie) hebt ingevoerd, om deze machine te
gebruiken.

4

Toets [Box]

Indrukken voor het opvragen van de boxfunctie.
Wanneer de machine in de Mapfunctie is, licht de
indicator op de toets [Box] groen op. Raadpleeg
Mapbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

5

Toets [Fax]

Druk op deze toets om de faxfunctie te openen.
Wanneer de machine in de Faxfunctie is, licht de
indicator op de toets [Fax] groen op.
Raadpleeg Faxbewerkingen in de handleiding voor
meer informatie.

6

Toets [Scan]

Indrukken voor het opvragen van de scanfunctie.
Wanneer het apparaat zich in de scanfunctie bevindt, licht de indicatie op de toets [Scan] groen op.
Raadpleeg Netwerkscannerbewerkingen in de
handleiding voor meer informatie.
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7

Toets [Kopie]

Indrukken voor het opvragen van de kopieerfunctie.
(Standaard bevindt het apparaat zich in de kopieerfunctie.)
Wanneer het apparaat zich in de kopieerfunctie bevindt, licht de indicatie op de toets [Kopie] groen
op.

8

Toets [Reset]

Indrukken voor het wissen van alle instellingen
(behalve geprogrammeerde instellingen) die op het
bedieningspaneel en het tiptoetsscherm ingevoerd
zijn.

9

Toets [Interruptie]

Indrukken voor het opvragen van de Interruptiemodus.
Wanneer het apparaat zich in de interruptiemodus
bevindt, licht de indicator op de toets [Interruptie]
groen op en de melding “Nu in modus Onderbreken.” verschijnt op het tiptoetsscherm. Druk voor
het verlaten van de modus Onderbreken opnieuw
op de toets [Interruptie].

10

[Voedingsknop] (hulpvoeding)

Druk op deze knop om de machinebewerkingen,
zoals het kopiëren, afdrukken of scannen in/uit te
schakelen. Wanneer u deze knop uitschakelt gaat
de machine naar een energiebesparende status.

11

Toets [Stop]

Druk tijdens het kopiëren op de toets [Stop] om de
kopieerbewerking te stoppen.

12

Toets [Start]

Indrukken voor het starten van het kopiëren. Wanneer dit apparaat gereed is om te beginnen met
kopiëren, licht de indicatie op de toets [Start] groen
op. Als de indicatie op de toets [Start] oranje oplicht, kan het kopiëren niet beginnen.
Indrukken voor het opnieuw starten van een gestopte opdracht. Raadpleeg “Taken beheren (Opdrachtlijst)” op pagina 11-3 voor details over taken.

13

Indicator hoofdvoeding

Licht groen op wanneer de machine wordt ingeschakeld.

14

Gegevensindicator

Knippert groen terwijl een afdruktaak wordt ontvangen
Licht groen op terwijl een afdruktaak in wachtrij
staat voor de afdruk of wanneer het afdrukken
wordt uitgevoerd.

15

Toets [Voorbeeldkopie]

Indrukken om één Testkopie af te drukken als controle voordat u een groot aantal exemplaren
afdrukt. (Zie p. 4-6.)

16

Cijfertoetsen

Voor het instellen van het gewenste aantal kopieën.
Gebruiken voor het invoeren van de zoomfactor.
Gebruiken voor het invoeren van de diverse instellingen.

17

Toets [C] (wissen)

Indrukken voor het wissen van een waarde (zoals
het aantal kopieën, een zoomfactor of een formaat)
die ingevoerd is met de cijfertoetsen.

18

Toets [Functiecontrole]

Indrukken voor het weergeven van de schermen die
de vastgelegde instellingen tonen.
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19

Toets [Hulpprogramma]

Indrukken om het scherm Teller en scherm Utility
weer te geven.

20

Toets [Geheugenfunctie]

Indrukken om de gewenste kopie-instellingen als
een programma te registreren of om een geregistreerd kopieerprogramma op te roepen.
(Zie p. 4-15.)

21

Draaiknop Contrast

Gebruiken voor het aanpassen van het contrast van
het tiptoetsscherm.

22

Toets [Display vergroten]

Indrukken voor het activeren van de functie Display
vergroten.

23

Toets [Toegankelijkheid]

Indrukken voor het weergeven van het scherm voor
het vastleggen van toegankelijkheidsfuncties voor
de gebruiker.

24

Toets [Help]

Indrukken om het hoofdscherm van het Help-menu
weer te geven. Hier kunt u beschrijvingen van de
verschillende functies en details over de bewerkingen weergeven. (Zie p. 4-18.)

2
Let op

Pas geen overmatige druk toe op het tiptoetsscherm aangezien dit krassen of schade kan veroorzaken.
Druk nooit met kracht op het tiptoetsscherm en gebruik nooit een hard of
spits voorwerp voor het maken van een keuze op het tiptoetsscherm.
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Het scherm Basisinstellingen (Basisscherm)
Het basisscherm verschijnt wanneer de machine na het inschakelen klaar is
om te starten met het maken van kopieën.
Druk licht op de gewenste knop op het tiptoetsscherm om een functie te
activeren of een instelling te selecteren.
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1

Subweergavegebied

De resultaten van de bewerkingen en instellingen
worden weergegeven.

2

Toets [Opdrachtlijst]

Taken die momenteel worden uitgevoerd of die in
de wachtrij staan om te worden uitgevoerd, worden
weergegeven.
U hebt de beschikking over verschillende taken om
taken te controleren en te beheren. (Zie p. 11-3.)

3

Berichtenweergavegebied

Hier worden de status van de machine en details
over de bewerkingen die moeten worden uitgevoerd, weergegeven.

4

Weergave functies/instellingen

Tabbladen en knoppen voor het weergeven van
schermen die diverse functies bevatten, worden
weergegeven.
Druk op een tabblad of knop om het overeenkomende scherm weer te geven en de instellingen
op te geven.

5

Beeldweergave

Een beeld van de opgegeven instellingen, zoals
nieten en perforeren, wordt weergegeven.

6

Toets [Afwerking]

Indrukken om instellingen op te geven voor het
sorteren, niet-sorteren, nieten of perforeren.
(Zie p. 3-69.)

7

Toets [Vouwen & Nieten]

Indrukken om de functie voor het vouwen en inbinden van pagina's op te geven.
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8

Toets [Opslaan in mailbox]

Indrukken om de gegevens van een gescande
afbeelding op te slaan in een map.
U hebt de beschikking over verschillende taken om
de map waarin de gegevens moeten worden opgeslagen, op te geven en om te bepalen of de gegevens al dan niet moeten worden afgedrukt wanneer
ze worden opgeslagen. Raadpleeg Mapbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

9

Knop [Afzonderl. scannen]

Indrukken om het document in afzonderlijke batches te scannen.
Een document dat in verschillende reeksen wordt
gescand, kan als een enkele kopieertaak worden
beschouwd. (Zie p. 3-13.)

10

Pictogramweergavegebied

Pictogrammen die de status van de taken en de
machine aangeven, worden weergegeven.
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Pictogrammen die op het scherm verschijnen
Pictogram

Beschrijving
Geeft aan dat gegevens van de machine worden verzonden, ongeacht de
huidige functie

Geeft aan dat deze machine bezig is met het ontvangen van gegevens,
ongeacht de huidige functie

Geeft aan dat een fout is opgetreden tijdens een bewerking voor een
afbeeldingsstabilisatie, een afdrukbewerking of een scanbewerking.
Druk op dit pictogram om een scherm met een waarschuwingscode weer
te geven.
Als het waarschuwingsscherm werd gesloten tijdens het optreden van
een waarschuwing, drukt u deze knop in om het waarschuwingsscherm
opnieuw weer te geven.

Geeft aan dat er geen papier in de papierlade is.

Geeft aan dat er niet veel papier meer in de papierlade is.
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De hoek van het bedieningspaneel aanpassen
Het bedieningspaneel kan in drie standen worden ingesteld.
Stel het bedieningspaneel in de stand in die eenvoudige bediening mogelijk
maakt.

1 Bovenpositie (basispositie)
2 Middenpositie
3 Onderpositie

De hoek van het bedieningspaneel aanpassen

1

2-24

Trek de vergrendeling voor het bedieningspaneel naar u toe, en druk
vervolgens op het bedieningspaneel.

Ontgrendelingshendel bedieningspaneel
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2

Het bedieningspaneel stopt op de
middenpositie.

2

Om het bedieningspaneel in een nog
steilere hoek in te stellen, trekt u de
vergrendeling opnieuw naar u toe en
duwt u het bedieningspaneel weer
omlaag.
Het bedieningspaneel stopt op de
onderpositie.

3

C250

Om het bedieningspaneel terug te
zetten in de bovenpositie, trekt u de
vergrendeling naar u toe en trekt u
het bedieningspaneel omhoog.
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De hoofdvoeding en hulpvoeding inschakelen
Deze machine heeft twee voedingsschakelaars: de hoofdvoedingsschakelaar en de hulpvoedingsschakelaar.
De machine inschakelen
De hoofdvoedingsschakelaar schakelt alle functies van de machine in/uit.
De hoofdvoedingsschakelaar is normaal ingeschakeld.
De hulpvoedingsschakelaar schakelt de bewerkingen, zoals het kopiëren, afdrukken en scannen van de machine in of uit. Wanneer de hulpvoedingsschakelaar is uitgeschakeld, gaat de machine naar een energiebesparende
status.

1

Open de deur vooraan op de machine en stel de hoofdvoedingsschakelaar in op “n”.

2

Sluit de voorklep.

3

Druk op de
hulpvoedingsschakelaar.
Controleer of het tiptoetsscherm is
ingeschakeld.

!
Detail

Wanneer het bedieningspaneel wordt ingeschakeld door te drukken op
de hulpvoedingsschakelaar, licht de indicator op de knop [Start] oranje
op en verschijnt een scherm dat aangeeft dat de machine bezig is met
opstarten.
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2

Na enkele seconden verschijnt de melding “Aan het opwarmen. Gereed
om te scannen.” op het tiptoetsscherm en licht de indicator op de toets
[Start] groen op om aan te geven dat een opdracht nu in wachtrij kan worden geplaatst.

!
Detail

De standaardinstellingen zijn de instellingen die onmiddellijk worden geselecteerd nadat de machine wordt ingeschakeld (de voedingsschakelaar is ingesteld op “n”) en voordat enige instelling wordt opgegeven via
het bedieningspaneel of het tiptoetsscherm. Het zijn ook de instellingen
die worden geselecteerd wanneer u op de toets [Reset] drukt om alle instellingen die via het bedieningspaneel of tiptoetsscherm zijn opgegeven,
te annuleren. De standaardinstellingen kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg “Basisinstelling” op pagina 12-28 voor meer details.
De fabrieksinstellingen zijn de instellingen die werden geselecteerd wanneer deze machine van de fabriek werd verzonden.

2
Opmerking

U kunt ook een opdracht in wachtrij plaatsen terwijl de machine bezig is
met opwarmen nadat de hulpvoedingschakelaar werd ingedrukt. Raadpleeg “Scannen tijdens het opwarmen” op pagina 2-28 voor meer details.
Wanneer de machine klaar is met opwarmen, wordt de gescande afbeelding afgedrukt. De machine heeft ongeveer 110 seconden nodig om op
te warmen bij een normale kamertemperatuur (23 °C) wanneer het bedieningspaneel wordt ingeschakeld met de hulpvoedingsschakelaar nadat
de machine werd ingeschakeld met de hoofdvoedingsschakelaar.
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Scannen tijdens het opwarmen

1

Druk op de hulpvoedingsschakelaar.
De indicator op de toets [Start] licht oranje op
Hoe kan de machine worden ingeschakeld?
% Raadpleeg “De machine inschakelen” op pagina 2-26 voor meer
informatie over het inschakelen van de machine.

?

2

Controleer of het bericht “Aan het opwarmen. Gereed om te scannen.”
verschijnt op het tiptoetsscherm.

–

Het basisscherm verschijnt nadat het opwarmingsbericht wordt
weergegeven.
De indicator op de toets [Start] licht groen op.

3

Geef de nodige kopieerinstellingen op.

4

Voer met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën in.
Hoe kan het aantal kopieën worden opgegeven?
% Raadpleeg “Algemene kopieerfuncties” op pagina 3-3 voor meer
informatie over het opgeven van het aantal kopieën.

?
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5

2

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
Hoe wordt het document geplaatst?
% Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het document dat moet worden gekopieerd.

?
6

Druk op de toets [Start].
Het document wordt gescand en de opdracht wordt toegevoegd aan
de takenwachtrij.

7

Controleer of het scannen van het document voltooid is en plaats vervolgens het volgende document.

8

Geef de nieuwe kopie-instellingen en het gewenste aantal kopieën op
en druk vervolgens op de toets [Start].
–

Nadat de machine klaar is met opwarmen, worden de taken automatisch afgedrukt in de volgorde waarin ze in de wachtrij werden
geplaatst.
Hoe wordt het afdrukken van een taak gestopt?
% Druk op de toets [Stop]. Raadpleeg “Scannen/afdrukken stoppen”
op pagina 3-87 voor meer informatie.

?

!
Detail

Wanneer de machine bezig is met opwarmen voor de afdruk, nadat deze
werd ingeschakeld met de hulpvoedingsschakelaar, kunt u de kopieinstellingen opgeven en een document scannen om een kopieertaak te
reserveren. Zodra de machine klaar is met opwarmen, worden de kopieen automatisch afgedrukt.
Via de lijst Huidige taken in het scherm takenlijst kunt u de uitvoervolgorde wijzigen of kunt u taken verwijderen. Raadpleeg “Taken beheren (Opdrachtlijst)” op pagina 11-3 voor meer informatie.
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De machine uitschakelen

1

Druk op de hulpvoedingsschakelaar.
–

Controleer of het tiptoetsscherm is uitgeschakeld.

2
3

Open de voorklep van het apparaat.

4

Sluit de voorklep.

Stel de hoofdvoedingsschakelaar
in op [o].

2
Let op

Wanneer de hoofdvoedingsschakelaar wordt uitgeschakeld en vervolgens opnieuw wordt ingeschakeld, moet u minstens 10 seconden wachten voordat u het apparaat opnieuw inschakelt. Als er geen interval is
tussen het uit- en vervolgens opnieuw inschakelen, zal de machine mogelijk niet goed werken.
Schakel de machine niet uit met de hoofdvoedingsschakelaar of de
hulpvoedingsschakelaar terwijl deze bezig is met kopiëren of afdrukken,
anders kan een papierstoring optreden.
Schakel de machine niet uit met de hoofdvoedingsschakelaar of de
hulpvoedingsschakelaar terwijl deze bezig is met scannen of met het verzenden of ontvangen van gegevens, anders worden alle gescande
of verzendingsgegevens gewist.
Schakel de machine niet uit met de hoofdvoedingsschakelaar terwijl
taken in wachtrij of opgeslagen gegevens wachten om te worden
afgedrukt, anders worden de taken verwijderd.

!
Detail

De volgende zaken worden gewist wanneer de hoofdvoedingsschakelaar
en de hulpvoedingsschakelaar worden uitgeschakeld.
Instellingen die niet werden geprogrammeerd
Taken die in wachtrij zijn geplaatst voor de afdruk
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2

De instellingen automatisch annuleren (Automatische reset paneel)
Als de toets [Reset] niet wordt ingedrukt en er gedurende een opgegeven
duur geen bewerking wordt uitgevoerd, worden instellingen die niet werden
geprogrammeerd, zoals het aantal kopieën, gewist en opnieuw ingesteld op
de standaardinstellingen.
Dit is de bewerking voor de automatische reset van het paneel.
In de standaardinstelling wordt de automatische reset van het paneel na
1 minuut uitgevoerd.

!
Detail

De duur tot de automatische reset van het paneel wordt uitgevoerd en
het al dan niet uitvoeren van deze bewerking, kunt u instellen in de functie
Utility. Raadpleeg “Systeeminstelling” op pagina 12-23 voor meer informatie.
In de functie Utility kunt u instellen of de automatische reset van het paneel moet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker wordt gewijzigd.
Raadpleeg “Systeeminstelling” op pagina 12-23 voor meer informatie.
Het functiescherm automatisch annuleren (automatische systeemreset)
Als gedurende een bepaalde duur geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt
het scherm automatisch geschakeld naar het scherm van de functie die prioriteit heeft gekregen.
Dit is de bewerking voor de automatische systeemreset.
In de standaardinstelling wordt het scherm van de Kopiefunctie na 1 minuut
weergegeven.

!
Detail

In de functie Utility kunt u het functiescherm wijzigen dat wordt weergegeven wanneer de automatische systeemreset wordt uitgevoerd. Raadpleeg “Systeeminstelling” op pagina 12-23 voor meer informatie.
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Automatisch energie besparen (Spaarstandfunctie)
Als er gedurende een opgegeven duur geen bewerking wordt uitgevoerd,
wordt het tiptoetsscherm uitgeschakeld en gaat de machine automatisch
naar een energiebesparende status.
Dit is de spaarstandfunctie.
De machine kan taken ontvangen, zelfs wanneer deze zich in de spaarstandfunctie bevindt.
In de standaardinstelling gaat de machine na 15 minuten naar de
Spaarstandfunctie.
Opnieuw activeren uit de spaarstandfunctie

1

Druk op de toets [Spaarstand].

2

De machine kan taken ontvangen tijdens het opwarmen.
–

Het tiptoetsscherm wordt opnieuw ingeschakeld en nadat de machine klaar is met opwarmen, is deze klaar om het afdrukken te
starten (na ca. 30 seconden bij normale kamertemperatuur (23 °C)).

2
Opmerking

Als in u de standaardinstelling op de toets [Spaarstand] drukt, gaat de
machine naar de spaarstandfunctie. U kunt de instellingen in de Beheerderfunctie wijzigen zodat de machine in de plaats daarvan naar de slaapstand gaat. Raadpleeg “Systeeminstelling” op pagina 12-34 voor meer
informatie.
U kunt de Spaarstandfunctie ook annuleren door te drukken op een willekeurige toets op het bedieningspaneel of door het tiptoetsscherm aan
te raken.

!
Detail

U kunt de duur tot de machine naar de Spaarstandfunctie gaat, wijzigen.
Raadpleeg “Systeeminstelling” op pagina 12-23, pagina 12-34 voor
meer informatie.
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Automatisch energie besparen (slaapstand)
Als er gedurende een opgegeven duur geen bewerking wordt uitgevoerd,
gaat de machine automatisch naar een energiebesparende status.
De machine bespaart wel meer energie in de Slaapstand dan in de
Spaarstand, maar wanneer de Slaapstand wordt geannuleerd om het afdrukken opnieuw te starten, moet de machine opwarmen zodat er meer voorbereidingstijd nodig is dan in de Spaarstand.
In de standaardinstelling gaat het apparaat na 30 minuten naar de slaapstand.
Opnieuw activeren uit de Slaapstand

1

Druk op de toets [Spaarstand].

2

De machine kan taken ontvangen tijdens het opwarmen.
–

Het tiptoetsscherm wordt opnieuw ingeschakeld en het is klaar
om de afdruk te starten nadat de machine is opgewarmd (binnen
110 seconden bij een normale kamertemperatuur (23 °C)).

2
Opmerking

U kunt de slaapstand ook annuleren door te drukken op een willekeurige
toets op het bedieningspaneel of door het tiptoetsscherm aan te raken.

!
Detail

In de standaardinstelling gaat het apparaat naar de spaarstandfunctie als
er gedurende 15 minuten geen bewerking uitgevoerd wordt. Vervolgens
gaat het apparaat na 30 minuten naar de slaapstand.
U kunt de duur tot de machine naar de Slaapstandfunctie gaat, wijzigen.
Raadpleeg “Systeeminstelling” op pagina 12-23, pagina 12-34 voor
meer informatie.
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Handmatig energie besparen

U kunt de machine handmatig instellen op een energiespaarstand.
%

Druk op de toets [Spaarstand] of
druk op de hulpvoedingsschakelaar.
– In de standaardinstelling gaat de
machine naar de Spaarstand.

!
Detail

Via de Beheerderfunctie kunt u instellen of de machine naar de
Spaarstand of de Slaapstand gaat wanneer de toets [Spaarstand] wordt
ingedrukt. Raadpleeg “Systeeminstelling” op pagina 12-34 voor meer
informatie.
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De machine automatisch in/uitschakelen (wekelijkse timer)
U kunt de machine instellen om automatisch naar de slaapstand te gaan volgens een gebruiksplanning die door de beheerder wordt vastgesteld. U kunt
ook beperkingen voor het gebruik van de machine opgeven.
Dit is de wekelijkse timer.
Volg de onderstaande procedure om de machine te gebruiken terwijl de
wekelijkse timer wordt gebruikt.

1

Druk op de toets [Spaarstand].
Hoe wordt de wekelijkse timer ingesteld?
% Raadpleeg “Systeeminstelling”
op pagina 12-34 voor meer informatie over het instellen van de
wekelijkse timer.

?

2

Geef het wachtwoord (tot 8 tekens) op voor niet-kantooruren.

Hoe wordt het wachtwoord voor niet-kantooruren opgegeven?
% Raadpleeg “Systeeminstelling” op pagina 12-34 voor meer details
over het opgeven van een wachtwoord voor niet-kantooruren.

?
3

Druk op [OK].
Het bericht “Toegang beperkt door weektimer. Voer de tijdsuur in voordat de machine in de slaapstand gaat.” verschijnt op het tiptoetsscherm.
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4

Gebruik de cijfertoetsen om de duur tot de machine opnieuw naar de
slaapstand gaat, in te voeren.

Geef een duur op van 5 minuten tot 9 uur en 59 minuten.
Hoe kan een enkel cijfer worden ingevoerd?
% Typ eerst “0”. Als een minuteninstelling van minder dan 5 wordt
ingevoerd, wijzigt de instelling naar 5 minuten. U kunt evenmin een
minuteninstelling van 60 of meer opgeven.

?
5

Druk op [OK].
Het bericht “Gereed om te kopiëren.” verschijnt op het tiptoetsscherm.

2
Opmerking

In de standaardinstelling is de wekelijkse timer niet ingesteld.
Als het bericht “Toegang beperkt door weektimer. Voer de tijdsuur in
voordat de machine in de slaapstand gaat.” of “Toegang beperkt vanwege weektimer. Voer wachtwoord in om timer te onderbreken.” verschijnt
nadat de hulpvoedingsschakelaar is ingedrukt en de weektimer wordt ingesteld.

!
Detail

Tijdens de ingestelde tijd kunnen de kopieerbewerkingen zoals gewoonlijk worden uitgevoerd.
Vanaf het scherm Wachtwoord voor niet kantooruren (wordt weergegeven via de Beheerderfunctie) kan de machine zo worden ingesteld dat het
scherm voor de wachtwoordinvoer voor niet-kantooruren niet wordt
weergegeven.
De standaardinstelling voor het parameter “Wachtwoord voor niet kantooruren” is “UIT” (het scherm wordt niet weergegeven).
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Het gebruik van deze machine beheren met gebruikersauthenticatie
Als de beheerder de instellingen voor de gebruikersauthenticatie heeft ingesteld, kunnen alleen gemachtigde gebruikers deze machine gebruiken.
0 Als de gebruikersauthenticatie werd ingesteld, kunnen alleen gebruikers
die wachtwoorden voor de opgegeven accounts invoeren deze machine
gebruiken.
0 Neem contact op met uw beheerder voor accountwachtwoorden.
0 U kunt in totaal 1000 gebruikers en accounts registreren.

1

C250

Druk op [Gebr.naam].
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2-38

2

Voer de gebruikersnaam in en druk op [OK].

3

Druk op [Wachtwoord].

4

Typ het wachtwoord en druk vervolgens op [OK].

C250

Voordat u kopieën maakt

5

2

Druk op de toets [Toegang].
Het invoerscherm verdwijnt en het
Basisscherm wordt weergegeven.

6

Maak de kopieën met de gewenste kopieerinstellingen.

7

Druk op de toets [Toegang] wanneer u klaar bent met afdrukken.
Een bericht waarin u wordt gevraagd het afmelden te bevestigen,
wordt weergegeven.

8

Druk op [Ja].
Het invoerscherm voor de gebruikersnaam en het wachtwoord wordt
opnieuw weergegeven.

!
Detail

Raadpleeg “Gebr. authenticatie/gebruikersbeheer” op pagina 12-42 voor
meer informatie over het opgeven van de instellingen voor de gebruikersauthenticatie.
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2
Opmerking

De instellingen voor de gebruikersauthenticatie kunnen samen met de
instellingen voor het account track worden gebruikt. Als de instellingen
voor het account track zijn opgegeven, dient u de noodzakelijke informatie op te geven voor de gebruikersauthenticatie en het aanmelden via het
scherm account track.
De instellingen voor de gebruikersauthenticatie kunnen worden opgegeven via de instellingsparameters voor de gebruikersauthenticatie in de
beheerderfunctie die beschikbaar is via de functie Utility. De instellingen
moeten door de beheerder worden opgegeven.
Als een lijst van gebruikersnamen kan worden weergegeven, kunt u de
gewenste gebruikersnaam selecteren uit de lijst. Druk op [Lijst], druk op
de knop voor de gewenste gebruikersnaam om deze te selecteren en
druk vervolgens op [OK].
Gebruikers die geen toegang hebben tot een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen op [Openbare gebr. toeg.] drukken om deze machine te
gebruiken. Raadpleeg “Een authenticatiemethode selecteren” op
pagina 12-71 om de machinetoegang te beperken voor een publieke gebruiker.

2
Opmerking

Als de instellingen voor het account track werden toegepast, verschijnt
een scherm voor het invoeren van de accountinformatie.
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Gebruikerstoegang met beheerderinstellingen beperken
(account track)
Als de account track werd ingesteld door de beheerder, kunnen alleen gebruikers van geregistreerde accounts deze machine gebruiken. Daarnaast
kan het aantal gemaakte afdrukken per account worden gecontroleerd.
Dit is een account track.
0 Als de account track werd ingesteld, kunnen alleen gebruikers die wachtwoorden voor de opgegeven accounts invoeren deze machine gebruiken.
0 Neem contact op met uw beheerder voor accountwachtwoorden.
0 U kunt in totaal 1000 gebruikers en accounts registreren.

1

Druk op [Gebruikersnaam].
–

C250

Als de instellingen voor de beheerderfunctie werden ingesteld op
“Alleen wachtwoord”, drukt u op [Invoer] en gaat u verder met
stap 4.
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2

Voer de gebruikersnaam in en druk op [OK].

3

Druk op [Wachtwoord].

4

Typ het wachtwoord en druk vervolgens op [OK].
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5

2

Druk op de toets [Toegang].
Het invoerscherm verdwijnt en het
Basisscherm wordt weergegeven.

6

Maak de kopieën met de gewenste kopieerinstellingen.

7

Druk op de toets [Toegang] wanneer u klaar bent met afdrukken.
Een bericht waarin u wordt gevraagd het afmelden te bevestigen,
wordt weergegeven.

8

Druk op [Ja].
Het invoerscherm voor de gebruikersnaam en het wachtwoord wordt
opnieuw weergegeven.

!
Detail

Als de “Gebruikersregistratie invoermethode” op het scherm Algemene
instellingen van de Beheerderfunctie is ingesteld op “Alleen wachtwoord”, is het aanmelden alleen mogelijk door het wachtwoord op te geven. Raadpleeg “Gebr. authenticatie/gebruikersbeheer” op pagina 12-42
voor meer informatie.
De accounts kunnen worden beheerd met de functies Instelling Gebruikersauthenticatie en Account track-instellingen in de Beheerderfunctie
die beschikbaar is in de functie Utility. De instellingen moeten door de beheerder worden opgegeven.
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!
Detail

Raadpleeg “Gebr. authenticatie/gebruikersbeheer” op pagina 12-42 voor
meer informatie over het opgeven van de instellingen voor het account
track.
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2

Papier in de 1ste lade plaatsen
Papier plaatsen (lade 1)

1

Trek lade 1 uit.

2

Duw de papierplaat naar beneden tot
deze vastklikt.

3

Pas de zijgeleiders aan het geplaatste papierformaat aan.

Papier
plaat

Papieropvoer
rol

Zijgeleider

Hoe wordt papier met een nietstandaard formaat geladen?
% Plaats eerst het papier en pas
vervolgens de zijgeleiders aan
volgens het formaat van het geplaatsen papier.

?

4

Pas voor papier dat groter is dan het
A3-formaat, de achterzijdegeleiders
aan zoals weergegeven in de afbeelding.

Achterzijdegeleiders
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5

Plaats het papier zo in de lade dat de
, Markering
afdrukzijde van het papier waarop
moet worden afgedrukt (de kant die
boven ligt bij het uitpakken) naar
boven is gericht.
–

Plaats briefpapier zodat de
afdrukzijde naar beneden is
gericht.
Hoe wordt gekruld papier
geplaatst?
% Strijk het papier glad voordat u het plaatst.

?
?
%

Hoeveel vellen papier en andere media kunnen worden geladen?
U kunt maximaal 250 vellen gewoon papier plaatsen. U kunt niet
meer dan 20 vellen dik papier, OHP-transparanten, briefkaarten,
etiketvellen of enveloppen plaatsen.

% Zorg ervoor dat u niet zoveel papier plaatst dat de bovenkant van
de stapel hoger is dan de ,-markering.

6

Sluit lade 1.
–
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Ga door met stap 7 als u enveloppen plaatst.

7

Trek de ontgrendeling van de bovenste deur aan de rechterzijde omhoog,
en open vervolgens de bovenste
deur aan de rechterzijde.

8

Duw het deksel van de fusing eenheid omhoog.
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9

Duw de ontgrendelingshendels M2
links en rechts omlaag naar de positie
.

10

Sluit het deksel van de fusing eenheid.

11

Sluit de bovenste deur aan de rechterzijde.
–

2

Plaats de M2 ontgrendelingsgeleiders links en rechts terug naar
hun centrale positie nadat u de enveloppen hebt afgedrukt.

!
Detail

Wanneer u papier dat groter is dan het A3-formaat in lade 1 plaatst, kan
het papier een maximale breedte van 311,1mm en een maximale lengte
van 457,2 mm hebben.
Raadpleeg “Een papierformaat opgeven (Instellingen Stel formaat in)” op
pagina 7-11 voor meer informatie over het instellen van het papierformaat voor lade 1.

2
Let op

Zorg ervoor, het oppervlak van de opvoerrol niet met uw handen aan te
raken.
Als de zijgeleiders niet correct zijn geplaatst voor het geplaatsen papier,
zal het papierformaat niet correct worden verwijderd. Zorg ervoor dat u
de zijgeleiders aanpast aan het formaat van het geplaatsen papier.
Voordat u enveloppen plaatst, moet u hier stevig op drukken om ervoor
te zorgen, dat alle lucht eruit is. Bovendien moet u ervoor zorgen, dat de
vouwen van de kleppen goed aangedrukt zijn, anders kunnen de enveloppen gekreukeld worden of kunnen vastlopen.
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Als u enveloppen laadt, moet u ze in de richting w plaatsen met de klep
omlaag, zoals weergegeven in de afbeelding. Als de enveloppen met de
klep omhoog geplaatst worden, kan het papier vastlopen. De kant van de
enveloppen met de klep kan niet worden bedrukt.

Wanneer u OHP-transparanten laadt, moet u ze in de richting v plaatsen,
zoals weergegeven in de afbeelding. Laad geen OHP-transparanten in de
richting w.
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Wanneer u briefkaarten laadt, moet u ze in de richting w plaatsen, zoals
weergegeven in de afbeelding. Plaats geen briefkaarten in de richting v.

Zorg ervoor dat u briefpapier zo laadt dat de afdrukzijde naar beneden is
gericht.
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2.5

Papier plaatsen in lade 2, 3 of 4
Papier plaatsen (lade 2, 3 of 4)

1

Open de papierlade.

2

Pas de zijgeleiders aan het geplaatste papierformaat aan.

Zijgeleider

Film

3
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Plaats het papier zo in de lade dat de , Markering
afdrukzijde van het papier waarop
moet worden afgedrukt (de kant die
boven ligt bij het uitpakken) naar
boven is gericht.
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Voordat u kopieën maakt
–

2

Plaats briefpapier zo dat de afdrukzijde naar beneden is gericht.

Hoe wordt gekruld papier geplaatst?
% Strijk het papier glad voordat u het plaatst.

?
?
%

Hoeveel vellen papier kunnen worden geplaatst?
U kunt maximaal 500 vellen gewoon papier plaatsen. Bij dik papier
kunt u maximaal 150 vellen plaatsen.

% Zorg ervoor dat u niet zoveel papier plaatst dat de bovenkant van
de stapel hoger is dan de ,-markering.

4

C250

Sluit de papierlade.
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2
2
Let op

Als de zijgeleiders niet correct zijn geplaatst voor het geplaatsen papier,
zal het papierformaat niet correct worden verwijderd. Zorg ervoor dat u
de zijgeleiders aanpast aan het formaat van het geplaatsen papier.

2
Let op

Raadpleeg “Kopieerpapier/Originele documenten” op pagina 7-3 voor
meer informatie over het papier dat in laden 2, 3 en 4 kan worden geplaatst.

2
Let op

Zorg ervoor dat u de film niet aanraakt.

2
Opmerking

Gebruik de handinvoer of lade 1 om af te drukken op OHP-transparanten
en enveloppen.
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2.6

2

Papier plaatsen in de groot volume cassette
Papier plaatsen (groot volume cassette)
0 Als de hulpvoedingsschakelaar is uitgeschakeld, zelfs als de hoofdvoedingsschakelaar is ingeschakeld, kan de papierlade van de groot volume
cassette niet worden uitgetrokken, ook niet nadat de knop voor de ladeontgrendeling is ingedrukt. Zorg ervoor dat de machine is ingeschakeld
met de hulpvoedingsschakelaar.

1

Druk op de ladeontgrendelingsknop.

2

Trek de groot volume cassette uit.

3

Plaats het papier in de rechterkant
van de groot volume cassette, zodat
de afdrukzijde van het papier waarop
moet worden afgedrukt (de kant die
boven ligt bij het uitpakken) naar
boven gericht is.
Hoe wordt gekruld papier geplaatst?
% Strijk het papier glad voordat u
het plaatst.

, Markering

?

C250

Film
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2
4

Plaats het papier in de linkerkant van , Markering
de groot volume cassette, zodat de
afdrukzijde van het papier waarop
moet worden afgedrukt (de kant die
boven ligt bij het uitpakken) naar boven gericht is.

–

5

Plaats briefpapier zo dat de afdrukzijde naar beneden is gericht.

Sluit de groot volume cassette.

2
Let op

Zorg ervoor dat u de film niet aanraakt.
Zorg ervoor dat u niet zoveel gewoon papier plaatst dat de bovenkant
van de stapel hoger is dan de ,-markering.
Raadpleeg “Kopieerpapier/Originele documenten” op pagina 7-3 voor
meer informatie over het papier dat in de groot volume cassette kan
worden geplaatsen.

2
Opmerking

Als de machine in de Spaarstand of de Slaapstand is, kunt u de groot volume cassette niet openen, ook niet nadat de knop voor de ladeontgrendeling werd ingedrukt. Zorg ervoor dat u eerst de Spaarstand of
Slaapstand annuleert.
2-54
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Voordat u kopieën maakt

2.7

2

Papier plaatsen in de handinvoer
Papier kan handmatig via de handinvoer worden ingevoerd als u wilt kopiëren op papier dat niet in een papierlade geplaatst is of als u wilt kopiëren op
dik papier, briefkaarten, enveloppen, OHP-transparanten of etiketvellen.
Papier plaatsen (Handinvoer)

1

Open de handinvoer.
–

Trek het verlengstuk van de cassette uit wanneer u papier met
groot formaat plaatst.

Ladeverlengstuk

2

Plaats het papier zover mogelijk in de invoer, waarbij de afdrukzijde
naar beneden is gericht.

3

Pas de zijgeleiders aan het papierformaat.

Zijgeleiders

4

C250

Druk op [Wijzig cassette-instellingen] en selecteer vervolgens de instelling voor het papier.

2-55

Voordat u kopieën maakt

2
–

Druk op [Standaard formaat] en druk vervolgens op de knop voor
het formaat van het papier dat is geplaatst.

–

Om af te drukken op gekleurd papier, enveloppen of briefpapier,
drukt u op [ ] en selecteert u vervolgens het papiertype.

–
–

Ga door met stap 5 nadat u de enveloppen hebt geplaatst.
Raadpleeg “Een papierformaat opgeven (Instellingen Stel formaat
in)” op pagina 7-11 voor meer informatie over het selecteren van
een instelling van papier met een standaard formaat.
– Raadpleeg “Een aangepast papierformaat opgeven (Instellingen
Aangepast formaat)” op pagina 7-13 voor meer informatie over het
selecteren van een instelling van papier met een niet-standaard formaat.
– Raadpleeg “Een instelling voor oversized papier opgeven (Instellingen Oversized papier)” op pagina 7-19 voor meer informatie over
het selecteren van een instelling voor breed papier.
Welk papiertype wordt geselecteerd wanneer briefkaarten worden
geplaatst?
% Selecteer “Dik 3”.

?

2-56
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Voordat u kopieën maakt

2

Welk papiertype wordt geselecteerd wanneer etiketvellen worden
geplaatst?
% Selecteer “Dik 1”.

?

C250

5

Trek de ontgrendeling van de bovenste deur aan de rechterzijde omhoog,
en open vervolgens de bovenste
deur aan de rechterzijde.

6

Duw het deksel van de fusing eenheid omhoog.

7

Duw de ontgrendelingshendels M2
links en rechts omlaag naar de
positie
.

8

Sluit het deksel van de fusing eenheid.

9

Sluit de bovenste deur aan de rechterzijde.
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Voordat u kopieën maakt

2
2
Let op

Plaats de M2 ontgrendelingshendels links en rechts terug op hun centrale
positie nadat u op enveloppen hebt afgedrukt, anders kan de afbeeldingskwaliteit verminderen wanneer u op gewoon papier afdrukt.
Plaats niet zoveel vellen dat de bovenkant van de stapel hoger is dan de
markering ,.
Duw de papiergeleiders stevig tegen de randen van het papier.
Wanneer u briefkaarten laadt, moet u ze in de richting w plaatsen, zoals
weergegeven in de afbeelding. Plaats geen briefkaarten in de richting v.
U kunt maximaal 20 briefkaarten plaatsen in de handinvoer.

Wanneer u OHP-transparanten laadt, moet u ze in de richting v plaatsen,
zoals weergegeven in de afbeelding. Laad geen OHP-transparanten in de
richting w.
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Voordat u kopieën maakt

2

U kunt maximaal 10 OHP-transparanten plaatsen in de handinvoer.

Voordat u enveloppen plaatst, moet u hier stevig op drukken om ervoor
te zorgen, dat alle lucht eruit is. Bovendien moet u ervoor zorgen, dat de
vouwen van de kleppen goed aangedrukt zijn, anders kunnen de enveloppen gekreukeld worden of kunnen vastlopen.
Plaats bij het plaatsen van enveloppen deze met de klep omhoog, zoals
getoond in de afbeelding. Als de enveloppen met de klep omlaag geplaatst worden, kan het papier vastlopen. De kant van de enveloppen
met de klep kan niet bedrukt worden.

C250
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Voordat u kopieën maakt

2

U kunt maximaal 10 enveloppen plaatsen in de handinvoer.

Kant met klep

Wanneer u etiketvellen laadt, moet u ze in de richting w plaatsen, zoals
weergegeven in de afbeelding. Plaats geen etiketvellen in de richting v.
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Voordat u kopieën maakt

2

U kunt maximaal 10 etiketvellen plaatsen in de handinvoer.

Zijde waarop
moet worden
afgedrukt

Zorg ervoor dat u briefpapier zo laadt dat de afdrukzijde naar boven is
gericht.

2
Opmerking

De afbeelding wordt afgedrukt op het oppervlak van het papier dat naar
beneden ligt, wanneer het papier in de handinvoer geplaatst wordt.
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2

!
Detail

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van het papierformaat
voor de handinvoer “Een papierformaat opgeven (Instellingen Stel formaat in)” op pagina 7-11.
Raadpleeg “Kopieerpapier” op pagina 7-3 voor meer informatie over
papierformaten.
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3

Basiskopieerfuncties

Basiskopieerfuncties

3

Basiskopieerfuncties

3.1

Algemene kopieerfuncties

3

Deze sectie bevat informatie over de algemene functies voor het maken van
kopieën. De volgende procedure beschrijft hoe u een enkelzijdig document
kunt kopiëren met de basiskopieerfuncties.

2
Opmerking

Sommige instellingen kunnen niet samen worden gebruikt. Raadpleeg
“Bewerkingen die niet kunnen worden gecombineerd” op pagina 3-6
voor meer informatie over instellingen die niet kunnen worden gecombineerd.
Een kopie maken

1

Druk op de toets [Kopie] om het Basisscherm in de Kopiefunctie weer
te geven.

2

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

C250

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van
het document.
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3
3

Geef de nodige kopieerinstellingen op.

–

–

–
–
–
–

–

–
–

–

–

3-4

De standaardinstellingen bij de aankoop van de machine worden
hieronder weergegeven.
[Kleur]: Auto kleur
[Papier]: Auto pap.selectie
[Zoom]: Ware grootte (× 1)
[Enkelz./dubbelz.]: 1%1
[Kwalit./Densiteit]: Tekst/Foto
Raadpleeg “Instellingen voor originelen opgeven” op pagina 3-18
voor meer informatie over het opgeven van de instellingen voor
Originelen.
Raadpleeg “Een kleurinstelling selecteren” op pagina 3-29 voor
meer informatie over het selecteren van een Kleurinstelling.
Raadpleeg “Een papierinstelling selecteren” op pagina 3-32 voor
meer informatie over het selecteren van een Papierinstelling.
Raadpleeg “Een zoominstelling opgeven” op pagina 3-35 voor
meer informatie over het opgeven van een Zoominstelling.
Raadpleeg “De instellingen voor het document- en kopietype selecteren (Instellingen Enkelzijdig/Dubbelzijdig)” op pagina 3-48
voor meer informatie over het opgeven van een Enkelz./dubbelz.instelling.
Raadpleeg “De kwaliteit van het document selecteren” op
pagina 3-53 voor meer informatie over het selecteren van de kwaliteit van het document.
Raadpleeg “De densiteitinstellingen opgeven” op pagina 3-58 voor
meer informatie over het opgeven van de Densiteitsinstellingen.
Raadpleeg “Een instelling Combineer originelen selecteren” op
pagina 3-65 voor meer informatie over het selecteren van een instelling Combineer originelen.
Raadpleeg “Afwerkingsinstellingen selecteren” op pagina 3-69
voor meer informatie over het selecteren van de instellingen voor de
Afwerking.
Voor details over het opgeven van de functie “Vouwen & Nieten”,
zie “Midden binden opgeven” op pagina 3-83.
C250

Basiskopieerfuncties
–

4

Als het aantal kopieën niet correct werd ingevoerd, drukt u op
de toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen en geeft u het correcte
aantal kopieën op.

Druk op de toets [Start].
–

–

C250

Raadpleeg “Toepassingsfuncties” op pagina 8-3 voor meer informatie over het opgeven van de instellingen voor de Toepassingsfuncties.

Voer met behulp van de cijfertoetsen
het gewenste aantal exemplaren in.
–

5

3

Druk op de toets [Stop] om de
kopieerbewerking die wordt uitgevoerd, te stoppen. Raadpleeg
“Scannen/afdrukken stoppen”
op pagina 3-87 voor meer informatie.
De volgende kopieerbewerking
kan in wachtrij worden geplaatst
terwijl een kopieerbewerking wordt uitgevoerd. Raadpleeg “Het
volgende document dat moet worden gekopieerd, scannen terwijl
een kopieertaak wordt afgedrukt (Reservering volgende opdracht)”
op pagina 3-85 voor meer informatie.
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3
3.2

Bewerkingen die niet kunnen worden gecombineerd
Sommige kopieerinstellingen kunnen niet samen worden gebruikt.
Als u instellingen opgeeft die niet kunnen worden gecombineerd, zal dit
leiden tot een van de volgende situaties.
- De instelling die het laatst werd opgegeven, krijgt prioriteit.
(De instelling die het eerst werd opgegeven, wordt geannuleerd.)
- De instelling die het eerst werd opgegeven, krijgt prioriteit.
(Een waarschuwingsbericht verschijnt.)
Bewerkingen waarbij de laatst opgegeven instelling prioriteit krijgt
Hieronder volgt de beschrijving van de procedure voor het instellen van
de functie “Paginering boekje” na het selecteren van de Nietinstelling
“2 posities”.

1

3-6

Selecteer de Nietinstelling [2 posities].
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Basiskopieerfuncties

2

3

Stel de functie “Bindpos. boekje” in.

De nietinstelling “2 posities” wordt automatisch geannuleerd en de
functie “Bindpos. boekje” wordt ingesteld.
Om de Nietinstelling “2 posities” te selecteren, annuleert u de functie
“Bindpos. boekje” en selecteert u vervolgens de instelling “2 posities”.

C250
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3

Bewerkingen waarbij de eerst opgegeven instelling prioriteit krijgt
Als een waarschuwingsbericht verschijnt dat aangeeft dat de instellingen niet
kunnen worden gecombineerd, kunt u deze instellingen niet samen opgeven.
Hieronder volgt de beschrijving van de procedure voor het selecteren van de
functie Bindpos. boekje na het selecteren van de Nietinstelling “2 posities”.

1

Stel de functie “Bindpos. boekje” in.

2

Selecteer de Nietinstelling “2 posities”.

Het bericht “Deze functie is niet beschikbaar met de functie Boekje.”
verschijnt en de Nietinstelling “2 posities” kan niet worden geselecteerd.
De functie “Bindpos. boekje” blijft geselecteerd en de Nietinstelling
“2 posities” wordt geannuleerd.
Om de Nietinstelling “2 posities” te selecteren, annuleert u de functie
“Bindpos. boekje” en selecteert u de instelling “2 posities”.
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3.3

3

Het document invoeren
Het document kan op een van de volgende twee manieren ingevoerd worden. Zorg ervoor, dat het document correct geplaatst wordt overeenkomstig
het soort document dat gekopieerd wordt.
Documentinvoermethode

Functies

De ADF gebruiken

Met behulp van de ADF kan een document met meerdere vellen automatisch worden ingevoerd. Deze invoermethode kan
ook gebruikt worden bij dubbelzijdige documenten, en werkt
het beste met dubbelzijdige documenten met meerdere vellen.

Met gebruik van de glasplaat

Het document wordt direct op de glasplaat geplaatst en vervolgens gescand. Deze methode werkt het best bij boeken en
andere documenten die niet door de ADF kunnen worden ingevoerd.

Een document in de ADF plaatsen
0 De ADF is optioneel.
0 Raadpleeg “Originele documenten” op pagina 7-26 voor meer informatie
over de types documenten die in de ADF kunnen worden geplaatsen.
0 Plaats geen documenten die samengebonden zijn met bijvoorbeeld paperclips of nietjes.
0 Plaats niet meer dan 100 vellen of zoveel vellen dat de bovenkant van
de stapel hoger is dan de ,-markering, anders kan er papierstoring of
schade aan het document of de machine optreden. Een document dat
meer dan 100 pagina's bevat kan echter wel in afzonderlijke stapels
worden gescand. Raadpleeg “Het document in afzonderlijke stapels
scannen (Instelling “Afzonderl. scannen”)” op pagina 3-13 voor meer informatie.
0 Als het document niet correct is geplaatst, is het mogelijk dat het document niet recht wordt ingevoerd, dat het papier vastloopt of dat het document beschadigd wordt.

1

Verschuif de instelbare documentgeleiders aan de hand van het formaat
van het document.
–

C250

Documentsteun

Trek bij het plaatsen van documenten met een groot formaat
de documentsteun uit.
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3
2

Plaats de documenten met de voorkant omhoog in de documenteninvoerlade.
–

3

Stel de documentgeleiders in op het
formaat van het document.
–

–

–

–

3-10

Plaats de documentpagina's zo
dat de bovenkant van het document tegen de achterkant of rechterkant van de machine ligt.

Raadpleeg “Documenten van
verschillende formaten kopiëren
(Instelling “Gemengd origineel”)”
op pagina 3-18 voor meer informatie over het plaatsen van documenten met verschillende
formaten.
Raadpleeg “Dikke documenten
Instelbare documentgeleider
kopiëren (Instelling “Dik origineel”)” op pagina 3-20 voor meer
informatie over het plaatsen van dikke documenten.
Raadpleeg “De oriëntatie van het document selecteren (Instelling
Richting originelen)” op pagina 3-22 voor meer informatie over het
selecteren van de oriëntatie van het document.
Raadpleeg “De positie van de bindmarge selecteren (Marge-instellingen)” op pagina 3-25 voor meer informatie over het selecteren
van de bindmargepositie.
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3

Het document op de glasplaat plaatsen
0 Raadpleeg “Originele documenten” op pagina 7-26 voor meer informatie
over de types documenten die op de glasplaat kunnen worden geplaatst.
0 Wanneer u het document op de glasplaat legt, moet u ervoor zorgen dat
u de ADF minstens 20° optilt
Als het document op de glasplaat wordt gelegd, zonder dat de ADF minstens 20° wordt opgetild, zal het correcte documentformaat niet worden
gedetecteerd.
0 Plaats geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 2 kg op de glasplaat. Druk
daarnaast ook niet te hard op een boek dat opengevouwen op de glasplaat wordt geplaatst, anders kan dit schade aan de glasplaat veroorzaken.
0 Voor dikke boeken of grote objecten, kunt u de kopie maken zonder het
deksel voor de originelen, of de ADF als deze is geïnstalleerd, te sluiten.
Kijk niet direct in het licht dat door de glasplaat kan schijnen wanneer het
document wordt gescand met het deksel originelen of de ADF open.
Hoewel het licht dat door de glasplaat schijnt fel is, is het geen laserstraal
en dus ongevaarlijk.

1

Til het deksel originelen, of de ADF als deze is geïnstalleerd, op.

2

Plaats het document met de voorkant omlaag op de glasplaat.
–

Plaats de documentpagina's zodanig dat de bovenkant van het document tegen de achterkant of linkerkant van het apparaat ligt.

Wanneer geplaatst in de
richting v.

C250

Wanneer geplaatst in de
richting w.
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3
3

Lijn het document uit op de -markering in de linkerhoek achteraan van
de aanlegliniaal.
–

–

–

–

4

3-12

Raadpleeg “De oriëntatie van het
document selecteren (Instelling
Richting originelen)” op
pagina 3-22 voor meer informatie
Aanlegliniaal
over het selecteren van de oriëntatie van het document.
Raadpleeg “De positie van de
bindmarge selecteren (Marge-instellingen)” op pagina 3-25 voor
meer informatie over het selecteren van de bindmargepositie.
Plaats voor transparante of zeer
doorschijnende documenten een Blanco vel
blanco vel papier van hetzelfde
papier
formaat als het document boven
het document.

Bij ingebonden documenten die
over twee tegenoverliggende pagina's zijn gespreid, zoals een
boek of tijdschrift, plaatst u de
bovenkant van het document tegen de achterkant van deze machine en lijnt u het document uit
met de -markering in de linkerhoek achteraan van de aanlegliniaal zoals weergegeven.

Sluit het deksel originelen, of de ADF als deze is geïnstalleerd.
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Het document in afzonderlijke stapels scannen
(Instelling “Afzonderl. scannen”)
Een groot document kan worden opgesplitst en gescand in een aantal
stapels.
U kunt maximaal 100 documentpagina's tegelijk plaatsen in de ADF. Als u
echter kopieert met de instelling “Afzonderl. scannen”, kan een document
dat meer dan 100 pagina's bevat als één kopieertaak worden gescand en
behandeld. Daarnaast kan de scanlocatie worden geschakeld tussen de
glasplaat en de ADF tijdens de scanbewerking.
0 De laadcapaciteit van de ADF is 100 vellen gewoon papier (80 g/m2) of
38 vellen dik papier (210 g/m2).

1

Druk op het Basisscherm op [Afzonderl. scannen].

–

C250

Om de instelling “Afzonderl. scannen” te annuleren, drukt u opnieuw op [Afzonderl. scannen] om de selectie op te heffen.
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3
2

Druk op de toets [Start].
Het scannen wordt gestart.

3

Plaats de volgende stapel van het document en druk op de
toets [Start].
–
–

–
–

3-14

Herhaal deze stap tot alle pagina's van het document zijn gescand.
Als het document niet in de ADF kan worden geplaatsen, plaats
het dan op de glasplaat. Raadpleeg “Originele documenten” op
pagina 7-26 voor meer informatie over de types documenten die in
de ADF kunnen worden geplaatsen.
De hoeveelheid beschikbaar geheugen kunt u controleren naast
“Geheugen” in de rechterbovenhoek van het Basisscherm.
Om afbeeldingsgegevens te verwijderen, drukt u op de toets [Stop]
en verwijdert u de opdracht. Raadpleeg “Scannen/afdrukken stoppen” op pagina 3-87 voor meer informatie.

4

Druk op [Gereed] nadat alle documentpagina's zijn gescand.

5

Druk op de toets [Start].
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Een document met meerdere pagina's scannen vanaf de glasplaat
Wanneer u dubbelzijdige of gecombineerde kopieën maakt via de glasplaat,
plaats u elke pagina van een document met meerdere pagina's op de glasplaat om die pagina te scannen. De volgende procedure beschrijft de manier
waarop u enkelzijdige documentpagina's moet plaatsen om dubbelzijdige
kopieën te maken.

1

Til het deksel originelen, of de ADF als deze is geïnstalleerd, op.

2

Plaats de eerste pagina of de eerste kant van het document met de
voorkant omlaag op de glasplaat.
–

Raadpleeg “Het document op de glasplaat plaatsen” op
pagina 3-11 voor meer informatie over het plaatsen van het
document.

Wanneer geplaatst in de
richting v.

3

C250

Wanneer geplaatst in de
richting w.

Sluit het deksel originelen, of de ADF als deze is geïnstalleerd.
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4

Druk op het Basisscherm op [Enkelz./dubbelz.].

Het scherm Enkelz./dubbelz. verschijnt.

5

Druk op [1%2] en vervolgens op [OK].

Het scherm dat verschijnt kan verschillen afhankelijk van de geïnstalleerde opties.
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6

3

Druk op de toets [Start].
Het scannen wordt gestart.

7

Plaats de volgende stapel van het document en druk op de
toets [Start].
–
–
–
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Herhaal deze stap tot alle pagina's van het document zijn gescand.
De hoeveelheid beschikbaar geheugen kunt u controleren naast
“Geheugen” in de rechterbovenhoek van het Basisscherm.
Om afbeeldingsgegevens te verwijderen, drukt u op de toets [Stop]
en verwijdert u de opdracht. Raadpleeg “Scannen/afdrukken stoppen” op pagina 3-87 voor meer informatie.

8

Druk op [Gereed] nadat alle documentpagina's zijn gescand.

9

Druk op de toets [Start].
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3
3.4

Instellingen voor originelen opgeven
De volgende procedure beschrijft hoe u het documenttype dat moet worden
gekopieerd, kunt opgeven.
Documenten van verschillende formaten kopiëren
(Instelling “Gemengd origineel”)
Documenten van verschillende formaten kunnen samen worden geplaatsen
in de ADF om automatisch één voor één te worden ingevoerd en gescand.
De mogelijke combinaties van documentformaten kunnen verschillen afhankelijk van het breedste document dat is geplaatsen (positie van de afstelbare
documentgeleiders in de ADF).
0 Plaats niet meer dan 100 vellen of zoveel vellen dat de bovenkant van de
stapel hoger is dan de ,-markering, anders kan er papierstoring of schade aan het document of de machine optreden. Een document dat meer
dan 100 pagina's bevat kan echter wel in afzonderlijke stapels worden
gescand. Raadpleeg “Het document in afzonderlijke stapels scannen
(Instelling “Afzonderl. scannen”)” op pagina 3-13 voor meer informatie.
0 Als het document niet correct is geplaatst, is het mogelijk dat het document niet recht wordt ingevoerd, dat het papier vastloopt of dat het document beschadigd wordt.

1

Verschuif de instelbare documentgeleiders om ze aan te passen aan
het formaat van de grootste pagina.
–
–

2
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Trek bij het plaatsen van documenten met een groot formaat de
documentsteun uit.
Raadpleeg “Documenten die in de ADF kunnen worden geplaatsen” op pagina 7-26 voor meer informatie over de documentformaten die in de ADF kunnen worden gecombineerd.

Schik de documentpagina's zo, dat
de zijde die moet worden gekopieerd
(eerste pagina) omhoog gericht is,
zoals weergegeven in de afbeelding.

C250

Basiskopieerfuncties

3

Plaats het document met de voorkant omhoog in de documentinvoerlade.
Schuif de afstelbare documentgeleiders tegen de randen van het document.
–

4

3

Plaats de documentpagina's in
de ADF zodat de bovenkant van
het document tegen de achterkant of linkerkant van de machine
ligt.

Instelbare documentgeleider

Druk op het Basisscherm op [Combineer origineel].

Het scherm met de instellingen Combineer originelen en Originelen
wordt weergegeven.

5

Druk op [Gemengd origineel].

–

C250

Om de instelling “Gemengd origineel” te annuleren, drukt u
opnieuw op [Gemengd origineel] om de selectie op te heffen.
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3

Dikke documenten kopiëren (Instelling “Dik origineel”)
Wanneer u dikke documenten met een gewicht van 129 g/m2 tot 210 g/m2
laadt in de ADF, moet u de instelling “Dik origineel” selecteren.
0 Wanneer de instelling “Dik origineel” is geselecteerd, kunt u maximaal
38 documentpagina's in de ADF plaatsen. Raadpleeg “Originele documenten” op pagina 7-26 voor meer informatie over dikke documenten.
0 Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer informatie
over het plaatsen van het document.

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.

Instelbare documentgeleider

2

Druk op het Basisscherm op [Combineer origineel].

Het scherm met de instellingen Combineer originelen en Originelen
wordt weergegeven.
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3

C250

3

Druk op [Dik origineel].
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De oriëntatie van het document selecteren (Instelling Richting originelen)
Wanneer u dubbelzijdige documenten kopieert, dubbelzijdige kopieën maakt
of de instelling Gemengd origineel gebruikt, moet u de richting van het document opgeven, anders zullen de kopieën mogelijk niet in de correcte paginavolgorde of met de correcte schikking voor het voorblad en achterblad
worden afgedrukt.

2
Opmerking

De standaardinstelling is de eerste instelling (met de bovenkant van het
document bovenaan (gericht naar de achterkant van de machine)).
Richting voor het plaatsen van documenten
De ADF gebruiken

Met gebruik van
de glasplaat

Pictogram

Beschrijving
Selecteer deze instelling voor een
document dat met de bovenkant in
de richting van de achterkant van de
deze machine wordt geplaatst.

Selecteer deze instelling voor een
document dat met de bovenkant in
de richting van de voorkant van de
deze machine wordt geplaatst.

• Selecteer deze instelling voor een
document dat in de ADF wordt
geplaatsen met de bovenkant
van het document naar de linkerzijde van deze machine gericht.
• Selecteer deze instelling voor een
document dat op de glasplaat
wordt geplaatst met de bovenkant van het document naar de
rechterzijde van deze machine
gericht.
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De ADF gebruiken

3
Met gebruik van
de glasplaat

Pictogram

Beschrijving
• Selecteer deze instelling voor een
document dat in de ADF wordt
geplaatsen met de bovenkant
van het document naar de rechterzijde van deze machine gericht.
• Selecteer deze instelling voor een
document dat op de glasplaat
wordt geplaatst met de bovenkant van het document naar de
linkerzijde van deze machine gericht.

C250

3-23

Basiskopieerfuncties

3
De instelling Richting originelen opgeven

0 Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer informatie
over het plaatsen van het document.

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.

2

Druk op het Basisscherm op [Combineer origineel].

Het scherm met de instellingen Combineer originelen en Originelen
wordt weergegeven.

3

Druk op [Origineel richting].

Het scherm Origineel richting verschijnt.
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4

3

Druk op de knop voor de richting van het geplaatste document en druk
vervolgens op [OK].

–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

De positie van de bindmarge selecteren (Marge-instellingen)
Als een dubbelzijdig document in de ADF is geplaatsen, bepaalt u de positie
van de bovenkant van de achterkant van het document op door de bindmargepositie van het document op te geven.

2
Opmerking

De standaardinstelling is “Auto”.

C250
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3
Positie bindmarge document
Marge-instelling

Pictogram

Beschrijving
Selecteer deze instelling als het document
wordt geplaatsen met de bindmarge aan de
linkerkant.

Selecteer deze instelling als het document
wordt geplaatsen met de bindmarge bovenaan.

Wanneer de lengte van het document 297 mm of minder is:

Selecteer deze instelling om de positie van
de bindmarge automatisch te selecteren.
Als de lengte van het document 297 mm of
minder is, wordt een bindpositie langs de
langste zijde van het papier geselecteerd.
Als de lengte van het document meer dan
297 mm is, wordt een bindpositie langs de
kortste zijde van het papier geselecteerd.

Wanneer de lengte van het document meer dan 297 mm is:
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3

Een marge-instelling opgeven
0 Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer informatie
over het plaatsen van het document.

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Plaats de bovenkant van het document in de richting van de achterkant van de machine wanneer u een document met een bindmarge plaatst.

Druk op het Basisscherm op [Combineer origineel].

Het scherm met de instellingen Combineer originelen en Originelen
wordt weergegeven.

3

Druk op [Marge].

Het scherm Paginamarge verschijnt.

C250
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3
4

Druk op de knop voor de gewenste margepositie en druk op [OK].

–
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Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
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3.5

3

Een kleurinstelling selecteren
De volgende vijf kleurinstellingen zijn beschikbaar.

2
Opmerking

De standaardinstelling is “Auto kleur”.

C250

Kleurinstelling

Beschrijving

Auto kleur

Selecteer deze instelling om automatisch te detecteren of het
gescande document in kleur of in zwart-wit is en selecteer
vervolgens de geschikte kleurinstelling (“Full Color” of
“Zwart”).

Full color

Selecteer deze instelling om de kopie in 4 kleuren af te drukken, ongeacht of het gescande document in kleur of in zwartwit is.

2 kleuren

Selecteer deze instelling om alle gebieden van het gescande
document die in kleur moeten zijn, af te drukken in de opgegeven kleur en alle gebieden die zwart moeten zijn, in het
zwart af te drukken. (De kleuren die voor de gebieden die in
kleur worden afgedrukt worden gebruikt, zijn: rood, geel,
blauw, magenta, groen of cyaan. Zie pagina x-47.)

Zwart

Selecteer deze instelling om de kopie in zwart-wit af te drukken, ongeacht of het gescande document in kleur of in zwartwit is.

1 kleur

Selecteer deze instelling om de kopieën in de opgegeven
kleur af te drukken, ongeacht of het gescande document in
kleur of in zwart-wit is. U hebt de keuze uit 21 kleuren voor de
kleur die voor het afdrukken van de kopie wordt gebruikt. Zie
pagina x-46.)
Wanneer de instelling “1 kleur” geselecteerd is, zijn de volgende twee methoden voor het reproduceren van gradaties in documenten beschikbaar.
Relatieve helderheid: het document wordt gekopieerd met
concentratievariaties van 1 kleur om de kleurverschillen (kleurtinten die met het oog zichtbaar zijn) en gradatieniveaus uit te
drukken. Hierdoor kunnen de kleur van markers, de blauwe lijnen op tekenpapier en het rood van stempels duidelijk gereproduceerd worden op kopieën.
Gemiddelde helderheid: het document wordt gekopieerd met
concentratievariaties van 1 kleur om alleen gradatieniveaus
tot uitdrukking te brengen, ongeacht de kleurverschillen in het
originele document. Dit is handig voor het produceren van
monochrome kopieën van documenten die gradatieverschillen bevatten, zoals tijdschriften en kranten, en voor de offset
van de gele tint in documenten die geel geworden zijn. Tip
voor het selecteren van deze methode [Dekkend] aan.
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3
Een kleurinstelling selecteren

De volgende procedure beschrijft hoe u een kleurinstelling kunt selecteren.

1

Druk op het Basisscherm op [Kleur].

Het scherm Kleur verschijnt.

2
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Druk op de knop voor de gewenste kleurinstelling.
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–

Als de instelling “2 kleuren” is geselecteerd, drukt u op de knop
voor de gewenste kleur en drukt u op [OK].
Een van de kleuren voor de instelling “2 kleuren” is zwart. Dit kan
niet worden gewijzigd. Druk in deze stap op de knop voor de tweede kleur.

–

Als de instelling “1 kleur” is geselecteerd, drukt u op de knop voor
de gewenste kleur en drukt u op [OK].

–

Druk op [Terug] of [Verder] en selecteer vervolgens de gewenste
kleur. Druk desgewenst op [Dekkend].
Als de instelling “Dekkend” niet is geselecteerd, wordt de relatieve
helderheidsmethode geselecteerd.
Druk op [Dekkend] om de gemiddelde helderheidsmethode te gebruiken voor het reproduceren van gradaties in de monochrome
documenten.

–
–

3

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250
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3.6

Een papierinstelling selecteren
Het papierformaat kan automatisch worden geselecteerd volgens het documentformaat of het kan handmatig worden opgegeven. Geef het papierformaat op volgens de overeenkomende procedure, afhankelijk van de
gewenste kopie-instellingen.

2
Opmerking

Als een instelling voor speciaal papier is geselecteerd voor een papierlade, wordt deze cassette niet automatisch geselecteerd met de instelling
“Auto pap.selectie”. (Een papierlade die is ingesteld op “Alleen enkelzijdig” krijgt echter wel de prioriteit voor de selectie.) Deze instelling is nuttig
voor papierladen die met speciaal papier zijn geplaatsen. Raadpleeg
“Een instelling voor speciaal papier opgeven” op pagina 7-22 voor meer
informatie.
De standaardinstelling is “Auto pap.selectie”.
Raadpleeg “Bewerkingen die niet kunnen worden gecombineerd” op
pagina 3-6 voor meer informatie over bewerkingen die niet kunnen
worden gecombineerd.
De instellingen “Auto zoom” en “Auto pap.selectie” kunnen niet tegelijk
worden geselecteerd. Als de instelling “Auto zoom” is geselecteerd, verschijnt het scherm Zoom. Geef de gewenste zoominstelling op in het
scherm Zoom.
Het papierformaat automatisch selecteren (Instelling “Auto pap.selectie”)
Het formaat van het geplaatste document wordt gedetecteerd en de kopieën
worden gemaakt met hetzelfde papierformaat.
Als de zoominstelling “×1,0” is opgegeven, wordt papier met hetzelfde formaat als dat van het document geselecteerd.
Als de zoomfactor werd verhoogd of verlaagd, wordt automatisch een papierformaat geselecteerd dat overeenkomt met de opgegeven zoomfactor.
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1

3

Druk op het Basisscherm op [Papier].

Het scherm Papier verschijnt.

2

Druk op [Auto pap.selectie].

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250
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3
Het gewenste papierformaat handmatig selecteren

0 Wanneer u ook de instelling “Auto zoom” selecteert, wordt de meest
geschikte zoomfactor geselecteerd op basis van het formaat van het
geplaatsen document en het opgegeven papierformaat. Voor details over
de instelling “Auto Zoom”, zie “Het papierformaat automatisch selecteren (Instelling “Auto pap.selectie”)” op pagina 3-32.

1

Druk op het Basisscherm op [Papier].

Het scherm Papier verschijnt.

2

Selecteer de papierlade die met het gewenste papier is geladen.

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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3.7

3

Een zoominstelling opgeven
De zoomfactor kan worden ingesteld om een kopie te maken op papier met
een ander formaat dan het document of om het formaat van de kopie-afbeelding te vergroten of te verkleinen.
De volgende procedure beschrijft hoe u de zoominstelling moet opgeven.
De zoomfactor automatisch selecteren (Instelling “Auto zoom”)
De meest geschikte zoomfactor wordt automatische geselecteerd op basis
van het formaat van het geplaatsen document en het opgegeven papierformaat.
0 De standaardinstelling is “×1,0”.
0 De instellingen “Auto zoom” en “Auto pap.selectie” kunnen niet samen
worden geselecteerd. Als de instelling “Auto pap.selectie” is geselecteerd, verschijnt het scherm Papier. Geef de gewenste papierinstelling op
in het scherm Papier.

1

Druk op het Basisscherm op [Zoom].

Het scherm Zoom verschijnt.

C250
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2

Druk op [Auto zoom].

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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3

Dezelfde zoomfactor als het document opgeven (instelling “×1,0”)
Er wordt een kopie gemaakt met hetzelfde formaat als het document
(×1,000).
0 De standaardinstelling is “×1,0”.
0 Druk op [+] om de zoomfactor te verhogen en druk op [–] om de zoomfactor te verlagen in stappen van ×0,001.

1

Druk op het Basisscherm op [Zoom].

Het scherm Zoom verschijnt.

2

Druk op [×1,0].

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250
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De kopie een weinig verkleinen (Instelling “Minimaal”)
De kopie van een document waarvan de afbeelding tot de randen van het
papier wordt afgedrukt, kan een weinig worden verkleind zodat geen enkel
gedeelte van de afbeelding wordt afgeknipt in de kopie.
0 De standaardinstelling is “×1,0”.
0 Druk op [+] om de zoomfactor te verhogen en druk op [–] om de zoomfactor te verlagen in stappen van ×0,001.
0 Selecteer de instelling “Minimaal” om een kopie te maken waarbij de
originele afbeelding een weinig wordt verkleind (×0,930).
0 De zoomfactor van de instelling “Minimaal” kan worden gewijzigd
(tussen ×0,900 en ×0,999). Voor meer informatie over het wijzigen
van de zoomfactor voor de instelling “Minimaal”, zie “De gewenste
zoomfactor opslaan” op pagina 3-46.

1

Druk op het Basisscherm op [Zoom].

Het scherm Zoom verschijnt.

2

Druk op [Minimaal].

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Een vooraf ingestelde zoomfactor selecteren (Instellingen Vergroten en
Verkleinen)
De meest geschikte zoomfactor kan worden geselecteerd voor het kopiëren
van een gebruikelijk standaard documentformaat naar een standaard papierformaat.
0 De standaardinstelling is “×1,0”.
0 Druk op [+] om de zoomfactor te verhogen en druk op [–] om de zoomfactor te verlagen in stappen van ×0,001.

1

Druk op het Basisscherm op [Zoom].

Het scherm Zoom verschijnt.

2

Druk op de geschikte zoomfactor volgens de document- en papierformaten.

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250
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De zoomfactor invoeren (instelling Zoom met constante X en Y waarde)
Via de cijfertoetsen kunt u rechtstreeks een zoomfactor invoeren tussen
×0,250 en ×4,000 zonder dat u de hoogte-breedteverhouding wijzigt.
0 Als een waarde buiten het toegelaten bereik is opgegeven, verschijnt het
bericht “Invoerfout”. Geef een waarde binnen het toegelaten bereik op.
Als u een verkeerde waarde hebt ingevoerd, druk dan op de toets [C]
(wissen) om de waarde te wissen en geef de correcte waarde op.
0 De ingevoerde zoomfactor kan worden opgeslagen. Raadpleeg “De gewenste zoomfactor opslaan” op pagina 3-46 voor meer informatie over
het opslaan van de zoomfactor.

1

Druk op het Basisscherm op [Zoom].

Het scherm Zoom verschijnt.

2
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Druk op [XY zoom].
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3

Druk op de knop onder “Zoom met constante X- en Y-waarde” en
gebruik vervolgens de cijfertoetsen om de gewenste zoomfactor op
te geven.

–

4

3

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250
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De afzonderlijke X- en Y-zoomfactoren invoeren (Instellingen
onafhankelijke zoom)
Met de cijfertoetsen kunt u rechtstreeks afzonderlijke zoomfactoren voor
de horizontale richting (tussen ×0,250 en × 4,000) en de verticale richting
(tussen ×0,250 en ×4,000) opgeven.
Door de verschillende zoomfactoren te combineren, kan de kopie-afbeelding
worden aangepast zoals weergegeven in de volgende afbeelding.
0 Als een waarde buiten het toegelaten bereik is opgegeven, verschijnt het
bericht “Invoerfout”. Geef een waarde binnen het toegelaten bereik op.
Als u een verkeerde waarde hebt ingevoerd, druk dan op de toets [C]
(wissen) om de waarde te wissen en geef de correcte waarde op.

1

Druk op het Basisscherm op [Zoom].

Het scherm Zoom verschijnt.
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3

2

Druk op [XY zoom].

3

Druk op [X] onder “Stel individuele zoomwaarde in” en gebruik vervolgens de cijfertoetsen om de gewenste zoomfactor (tussen ×0,250 en
×4,000) voor de richting X in te voeren.
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4

Druk op [Y] onder “Stel individuele zoomwaarde in” en gebruik vervolgens de cijfertoetsen om de gewenste zoomfactor (tussen ×0,250
en ×4,000) voor de richting Y in te voeren.

–

5

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Een opgeslagen zoomfactor opslaan
Zoomfactoren voor het kopiëren, die werden opgeslagen kunnen opnieuw
worden opgeroepen om ze te gebruiken wanneer u dat wenst. Bovendien
kunt u ook opgeslagen zoomfactoren voor het kopiëren wijzigen.
0 De standaardinstelling is “×1,0”. Druk op [+] om de zoomfactor te verhogen en druk op [–] om de zoomfactor te verlagen in stappen van ×0,001.
0 De opgeslagen zoomfactoren kunnen naar de gewenste zoomfactoren
worden aangepast. Raadpleeg “De gewenste zoomfactor opslaan” op
pagina 3-46 voor meer informatie over het opslaan van zoomfactoren.

1

Druk op het Basisscherm op [Zoom].

Het scherm Zoom verschijnt.

2

Druk op de knop voor de gewenste zoomfactor.

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250
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De gewenste zoomfactor opslaan

U kunt drie vaak gebruikte zoomfactoren en de zoomfactor voor de instelling
“Minimaal” opslaan.
0 Als een waarde buiten het toegelaten bereik is opgegeven, verschijnt het
bericht “Invoerfout”. Geef een waarde binnen het toegelaten bereik op.
Als u een verkeerde waarde hebt ingevoerd, druk dan op de toets [C]
(wissen) om de waarde te wissen en geef de correcte waarde op.
0 De standaard zoomfactoren (×4,000, ×2,000 en ×0,500) worden opgeslagen. Wanneer een nieuwe zoomfactor wordt opgeslagen, overschrijft
deze de zoomfactor die bij de geselecteerde knop is opgeslagen.
0 Om een “Minimale” zoomfactor op te slaan, geeft u de gewenste zoomfactor tussen ×0,900 en ×0,999 op.

1

Druk op het Basisscherm op [Zoom].

Het scherm Zoom verschijnt.

2

3-46

Druk op [XY zoom].
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3

3

Druk op de knop onder “Zoom met constante X en Y waarde” en
gebruik vervolgens de cijfertoetsen om de gewenste zoomfactor in
te voeren (tussen ×0,250 en ×4,000).

–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

4

Druk op [Zoom instellen].

5

Druk op de knop of [Minimaal] waar de nieuwe zoomfactor moet
worden opgeslagen.

– Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
De opgegeven zoomfactor wordt opgeslagen.

6

Druk op [OK] en druk vervolgens opnieuw op [OK] op de twee schermen die worden weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250

3-47

Basiskopieerfuncties

3
3.8

De instellingen voor het document- en kopietype
selecteren (Instellingen Enkelzijdig/Dubbelzijdig)
U kunt het document- en het kopietype opgeven.
De volgende vier instellingen voor Enkelzijdig/Dubbelzijdig zijn beschikbaar.

3-48

Enkelzijdig/Dubbelzijdig

Beschrijving

1%1

Selecteer deze instelling om enkelzijdige kopieën te
maken van enkelzijdige documenten.

1%2

Selecteer deze instelling om één dubbelzijdige kopie
te maken van twee enkelzijdige documenten.

2%1

Selecteer deze instelling om twee enkelzijdige kopieen te maken van één dubbelzijdig document.

2%2

Selecteer deze instelling om dubbelzijdige kopieën
te maken van dubbelzijdige documenten.
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3

De volgende procedures beschrijven hoe u een instelling Enkelzijdig/Dubbelzijdig kunt selecteren.

2
Opmerking

Dubbelzijdig kopiëren is alleen mogelijk als de automatische duplexeenheid AD-503 is geïnstalleerd.
Enkelzijdige kopieën selecteren
0 De standaardinstelling is “1%1”.
0 Als “2%1” is geselecteerd, geeft u de positie van de bindmarge en de
laadrichting op voor het document, anders zullen de kopieën niet worden
afgedrukt zoals gewenst.
Raadpleeg “De positie van de bindmarge selecteren (Marge-instellingen)” op pagina 3-25 voor meer informatie over het opgeven van de
positie voor de bindmarge.
Raadpleeg “De oriëntatie van het document selecteren (Instelling Richting originelen)” op pagina 3-22 voor meer informatie over het opgeven
van de documentrichting.
0 Raadpleeg “Een document met meerdere pagina's scannen vanaf de
glasplaat” op pagina 3-15 voor meer informatie over het gebruik van de
glasplaat om meerdere documentpagina's te scannen.

1

Druk op het Basisscherm op [Enkelz./dubbelz.].

Het scherm Enkelz./dubbelz. verschijnt.
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2

Druk op [1%1] of [2%1].

Het scherm dat verschijnt kan verschillen afhankelijk van de geïnstalleerde opties.

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Dubbelzijdige kopieën selecteren
0 De standaardinstelling is “1%1”.
0 Als “2%2” is geselecteerd, geeft u de positie van de bindmarge en de
laadrichting op voor het document, anders zullen de kopieën niet worden
afgedrukt zoals gewenst.
Raadpleeg “De positie van de bindmarge selecteren (Marge-instellingen)” op pagina 3-25 voor meer informatie over het opgeven van de
positie voor de bindmarge.
Raadpleeg “De oriëntatie van het document selecteren (Instelling Richting originelen)” op pagina 3-22 voor meer informatie over het opgeven
van de documentrichting.
0 Druk op de toets [Stop] terwijl het document wordt gescand of terwijl een
opdracht wordt afgedrukt.
0 Raadpleeg “Een document met meerdere pagina's scannen vanaf de
glasplaat” op pagina 3-15 voor meer informatie over het gebruik van de
glasplaat om meerdere documentpagina's te scannen.

1

Druk op het Basisscherm op [Enkelz./dubbelz.].

Het scherm Enkelz./dubbelz. verschijnt.
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2

Druk op [1%2] of [2%2].

3

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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3

De kwaliteit van het document selecteren
Documenten met kleine afdrukken of foto's plaatsen
(Instellingen Origineel type)
Selecteer de instelling voor het tekst- en afbeeldingstype van het document
om de kwaliteit van de kopie beter aan te passen.
De instellingen Origineel type zijn beschikbaar.

2
Opmerking

De standaardinstelling is “Gedrukte foto” in de categorie “Tekst/Foto”.

Pictogram

Beschrijving

Tekst

Selecteer deze instelling wanneer u documenten kopieert
die alleen tekst bevatten.
De randen van de gekopieerde tekst worden met scherpte
gereproduceerd, op voorwaarde dat de afbeelding gemakkelijk te lezen is.
Selecteer deze instelling wanneer u foto's van documenten
die zowel tekst als afbeeldingen bevatten, op fotopapier
kopieert.
Een vloeiende kopie-afbeelding wordt geproduceerd.

Tekst/Foto

Fotopapier
Selecteer deze instelling wanneer u kopieën maakt van gedrukte documenten die zowel tekst als afbeeldingen bevatten, zoals folders of catalogi.
Gedrukte foto

Foto

Fotopapier

Gedrukte foto

C250

Selecteer deze instelling wanneer u foto's van documenten
op fotopapier kopieert.
Selecteer deze instelling om betere reproducties te maken
van halftoon documentafbeeldingen (foto's, enz.) die niet
kunnen worden gereproduceerd met de gebruikelijke instellingen.
Een vloeiende kopie-afbeelding wordt geproduceerd.
Selecteer deze instelling wanneer u gedrukte documenten,
zoals folders of catalogi kopieert.
Selecteer deze instelling om betere reproducties te maken
van halftoon documentafbeeldingen (foto's, enz.) die niet
kunnen worden gereproduceerd met de gebruikelijke instellingen.
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Pictogram

Beschrijving
Selecteer deze instelling bij het kopiëren van documenten
met een achtergrondkleur of documenten die potloodmarkeringen of fijne gekleurde lijntjes bevatten. Een scherpe
kopie-afbeelding wordt geproduceerd.

Speciale
kwaliteit

Landkaart

Dot matrix
origineel

Selecteer deze instelling wanneer u documenten kopieert
die alleen bestaan uit tekst die zwak worden weergegeven
(zoals tekst die met een potlood is geschreven).
De gekopieerde tekst wordt gereproduceerd zodat deze er
donkerder uitziet, op voorwaarde dat de tekst gemakkelijk
leesbaar is.
Selecteer deze instelling wanneer u afbeeldingen (documenten) kopieert die met deze machine werden afgedrukt.

Gekopieerd origineel

De volgende procedure beschrijft hoe u de instelling Origineel type kunt
selecteren.

3-54

C250

Basiskopieerfuncties

3

Een instelling Origineel type opgeven
0 Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer informatie
over het plaatsen van het document.

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.

2

Druk op het Basisscherm op [Kwalit./Densiteit].

Het scherm Kwaliteit/Densiteit verschijnt.

3

Druk op de knop met de meest geschikte kwaliteitsinstelling voor het
geplaatsen document.
–

C250

Druk op [Tekst] voor een document dat alleen tekst bevat.
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–

Bij een document dat zowel tekst als foto's bevat, drukt u op [Tekst/
Foto] om het scherm Fototype weer te geven. Druk op de knop voor
de gewenste instelling en druk op [OK].

–

Bij een document dat foto's bevat, drukt u op [Foto] om het scherm
Fototype weer te geven. Druk op de knop voor de gewenste instelling en druk op [OK].
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

–

–
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Bij een document dat kaarten of zwakke tekst bevat, drukt u op
[Speciale kwaliteit] om het scherm Speciale kwaliteit weer te geven.
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Druk op de knop voor de gewenste instelling en druk op [OK].

Het scherm Kwaliteit/Densiteit verschijnt opnieuw.
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3.10

De densiteitinstellingen opgeven
De densiteit kan worden aangepast om een kopie af te drukken die donkerder of helderder is dan het huidige afdrukresultaat. Daarnaast kan een kopie
ook worden afgedrukt met een glansafwerking.
De volgende drie densiteitinstellingen zijn beschikbaar.
Densiteit-instellingen

Beschrijving

Densiteit

De densiteit van de afgedrukte afbeelding kan op negen
verschillende niveaus worden ingesteld.
Telkens wanneer u op [Licht] of [Donker] drukt, wordt de
densiteit één niveau helderder of donkerder.
Druk op [Std.] om de middelste instelling van de negen niveaus te selecteren.

Achtergrond verwijderen

De densiteit van de achtergrondkleur van het document kan
op negen verschillende niveaus worden ingesteld.
Telkens wanneer u op [Licht] of [Donker] drukt, wordt de achtergronddensiteit één niveau helderder of donkerder.
Druk op [Std.] om de zevende instelling in de richting van
“Licht” te selecteren.
Druk op [Auto] om het niveau van de achtergronddensiteit automatisch aan te passen aan het document dat wordt gekopieerd.

Tekstverbetering

Selecteer een van de negen instellingen voor de reproductiekwaliteit van de tekst wanneer u documenten kopieert die bestaan uit tekst die afbeeldingen, zoals illustraties of grafieken,
overlapt (tekst met achtergrond).
Telkens wanneer u op [Tekst lichter] of [Tekst donkerder]
drukt, wordt de tekstdensiteit één niveau helderder of donkerder.
Om de tekst op de achtergrond te benadrukken, drukt u op
[Tekst donkerder] om de instelling in de richting van + aan te
passen.
Om de nadruk op de achtergrondtekst te verminderen, drukt
u op [Tekst lichter] om de instelling in de richting van – aan te
passen.
Druk op [Std.] om de middelste instelling van de negen niveaus te selecteren.

De volgende procedures beschrijven hoe u de densiteitsinstellingen kunt
opgeven.
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De printdensiteit aanpassen (Densiteit-instellingen)

1

Druk op het Basisscherm op [Kwalit./Densiteit].

Het scherm Kwaliteit/Densiteit verschijnt.

2

Druk op [Wijzig] onder “Densiteit”.

Het scherm Densiteit verschijnt.
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3

Selecteer de gewenste Densiteit-instelling.

–
–
–

4

3-60

Telkens wanneer u op [Licht] of [Donker] drukt, wordt de densiteit
één niveau helderder of donkerder.
Om de middelste instelling (standaardinstelling) te selecteren, drukt
u op [Std.].
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK].
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De achtergronddensiteit aanpassen (Instellingen Achtergrond
verwijderen)

1

Druk op het Basisscherm op [Kwalit./Densiteit].

Het scherm Kwaliteit/Densiteit verschijnt.

2

Druk op [Wijzig] onder “Achtergr. verwijd.”.

Het scherm Achtergrond verwijderen verschijnt.
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3

Selecteer de gewenste instelling voor de achtergronddensiteit.

–
–
–
–

4

3-62

Telkens wanneer u op [Licht] of [Donker] drukt, wordt de densiteit
één niveau helderder of donkerder.
Om de derde instelling van rechts (standaardinstelling) te selecteren, drukt u op [Std.].
Druk op [Auto] om het niveau van de achtergronddensiteit automatisch aan te passen aan het document dat wordt gekopieerd.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK].
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De reproductiekwaliteit van tekst aanpassen
0 De standaardinstelling is “0”.

1

Druk op het Basisscherm op [Kwalit./Densiteit].

Het scherm Kwaliteit/Densiteit verschijnt.

2

Druk op [Tekstverbetering].

Het scherm Tekstverbetering verschijnt.
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3

Selecteer de gewenste instelling voor de tekstdensiteit.

–
–
–

4

3-64

Telkens wanneer u op [Tekst lichter] of [Tekst donkerder] drukt,
wordt de densiteit één niveau helderder of donkerder.
Druk op [Std.] om de middelste instelling (“0”) van de negen niveaus
te selecteren.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK].
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3

Een instelling Combineer originelen selecteren
Documentafbeeldingen van meerdere pagina's (2, 4 of 8 pagina's) kunnen
worden gecombineerd en afgedrukt op één pagina, zodat het papierverbruik
wordt beperkt.

!
Detail

Wanneer een instelling Combineer originelen is geselecteerd, wordt de
aanbevolen zoomfactor geselecteerd en wordt de documentafbeelding
gekopieerd op verkleind formaat.
De aanbevolen zoomfactoren voor elke instelling worden hieronder weergegeven.
2 op 1: ×0,707
4 op 1: ×0,500
8 op 1: ×0,353

2
Opmerking

De standaardinstelling is de aanbevolen zoomfactor.
Als u de parameter “Auto zoom voor combineren/boekje” parameter in
de Utilitymodus gebruikt, kan de machine zo worden ingesteld dat de
aanbevolen zoomfactoren niet worden opgeroepen. Raadpleeg “Kopieerapparaat instelling” op pagina 12-29 voor meer informatie.
De volgende drie instellingen Combineer originelen zijn beschikbaar.

C250

Instelling Combineer
originelen

Beschrijving

2 in 1

Selecteer deze instelling om twee documentpagina's op één
pagina af te drukken.
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Instelling Combineer
originelen

Beschrijving

4 in 1

Selecteer deze instelling om vier documentpagina's op één
pagina af te drukken. De paginaschikking (instellingen Richting nummering) kan worden opgegeven.
<Horizontaal>

<Verticaal>

8 in 1

Selecteer deze instelling om acht documentpagina's op één
pagina af te drukken. De paginaschikking (instellingen Richting nummering) kan worden opgegeven.
<Horizontaal>

<Verticaal>

De volgende procedure beschrijft hoe u een instelling Combineer originelen
kunt selecteren.
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Meerdere documentpagina's kopiëren op één pagina
(Combineer originelen)

1

Druk op het Basisscherm op [Combineer origineel].

Het scherm met de instellingen Combineer originelen en Originelen
wordt weergegeven.

2

Selecteer de gewenste paginacombinatie.

–

C250

Selecteer de paginaschikking volgens de richting en het aantal pagina's. Als u “4 in 1” of “8 in 1” hebt geselecteerd, kunt u de paginaschikking voor “Verticaal” en “Horizontaal” weergeven in het
subweergavegebied. Dit wordt echter alleen weergegeven als de
parameter “Sub scherm weergavetype” in de modus Utility is ingesteld op “Instellen waarde”.
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3-68

–

Als u “4 in 1” of “8 in 1” hebt geselecteerd, drukt dan op [Horizontaal] of [Verticaal] om de paginaschikking te definiëren.

–

Om de instelling te annuleren, drukt u opnieuw op de knop om de
selectie op te heffen.
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3

Afwerkingsinstellingen selecteren
U hebt de beschikking over verschillende instellingen voor het sorteren en
afwerken van de kopieën, wanneer ze worden ingevoerd in de kopie-uitvoerlade.
De Nietinstellingen zijn alleen beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid FS-603 of afwerkingseenheid FS-501 is geïnstalleerd.
De perforeerinstellingen zijn alleen beschikbaar als de optionele perforeereenheid PK-501 is geïnstalleerd op de afwerkingseenheid FS-603.

2
Opmerking

De standaardinstelling is “Groeperen”.

!
Detail

Als er geen afwerkingseenheid is geïnstalleerd en aan de volgende voorwaarden is voldaan, kunnen de afgedrukte kopieën worden uitgevoerd
en gesorteerd in een afwisselend kruiselings patroon.
Papier op A4- of B5-formaat wordt gebruikt.
Papier van hetzelfde formaat en type met de richting w wordt geplaatst
in de ene papierlade en met de richting v in een andere lade.
De instelling “Auto pap.selectie” wordt geselecteerd.
De instelling “Auto pap.selectie” wordt niet geselecteerd als de instellingen “Gemengd origineel” is geselecteerd.
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De volgende vijf afwerkingsinstellingen zijn beschikbaar.
Afwerkingsinstelling

Beschrijving

Sorteren

Selecteer deze instelling om elke set van een document met
meerdere pagina's te scheiden (gesorteerd).

Groeperen

Selecteer deze instelling om de kopieën van elke pagina in een
document met meerdere pagina's te scheiden (niet-gesorteerd).

Offset

<Als er geen afwerkingseenheid is geïnstalleerd>
Als voldaan is aan de sorteervoorwaarden, worden de afgedrukte kopieën uitgevoerd en gesorteerd in een afwisselend
kruiselings patroon.

<Als er een afwerkingseenheid is geïnstalleerd>
De kopieën worden uitgevoerd en op elkaar gestapeld waarbij
elke set wordt verschoven om de sets te scheiden.
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Afwerkingsinstelling

Beschrijving

Nieten

Selecteer een van deze instellingen om de kopieën samen te
binden met een nietje in de hoek of met twee nietjes.

Perforeren

Selecteer deze instellingen om gaatjes (4 gaatjes) te perforeren in de kopieën om ze te kunnen inbinden.

De volgende procedures beschrijven hoe u de afwerkingsinstellingen kunt
selecteren.

2
Let op

De nietinstellingen zijn alleen beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid FS-603 of de afwerkingseenheid FS-501 is geïnstalleerd.
De perforeerinstellingen zijn alleen beschikbaar als de optionele perforeereenheid kit PK-501 op een optionele afwerkingseenheid FS-603 is
geïnstalleerd.
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Kopieën scheiden volgens set (Instelling “Sorteren”)
0 De standaardinstelling is “Groeperen”.
0 Als u “Offset” hebt geselecteerd terwijl er geen afwerkingseenheid is
geenstalleerd, worden afgedrukte kopieën uitgevoerd en gesorteerd in
een afwisselend kruiselings patroon wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.
0 Papier op A4- of B5-formaat wordt gebruikt.
0 Papier van hetzelfde formaat en type met de richting w wordt geplaatst
in de ene papierlade en met de richting v in een andere lade.
0 De instelling “Auto pap.selectie” wordt geselecteerd.
0 De instelling “Auto pap.selectie” wordt niet geselecteerd als de instellingen “Gemengd origineel” is geselecteerd.
0 Als u “Offset” hebt geselecteerd terwijl een afwerkingseenheid is geïnstalleerd, worden afgedrukte kopieën uitgevoerd en op elkaar gestapeld
waarbij elke set wordt verschoven om de sets te scheiden.

1

Druk op het Basisscherm op [Afwerking].

Het scherm Afwerking verschijnt.
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2

Druk op [Sorteren].
–

3

3

Druk op [Offset] om elke set kopieën te scheiden.

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Kopieën scheiden volgens pagina's (Instelling “Groeperen”)
0 De standaardinstelling is “Groeperen”.
0 Als u “Offset” hebt geselecteerd terwijl er geen afwerkingseenheid is
geenstalleerd, worden afgedrukte kopieën uitgevoerd en gesorteerd in
een afwisselend kruiselings patroon wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.
0 Papier op A4- of B5-formaat wordt gebruikt.
0 Papier van hetzelfde formaat en type met de richting w wordt geplaatst
in de ene papierlade en met de richting v in een andere lade.
0 De instelling “Auto pap.selectie” wordt geselecteerd.
0 De instelling “Auto pap.selectie” wordt niet geselecteerd als de instellingen “Gemengd origineel” is geselecteerd.
0 Als u “Offset” hebt geselecteerd terwijl een afwerkingseenheid is geïnstalleerd, worden afgedrukte kopieën uitgevoerd en op elkaar gestapeld
waarbij elke set wordt verschoven om de sets te scheiden.

1

Druk op het Basisscherm op [Afwerking].

Het scherm Afwerking verschijnt.
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Druk op [Groeperen].
–

3

3

Druk op [Offset] om elke set pagina's te scheiden.

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Kopieën nieten (Instellingen Nieten)

!
Detail

Om de kopieën te kunnen nieten, moet aan alle volgende voorwaarden
worden voldaan.
De papierbreedte moet tussen 182 mm en 297 mm liggen.
De papierlengte moet tussen 182 mm en 432 mm liggen.
Als de instelling “Gemengd origineel” is geselecteerd, moeten alle kopieen dezelfde papierbreedte hebben.
Als een Nietinstelling is geselecteerd, wordt de instelling “Sorteren” automatisch geselecteerd.
Een Nietinstelling kan niet samen met de instelling “Offset” worden gebruikt.
Als een Nietinstelling moet worden geselecteerd, moet u de richting
waarin het document is geplaatst en de richting van de pagina die moet
worden geniet, selecteren, anders zullen de kopieën mogelijk niet worden
geniet zoals gewenst.
Raadpleeg “De oriëntatie van het document selecteren (Instelling Richting originelen)” op pagina 3-22 voor meer informatie over het opgeven
van de oriëntatie van het document.
Wanneer de afwerkingseenheid FS-603 is geïnstalleerd
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Papiergewicht

Papierformaten

Uitvoercapaciteit (gedetecteerd met
elke maateenheid)

60 g/m2 tot
90 g/m2

A4 w/v, B5 w/v

1.000 vellen

150 mm

A3 w, B4 w

500 vellen

75 mm
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A4 w of
kleiner

B4 w of
groter

3

Aantal gebonden
pagina's

Maximum aantal sets
Eén plaats naar
achter

Eén plaats naar
voor

Twee plaatsen

2 vellen

100 sets

40 sets

40 sets

3 tot 5 vellen

80 sets

40 sets

40 sets

6 tot 10 vellen

60 sets

40 sets

40 sets

11 tot 20 vellen

30 sets

30 sets

30 sets

21 tot 30 vellen

30 sets

30 sets

30 sets

31 tot 50 vellen

30 sets/
1.000 vellen

30 sets/
1.000 vellen

30 sets/
1.000 vellen

2 vellen

100 sets

50 sets

50 sets

3 tot 5 vellen

80 sets

40 sets

40 sets

6 tot 10 vellen

40 sets

40 sets

40 sets

11 tot 20 vellen

30 sets/
1.000 vellen

30 sets/
1.000 vellen

30 sets/
1.000 vellen

21 tot 25 vellen

30 sets/
1.000 vellen

30 sets/
1.000 vellen

30 sets/
1.000 vellen

Wanneer de afwerkingseenheid FS-501 is geïnstalleerd
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Papiergewicht

Papierformaten

Uitvoercapaciteit (gedetecteerd met
elke maateenheid)

60 g/m2 tot
90 g/m2

A4 w/v, B5 w/v

1,000 vellen

150 mm

A3 w, B4 w

500 vellen

75 mm

Aantal gebonden pagina's

Maximum aantal sets

2 vellen

100 sets

200 vellen

3 tot 5 vellen

80 sets

400 vellen

6 tot 10 vellen

60 sets

600 vellen

11 tot 20 vellen

40 sets

800 vellen

21 tot 30 vellen

33 sets

1.000 vellen
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Kopieën binden met nietjes

1

Druk op het Basisscherm op [Afwerking].

Het scherm Afwerking verschijnt.

2

Druk onder “Nieten” op [Hoek] of [2 posities].

–

–

3-78

Als u de Nietinstellingen wilt annuleren, drukt u opnieuw op [Hoek]
of [2 posities] om de selectie op te heffen. [2 posities] is alleen
beschikbaar als de afwerkingseenheid FS-603 is geïnstalleerd.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
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3

Druk op [Positie] en druk op de knop voor de gewenste positie.

–
–

–

4

3

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Druk op [Auto] om de nietpositie automatisch vast te stellen volgens de richting van het geplaatsen document. Als de lengte van
het document 297 mm of minder is, wordt de lange zijde van het
papier geniet. Als de lengte van het document meer is dan 297 mm,
wordt de korte zijde van het papier geniet.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de nietpositie te annuleren.

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250
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Gaatjes perforeren in kopieën (instellingen Perforeren)

!
Detail

Om gaatjes te perforeren in de kopieën, moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan.
De papierbreedte moet tussen 182 mm en 297 mm liggen.
De papierlengte moet tussen 182 mm en 432 mm liggen.
Als een Perforeerinstelling moet worden geselecteerd, selecteert u de
richting waarin het document is geplaatst. Als er geen instelling Richting
origineel wordt geselecteerd, zullen de gaatjes niet in de kopieën worden
geperforeerd zoals gewenst.
Raadpleeg “De oriëntatie van het document selecteren (Instelling Richting originelen)” op pagina 3-22 voor meer informatie over het opgeven
van de oriëntatie van het document.

2
Opmerking

U kunt alleen gaatjes perforeren in kopieën die worden uitgevoerd als de
afwerkingseenheid FS-603 is geïnstalleerd.

Papiergewicht
2

60 g/m tot 209 g/m
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Papierformaten
2

A3 w tot B5 w/v
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Gaatjes perforeren in kopieën

1

Druk op het Basisscherm op [Afwerking].

Het scherm Afwerking verschijnt.

2

Druk op [4 gaten].

–
–

C250

Om de instelling Perforeren te annuleren, drukt u opnieuw op
[4 gaten] om de selectie op te heffen.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
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3

Druk op [Positie] en druk op de knop voor de gewenste positie.

–

–

4

Druk op [Auto] om de positie van de geperforeerde gaatjes automatisch vast te stellen volgens de richting van het geplaatsen document. Als de lengte van het document 297 mm of minder is, worden
de gaatjes geperforeerd langs de langste zijde van het papier. Als
de lengte van het document meer is dan 297 mm, worden de gaatjes geperforeerd langs de kortste zijde van het papier.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de positie van de perforatiegaatjes te annuleren.

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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3

Midden binden opgeven
Kopieën kunnen bij de uitvoer in de helft worden gevouwen en op twee plaatsen langs het midden worden geniet. Kopieën kunnen alleen worden gevouwen en geniet als de afwerkingseenheid FS-603 is geïnstalleerd.

Document (de functie
“Boekje paginering” is
automatisch ingesteld.)

Papiergewicht
2

60 g/m tot 90 g/m

2

Gebonden kopie (in twee gevouwen
en op twee plaatsen geniet)

Papierformaten

Aantal gebonden pagina's

A3 w, B4 w, A4 w

2 tot 15 vellen*

Aantal gebonden pagina's

Maximum aantal sets

2 tot 5 vellen

20 sets

6 tot 10 vellen

10 sets

11 tot 15 vellen*

10 sets

* Het aantal vellen dat kan worden gebonden, verschilt afhankelijk van het papiergewicht.
64 g/m2 papier: 15 vellen
80 g/m2 papier: 10 vellen

Kopieën in het midden binden (“Vouwen & Nieten”)
0 Wanneer de instelling “Vouwen & Nieten” is geselecteerd, worden de
volgende standaardinstellingen automatisch geselecteerd.
“1%2”, paginamarge-instelling “Links”, “Bindpos. boekje”.
De aanbevolen zoomfactor wanneer een instelling voor Boekje is geselecteerd (×0,707)
0 Als u “Ja” hebt geselecteerd onder “Midden wissen” wordt een gebied
van 10 mm langs de binding gewist.
0 Als een papierstoring optreedt wanneer u “Nee” hebt geselecteerd onder
“Midden wissen”, selecteer dan “Ja” om het aantal papierstoringen te
verminderen.
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1

Druk in het Basisscherm op [Vouwen & Nieten].

Het scherm Midden wissen verschijnt.

2

Druk op de knop voor de gewenste instelling Midden wissen.

–
–
–

3

Druk op [Ja] om het gebied langs het midden te wissen. Druk
op [Nee] om het gebied langs het midden niet te wissen.
Om de instelling “Vouwen & Nieten” te annuleren, drukt u op [UIT].
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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3

Het volgende document dat moet worden gekopieerd, scannen terwijl een kopieertaak wordt afgedrukt (Reservering volgende opdracht)
De instellingen voor de volgende kopieertaak kunnen worden opgegeven en
het document kan worden gescand terwijl de kopieerbewerking wordt uitgevoerd, zodat de afdruk kan worden gestart zodra de huidige kopieerbewerking is voltooid.
Een kopieertaak reserveren
0 U kunt maximaal 61 kopieertaken, inclusief de huidige opdracht, reserveren.
0 Een kopieertaak kan worden gereserveerd nadat het scannen van het geplaatsen document is voltooid. Een kopieertaak kan niet worden gereserveerd terwijl een document wordt gescand.
0 Als de parameter “Scherm Kopieerbewerking” van de instelling gebruikersprogramma is ingesteld op “AAN”, verschijnt de melding [Programma volg. opdracht]. Druk op [Programma volg.opdracht] en geef
vervolgens de kopieerinstellingen op voor de volgende kopieertaak.
Voor details over het opgeven van de parameter “Kopieer bedieningsscherm”, zie “Weergave-instelling” op pagina 12-27.
0 Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer informatie
over het plaatsen van het document.
0 Om een gereserveerde kopieertaak te annuleren, geeft u het Basisscherm voor de gereserveerde kopieertaak weer en drukt u vervolgens
op de knop [Stop]. Raadpleeg “Bewerkingen uitvoeren op taken” op
pagina 11-8 voor meer informatie.

1

Druk op de toets [Start] om te starten met het scannen en het uitvoeren
van de huidige kopieertaak.
–

C250

Het Basisscherm voor het reserveren van een kopieertaak wordt
weergegeven.
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2

Wanneer het bericht “Gereed om andere opdrachten te accepteren.”
verschijnt, kunt u de kopie-instellingen opgeven voor de volgende
kopieertaak.

3

Druk op de toets [Start].

4

Nadat de huidige kopieertaak is voltooid, wordt de volgende kopieertaak gestart.
–
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Wanneer de huidige kopieertaak is voltooid, worden de kopieinstellingen voor de volgende kopieertaak automatisch weergegeven en wordt de kopieerbewerking gestart.
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3

Scannen/afdrukken stoppen
De volgende procedure beschrijft hoe u het scannen van een document en
het afdrukken kunt stoppen.
Stoppen met scannen/afdrukken
0 Als een document wordt gescand voor een opdracht, kunt u op de
toets [Stop] drukken om het scannen te stoppen.
0 Raadpleeg “Een afgebroken opdracht verwijderen” op pagina 3-88 voor
meer informatie over het verwijderen van een gestopte opdracht.

1

Druk op de knop [Stop] terwijl een
document wordt gescand of een
opdracht wordt afgedrukt.

Het scannen/afdrukken wordt gestopt.
Het scherm Afgebroken opdrachten wordt weergegeven.

2

C250

Druk op de toets [Start] om door te gaan met alle afgebroken opdrachten
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3.16

Een afgebroken opdracht verwijderen
De volgende procedure beschrijft hoe u een gestopte opdracht kunt verwijderen.
Een gestopte opdracht verwijderen
0 Raadpleeg “Scannen/afdrukken stoppen” op pagina 3-87 voor meer
informatie over het stoppen van een opdracht die wordt afgedrukt.
0 Selecteer slechts één opdracht per keer voor het verwijderen.
0 Druk op de toets [Start] om door te gaan met de gestopte opdracht.

1

Druk op de knop [Stop] terwijl een
document wordt gescand of een
opdracht wordt afgedrukt.

Het scannen/afdrukken wordt gestopt.
Het scherm Afgebroken opdrachten wordt weergegeven.

2

Selecteer de opdracht die moet worden verwijderd en druk
op [Wissen].

De geselecteerde opdracht wordt verwijderd.
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4.1

De kopie-instellingen controleren (Functiecontrole)
Vanaf de schermen Functiecontrole kunt u de huidige kopie-instellingen
controleren en desgewenst wijzigen.
De instellingen controleren

1

C250

Druk op de toets [Functiecontrole].
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Het scherm Functiecontrole wordt weergegeven.
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2

4

Druk nadat u de instellingen hebt gecontroleerd op [Einde opdr.] of
druk op de toets [Functiecontrole].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

!
Detail

Er zijn vier schermen Functiecontrole. Het nummer van het momenteel
weergegeven scherm verschijnt rechts van de schermtitel.
Druk op [Terug] om het vorige scherm weer te geven. Druk op [Verder]
om het volgende scherm weer te geven.
De knoppen voor de functies waarvoor de instellingen werden gewijzigd
ten opzichte van de standaardinstellingen worden geselecteerd weergegeven.
De instellingen wijzigen

1

Druk op de toets [Functiecontrole].

2

Druk op [Terug] of [Verder] tot de knop voor de functie die moet worden
gewijzigd, wordt weergegeven.

3

Druk op knop voor de instelling die u wilt wijzigen.
Het scherm voor het opgeven van de instelling verschijnt.

4

C250

Volg de overeenkomende procedure om de instelling te wijzigen.
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4.2

Een Testkopie afdrukken voor controle
(Voorbeeldkopie)
Voordat u een groot aantal kopieën afdrukt, kunt u eerst een Testkopie
afdrukken om de afdruk te controleren. Hiermee vermijdt u dat er fouten
optreden tijdens het kopiëren.
Testafdrukken maken

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd. (Zie pagina 3-9
voor details.)

2

Selecteer de gewenste kopie-instellingen.

3

Druk op de toets [Voorbeeldkopie].
Een enkele voorbeeldkopie wordt
afgedrukt.

4

Controleer de voorbeeldkopie.
–
–

5

4-6

Als de voorbeeldkopie naar wens werd afgedrukt, kunt u doorgaan
naar stap 7.
Ga verder met stap 5 om de kopie-instellingen te wijzigen.

Druk op [Wijzig inst.] in het scherm dat werd weergegeven wanneer de
testkopie werd afgedrukt.
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4

In het scherm Wijzig taakinstelling kunt u de kopie-instellingen naar
wens wijzigen. Druk vervolgens op [OK].

Hoe kunnen de wijzigingen aan de kopie-instellingen worden geannuleerd?
% Druk op [Annul.].

?

Waarom wordt de knop voor de instelling die ik wil wijzigen, niet
weergegeven?
De kopie-instelling kan niet worden gewijzigd.
% Als de kopie-instellingen niet kunnen worden gewijzigd, stopt u het
afdrukken van de voorbeeldkopie. Druk vervolgens op de toets
[Reset] om de kopie-instellingen te annuleren en geeft vervolgens
de gewenste instellingen op.

?

7

Druk op de toets [Voorbeeldkopie] om nog een voorbeeld af te drukken.
–

C250

Als het kopiëren wordt gestopt terwijl het scherm Voorbeeldkopie
of het scherm Wijzig inst. wordt weergegeven nadat de voorbeeldkopie werd afgedrukt, druk dan op de toets [Reset].
Selecteer anders de opdracht voor de voorbeeldkopie die werd gestopt in de opdrachtlijst aan de linkerzijde van bedieningspaneel en
druk vervolgens op [Verwijderen]. Het scherm verschijnt waarin u
wordt gevraagd het verwijderen van het kopieerprogramma te bevestigen. Druk op [Ja].
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–

–

–

–
–

–

–

8

Als een automatische reset wordt uitgevoerd terwijl de voorbeeldkopie voor een opdracht wordt gecontroleerd, wordt deze opdracht
opgeslagen in het geheugen.
Als de parameter “Auto Reset” is ingesteld op “UIT” wordt de taak
toegevoegd aan de lijst Vastgehouden taken wanneer er gedurende
een minuut geen taak wordt uitgevoerd.
Voer de bewerking uit die in “Scannen/afdrukken stoppen” op
pagina 3-87 is beschreven om de voorbeeldkopie te stoppen terwijl
wordt gescand of afgedrukt.
Als u meerdere kopieën hebt opgegeven, kunt u een nieuwe voorbeeldkopie afdrukken.
Het getal onder “# sets” in het scherm Wijzig inst., geeft het aantal
kopieën aan dat zal worden afgedrukt wanneer u op [Afdrukken]
drukt.
Het getal onder “# sets” in het scherm dat wordt weergegeven
wanneer een voorbeeldkopie wordt afgedrukt, geeft het aantal kopieën aan die voorbeeldkopieën zijn/het totaal aantal kopieën dat is
opgegeven.
Het getal onder “Aantal pagina's” op het scherm dat wordt weergegeven wanneer een voorbeeldkopie wordt afgedrukt, geeft het aantal kopieën aan die voorbeeldkopieën zijn of het aantal pagina's in
de voorbeeldkopie.

Druk op [Afdrukken].
De resterende kopieën worden in wachtrij geplaatst als een kopieertaak.
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4

Een kopieertaak onderbreken (Interruptiemodus)
De huidige taken kunnen tijdelijk worden onderbroken zodat een document
kan worden gekopieerd met verschillende kopie-instellingen.
Dit is handig wanneer u snel een kopie wilt maken.

!
Detail

Raadpleeg “De prioriteit voor de afdruk verhogen” op pagina 11-19 voor
meer informatie over het maken van een kopie nadat het afdrukken van
de huidige opdracht is voltooid.
Een kopieertaak onderbreken

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd. (Zie pagina 3-9
voor details.)

2

Druk op de toets [Interruptie].
–

Als een opdracht wordt afgedrukt, verschijnt het bericht
“Opdracht wordt afgebroken.”
De indicator op de toets [Interruptie]
licht groen op en het afdrukken van
de huidige opdracht wordt gestopt.
Welke instelling worden geselecteerd wanneer op de toets [Interruptie] wordt gedrukt?
% Wanneer op de toets [Interruptie] wordt gedrukt, worden alle functies en instellingen opnieuw ingesteld naar de standaardwaarden.

?

Waarom is de toets [Interruptie] niet beschikbaar?
% De toets [Interruptie] kan niet worden ingedrukt terwijl een document wordt gescand.

?
3

Selecteer de gewenste kopie-instellingen.

4

Druk op de toets [Start].
Het afdrukken van de opdracht waarvoor de vorige opdracht werd onderbroken, wordt gestart.
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5

Druk op de toets [Interruptie] nadat het afdrukken van de onderbroken
opdracht is voltooid.
De indicator op de toets [Interruptie] wordt gedoofd en de Interruptiemodus wordt geannuleerd.
De instellingen keren terug naar de instellingen die waren opgegeven
voordat het afdrukken werd onderbroken.

2
Opmerking

Als de onderbrekende opdracht wordt geannuleerd, wordt het afdrukken
van de onderbroken opdracht automatisch opnieuw gestart.
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Kopieerprogramma's registreren (Geheugenfunctie)
U kunt maximaal 15 kopieerprogramma's registreren.
U kunt een naam van maximaal 16 tekens opgeven voor de geregistreerde
kopieerprogramma's.
Een kopieerprogramma opslaan

1

Gebruik de toetsen van het tiptoetspaneel en het bedieningspaneel om
de kopie-instellingen die in het kopieerprogramma moet worden geregistreerd, op te geven.
Kunnen de huidige instellingen worden gecontroleerd?
% Druk op de toets [Functiecontrole] om de huidige opgegeven kopieinstellingen te controleren.

?
2

Druk op de toets [Geheugenfunctie].
Het scherm Roep kopieerprogramma op wordt weergegeven.

3

Druk op [Programmaregistratie].

Het scherm Programmanaam wordt weergegeven.
Waarom is [Programmaregistratie] niet beschikbaar?
% Als u reeds 15 kopieerprogramma's hebt geregistreerd, moet u een
kopieerprogramma verwijderen dat u niet langer nodig hebt. Raadpleeg “Een kopieerprogramma verwijderen” op pagina 4-14 voor
meer informatie over het verwijderen van kopieerprogramma's.

?
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4

Gebruik het toetsenbord dat op het tiptoetsscherm verschijnt om de
naam van het kopieerprogramma in te voeren.

–

5

U kunt een naam van maximaal 16 tekens opgeven voor het geregistreerde kopieerprogramma. (Zie pagina 13-3 voor details.)

Druk op [OK] nadat u de naam hebt ingevoerd.

–

U kunt het kopieerprogramma dezelfde naam geven als een kopieerprogramma dat reeds werd geregistreerd.
Het scherm Roep kopieerprogramma op wordt opnieuw weergegeven.
Het kopieerprogramma wordt geregistreerd en een knop met de opgegeven naam van het kopieerprogramma verschijnt.
Kan de programmanaam worden gecorrigeerd?
% Als u de opgegeven naam van het kopieerprogramma wilt wijzigen,
drukt u op de knop waarvan de naam moet worden gewijzigd en
drukt u vervolgens op [Naam bewerken]. Het scherm Bewerk naam
wordt weergegeven. Keer terug naar stap 4.

?
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Kunnen de opgegeven instellingen voor een kopieerprogramma
worden gecontroleerd?
% Als u de geprogrammeerde kopie-instellingen wilt controleren,
drukt u op de knop voor het gewenste kopieerprogramma en drukt
u vervolgens op [Opdracht controle]. Raadpleeg “Kopiëren met geprogrammeerde kopie-instellingen (Geheugenfunctie)” op
pagina 4-15 voor meer informatie.

?

?
%

6

Hoe wordt een taak verwijderd?
Druk op de knop voor het gewenste kopieerprogramma en druk
vervolgens op [Wis.]. Een scherm wordt weergegeven waarin u
wordt gevraagd het verwijderen van het kopieerprogramma te bevestigen. Druk op [Ja] om het geselecteerde kopieerprogramma te
verwijderen.

Druk op [OK] of [Annul.].
–

Druk op de toets [Geheugenfunctie] om terug te keren naar het Basisscherm.

!
Detail

Kopieerprogramma's kunnen niet worden gewijzigd.
Als een kopieerprogramma werd geselecteerd waar de parameters
“Beperk toeg. tot opgesl.prog.tkn.” of “Beperk toegang tot taakinstellingen” werden ingesteld, zullen [Naam bewerken] en [Wis.] niet worden
weergegeven. Raadpleeg “Systeeminstelling” op pagina 12-34 voor
meer informatie.

!
Detail

Druk op de toets [Reset] of [Geheugenfunctie] om het registreren van
het programma te stoppen. De registratie wordt geannuleerd, ongeacht
het scherm dat wordt weergegeven. Blijf anders drukken op de toets
[Annul.] tot het Basisscherm wordt weergegeven.
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Een kopieerprogramma verwijderen

1

Druk in het scherm Roep kopieerprogramma op de knop van het kopieerprogramma dat moet worden verwijderd.

2

Druk op [Wis.].

Een bericht verschijnt met de vraag het verwijderen van het kopieerprogramma te bevestigen.

3

Druk op [Ja].

Het scherm Roep kopieerprogramma op wordt opnieuw weergegeven.
De kopie-instellingen die in het kopieerprogramma zijn geregistreerd,
worden gewist.
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4

Kopiëren met geprogrammeerde kopie-instellingen
(Geheugenfunctie)
Een opgeslagen opdracht opvragen
U kunt geprogrammeerde kopie-instellingen die u opnieuw wilt gebruiken
voor het kopiëren, opvragen.

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd. (Zie pagina 3-9
voor details.)

2

Druk op de toets [Geheugenfunctie].
Het scherm Roep kopieerprogramma op wordt weergegeven.

3

Druk op de knop van het geregistreerde kopieerprogramma met de gewenste kopie-instellingen.

–

C250

Als u de kopie-instellingen in het geselecteerde kopieerprogramma
niet moet controleren, kunt u direct naar stap 8 gaan.
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4

Druk op [Opdracht controle].

De schermen Functiecontrole voor de kopieertaak worden weergegeven.
De knoppen voor de functies waarvan de instellingen werden gewijzigd, worden geselecteerd weergegeven.

5

Controleer de kopie-instellingen die met het geselecteerde kopieerprogramma zijn geregistreerd.

6

Druk op [Einde opdr.].

Het scherm Roep kopieerprogramma op wordt opnieuw weergegeven.
Kunnen verschillende instellingen worden weergegeven?
% Druk op [Terug] om het vorige scherm weer te geven. Druk op
[Verder] om het volgende scherm weer te geven.

?
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7

Druk opnieuw op de knop van het programma met de gewenste kopieinstellingen.
–

8

4

Als u op [OK] drukt terwijl er geen kopieerprogramma is geselecteerd, verschijnt het Basisscherm opnieuw zonder dat een kopieerprogramma wordt opgeroepen.

Druk op [OK].
De geprogrammeerde kopie-instellingen worden opgeroepen en het
Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

9

Druk op de toets [Start].
Het kopiëren wordt gestart met de opgeroepen kopie-instellingen.

2
Opmerking

Om het oproepen van het kopieerprogramma te stoppen, drukt u op de
toets [Reset], de toets [Geheugenfunctie] of op [Annul.].
De kopie-instellingen kunnen niet worden gewijzigd via de schermen
Functiecontrole.
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4.6

Functiebeschrijvingen weergeven (Help)
U kunt beschrijvingen van de verschillende functies en details van de bewerkingen weergeven.
De schermen van Help kunnen op twee manieren worden weergegeven.
- Het hoofdscherm van het Help-menu (vanaf het Basisscherm)
- Help-schermen instellen (vanaf andere schermen dan het Basisscherm)
Overzicht van de Help-schermen
De functie Help bevat de volgende menu's.
Hoofdscherm Help-menu (1ste niveau)

4-18

Item

Beschrijving

[Kopieren], [Scannen], [Faxen],
[Box], [Opdrachtlijst]

Geeft het Help-menu weer voor de overeenstemmende functie

[Naam en functie van elk
onderdeel]

Geeft het Help-menu weer voor de naam en de functie van elk
onderdeel
Gebruik dit item om de beschrijving van de basismachine en
zijn opties weer te geven.

[Service/Beheerderinformatie]

Geeft de naam, het toestelnummer en het e-mailadres van de
beheerder weer
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4

!
Detail

U kunt items in het hoofdscherm van het Help-menu en de schermen van
het Help-menu selecteren door de knop aan te tippen of door de toets op
de cijfertoetsen in te drukken die overeenstemt met het nummer van het
gewenste item.
Druk op [
] om het volgende bovenliggende scherm in de structuur
weer te geven.
Druk op [Afsluit.] om de Help-functie te verlaten en terug te keren naar het
scherm dat werd weergegeven voordat op de toets [Help] werd gedrukt.
Scherm Help-menu (2de niveau) (Bijvoorbeeld: [Kopieren])

Item

Beschrijving

[Basis], [Combineer origineel],
[Kwalit./Densiteit],
[Toepassing]

Geeft het eerste Help-scherm voor elke beschrijving weer

[Functionaliteitmap]

Geeft het scherm Functie-overzicht weer dat een tabel met de
beschikbare functies en instellingen bevat

!
Detail

De items die in het Help-menu zijn weergegeven voor de naam en de
functie van elk onderdeel, zijn verschillend afhankelijk van de geïnstalleerde opties.
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Help-schermen (3de niveau) (Voorbeeld: [Kopieren], daarna [Basis])

!
Detail

De nummers recht van de schermtitel (“1/4” in het vorige scherm) wijst
op het nummer van het momenteel weergegeven scherm/het totale aantal Help-schermen voor het weergegeven item.
Druk op [Terug] om het vorige scherm weer te geven. Druk op [Verder]
om het volgende scherm weer te geven.
Om gedetailleerde beschrijvingen (op het 4de niveau van de Help-schermen) weer te geven, drukt u op [Detail] als dit verschijnt op het scherm.
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Functie-overzichten (Bijvoorbeeld: [Kopieren])

Een tabel met beschikbare functies en instellingen worden weergegeven in
de Functie-overzichten. Selecteer een item in de tabel voor het Help-scherm
dat u wilt weergeven.

!
Detail

Er zijn zes schermen van Functie-overzichten voor de Kopiefunctie. Het
getal bovenaan geeft het nummer aan van het scherm dat momenteel
wordt weergegeven.
Druk op [ ] om het vorige scherm weer te geven. Druk op [
volgende scherm weer te geven.

] om het

Druk op het cijfer van het gewenste item op de cijfertoetsen van het
scherm Functie-overzicht.
Als u wilt terugkeren naar het scherm van het Help-menu, drukt u in het
weergegeven Help-scherm op [
] door een item te selecteren in een
van de Functie-overzichtschermen.
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Het hoofdscherm van het Help-menu weergeven
Als een Help-scherm kan worden weergegeven, verschijnt
venhoek van het scherm.

in de linkerbo-

0 De Help-schermen kunnen niet worden weergegeven wanneer de volgende bewerkingen worden uitgevoerd: scannen, afdrukken, afdrukken
van een voorbeeldkopie, de functie Display vergroten en de functie Toegankelijkheid.
0 Tijdens de weergave van de Help-schermen zijn de volgende toetsen niet
beschikbaar.
[Start], [Stop], [C] (wissen), [Interruptie], [Voorbeeldkopie], [Toegang],
[Geheugenfunctie], [Display vergroten], [Functiecontrole]

1

Druk op de toets [Help] terwijl het Basisscherm wordt weergegeven.
Het hoofdscherm van het Help-menu
wordt weergegeven.

2

4-22

Druk op [Kopieren] of druk op de cijfertoetsen op [1].
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Het scherm [Kopieren] van het Helpmenu wordt weergegeven.
Is er meer informatie beschikbaar
over de knoppen van de Helpschermen?
% Zie “Overzicht van de Help-schermen” op pagina 4-18.

?

3

Druk op de knop voor de gewenste informatie of druk op de toets op
de cijfertoetsen voor het cijfer links van de gewenste informatie om het
overeenkomende Help-scherm weer te geven.

4

Nadat u de Help-informatie hebt bekeken, tikt u op [Afsluit.] of drukt u
op de toets [Help].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Het Help-scherm weergeven tijdens het opgeven van een instelling
U kunt Help weergeven voor de kopie-instellingen die worden opgegeven.

1

Geef het instellingsscherm weer voor
de gewenste kopie-instelling en druk
vervolgens op de toets [Help].
Een Help-scherm dat details over de
functies en bewerkingen bevat,
wordt weergegeven.
Waarom is er geen Help-informatie voor sommige functies in het
scherm Help-menu?
% Afhankelijk van het weergegeven scherm, kan er mogelijk geen
Help-informatie beschikbaar zijn voor sommige functies.

?

Is er meer informatie beschikbaar over de knoppen van de Helpschermen?
% Zie “Overzicht van de Help-schermen” op pagina 4-18.

?

2

Nadat u de Help-informatie hebt bekeken, tikt u op [Afsluit.] of drukt u
op de toets [Help].
–

Om het volgende bovenliggende scherm in de menustructuur dat
boven het weergegeven scherm Help-menu ligt, drukt u op [
].
Het scherm dat werd weergegeven voordat u op de toets [Help] drukte,
wordt opnieuw weergegeven.

4-24

C250

Extra kopieerbewerkingen

4.7

4

De instellingen voor het bedieningspaneel opgeven
(Toegankelijkheidsfunctie)
Deze sectie bevat details over de procedures voor het opgeven van de instellingen voor het bedieningspaneel en het aanpassen van het tiptoetsscherm.
Het scherm Toegankelijkheidsinstelling weergeven
%

Druk op de toets [Toegankelijkheid].
Het scherm Toegankelijkheidsinstelling wordt weergegeven.

De functie “Toets herhaal start/Intervaltijd” instellen
U kunt opgeven hoe lang het duurt tot de waarde begint te veranderen nadat
de knop op het tiptoetsscherm werd ingedrukt en de duur voor de waarde
om te veranderen naar het volgende nummer. De standaardinstelling voor
“Starttijd” is 0,8 seconden en standaardinstelling voor “Interval” is
0,3 seconden.
0 De instellingen die voor de functie “Toets herhaal start/Intervaltijd” zijn
opgegeven, worden alleen toegepast in de functie Display vergroten.

C250

1

Geef het scherm Toegankelijkheidsinstelling weer. (Zie pagina 4-25 om
het scherm weer te geven)

2

Druk op [Toets herhaal start/Intervaltijd] of druk op de toets [1] op de
cijfertoetsen.
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Het scherm Toets herhaal start/Intervaltijd wordt weergegeven.

3

Druk op [+] en [–] om de starttijd en het interval voor de toetsherhaalfunctie op te geven.

–
–

4

Beide instellingen kunnen worden ingesteld tussen 0,1 en
3 seconden in stappen van 0,1 seconde.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK].
Het scherm Toegankelijkheidsinstelling wordt opnieuw weergegeven.

5

Druk op [Sluiten] of druk op de toets [Toegankelijkheid].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

2
Opmerking

De functies van de modus Display vergroten in de Kopiefunctie zijn beperkt tot de basiskopieerfuncties. De namen van de functie en instelling
en de afbeeldingen worden op een groter formaat weergegeven zodat ze
gemakkelijker leesbaar worden. Raadpleeg Bewerkingen Vergroot display in de handleiding voor details over de functie Vergroot display.
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4

!
Detail

Om van het scherm Toegankelijkheidsinstelling terug te keren naar het
Basisscherm, drukt u op de toets [Toegankelijkheid] of de toets [Reset].
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De functie “Vergroot Display timer instelling”

Wanneer de automatische reset wordt uitgevoerd, kan een bericht worden
weergegeven waarin uw authenticatie wordt gevraagd voor het annuleren
van de functie Display vergroten.
Daarnaast is het mogelijk de duur op te geven dat het bericht met de vraag
om authenticatie voor het annuleren van de functie Display vergroten, wordt
weergegeven.

1

Geef het scherm Toegankelijkheidsinstelling weer. (Zie pagina 4-25 om
het scherm weer te geven)

2

Druk op [Vergroot Display timer instelling] of druk op de toets [2] op de
cijfertoetsen.

Het scherm Vergroot Display timer
instelling wordt weergegeven.
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3

Selecteer de gewenste instelling.

–
–

–

4

4

Druk op [UIT] om het bericht met de vraag om authenticatie voor
het annuleren van de functie Display vergroten niet weer te geven.
Om het bericht met de vraag om authenticatie voor het annuleren
van de functie Display vergroten weer te geven, drukt u op de knop
([30 sec.], [60 sec.], [90 sec.] of [120 sec.]) om de duur in te stellen
dat het bericht moet worden weergegeven.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK].
Het scherm Toegankelijkheidsinstelling wordt opnieuw weergegeven.

5

Druk op [Sluiten] of druk op de toets [Toegankelijkheid].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

2
Opmerking

Met de functie Display vergroten in de Kopiefunctie, worden de namen
van de functie en de instelling en de afbeeldingen weergegeven op een
groter formaat zodat ze gemakkelijker leesbaar worden. Raadpleeg Bewerkingen Vergroot display in de handleiding voor details over de functie
Vergroot display.
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De functie “Melding display timer” instellen

U kunt de duur opgeven voor het weergeven van waarschuwingsberichten
die bijvoorbeeld verschijnen wanneer een onjuiste bewerking wordt uitgevoerd.
De standaardinstelling is “3 sec.”.

1

Geef het scherm Toegankelijkheidsinstelling weer. (Zie pagina 4-25 om
het scherm weer te geven)

2

Druk op [Melding display timer] of druk op de toets [3] op de cijfertoetsen.

Het scherm Melding display timer
verschijnt.
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3

Selecteer de instelling voor de gewenste tijd dat berichten worden
weergegeven.

–
–

4

4

Kies of u de berichten gedurende 3 seconden of 5 seconden wilt
weergeven.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK].
Het scherm Toegankelijkheidsinstelling wordt opnieuw weergegeven.

5

Druk op [Sluiten] of druk op de toets [Toegankelijkheid].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250

4-31

Extra kopieerbewerkingen

4
De functie “Geluidsinstelling” instellen

Geef het geluid op dat wordt weergegeven wanneer een toets wordt ingedrukt.
Daarnaast kunt u ook bepalen of een geluid wordt weergegeven wanneer op
een toets op het bedieningspaneel of een knop op het tiptoetsscherm wordt
gedrukt.
De standaardinstelling voor “Acceptatie geluidsinstelling” is “AAN”.

1

Geef het scherm Toegankelijkheidsinstelling weer. (Zie pagina 4-25 om
het scherm weer te geven)

2

Druk op [Geluidsinstelling] of druk op de cijfertoetsen op [4].

Het scherm Geluidsinstelling wordt
weergegeven.
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3

4

Druk op [Toets accept. geluid/Toets weiger geluid] of druk op de
toets [1] op de cijfertoetsen.

Het scherm Toets accept.geluid/
Toets weiger geluid wordt weergegeven.

4

5

Geef de instelling op voor de “Acceptatie geluidsinstelling”.
–

Druk op [AAN] om een geluid weer te geven. Druk op [UIT] als u
geen geluid wilt weergeven.

–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Druk op [OK].
Het scherm Geluidsinstelling wordt weergegeven.
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6

Druk op [Sluiten].
Het scherm Toegankelijkheidsinstelling wordt opnieuw weergegeven.

7

Druk op [Sluiten] of druk op de toets [Toegankelijkheid].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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De functie “Touch paneel instelling” instellen
Als de knoppen op het tiptoetsscherm niet correct overeenstemmen, is het
mogelijk dat de positie van de knoppen op het tiptoetsscherm niet correct
zijn uitgelijnd met de positie van de werkelijke tiptoetssensor. Deze positie
zal wellicht moeten worden aangepast.

1

Geef het scherm Toegankelijkheidsinstelling weer. (Zie pagina 4-25 om
het scherm weer te geven)

2

Druk op [Touch paneel instelling] of druk op de cijfertoetsen op [5].

Het scherm Touch paneel aanpassing wordt weergegeven.
Waarom reageert de machine
niet wanneer op [Touch paneel
instelling] wordt gedrukt?.
De tiptoetssensors zijn niet uitgelijnd op het tiptoetsscherm.
% Druk op de toets [5] op de cijfertoetsen.

?
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3

Druk op de vier controlepunten (
) en controleer of er bij het aanraken van elk punt een geluid wordt weergegeven.

–

De controlepunten (
) kunnen in elke volgorde worden aangeraakt.
– Om een reset uit te voeren van de aanpassing, drukt u op
de toets [C] (wissen) en druk vervolgens op de vier
controlepunten (
).
Als u op de correcte manier hebt gedrukt op de controlepunten, licht
de indicator op de toets [Start] groen op.

4

Druk op de toets [Start].
Het tiptoetsscherm wordt aangepast en het scherm Toegankelijkheidsinstelling wordt opnieuw weergegeven.

5

Druk op [Sluiten] of druk op de toets [Toegankelijkheid].
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

2
Opmerking

Neem contact op met uw leverancier als het tiptoetsscherm niet kan worden aangepast.

!
Detail

Om de aanpassing van het tiptoetsscherm te annuleren, drukt u op de
toets [Stop] of de toets [Reset].
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Verhelpen storingen

5.1

Wanneer het bericht “Storing geconstateerd.”
verschijnt (Neem contact op met uw leverancier)

5

Als een storing is opgetreden die niet door de gebruiker kan worden
gecorrigeerd, verschijnt het bericht “Storing geconstateerd. A.u.b. contact
opnemen met uw leverancier.” (Scherm Bel uw leverancier)
Het telefoon- en faxnummer voor de gebruikelijke leverancier verschijnt in
het midden van het scherm Bel uw leverancier.

C250

5-3

Verhelpen storingen

5
Weergave in de modus Display vergroten

Als een storing optreedt, wordt het onderstaande scherm weergegeven.

Druk op
geven.

5-4

om het bericht zoals in de volgende afbeelding weer te
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Contact opnemen met de leverancier

1

Noteer de storingscode (bijvoorbeeld, C-0001) in het scherm Bel uw
leverancier.

2

Druk op de hulpvoedingsschakelaar
om het bedieningspaneel uit
te schakelen.

3

Gebruik de hoofdvoedingsschakelaar om de machine uit te schakelen.

4

Trek de stekker van de machine uit het stopcontact.

5

Neem contact op met de leverancier en geef hem de storingscode.

2
Let op

Aangezien de machine kan beschadigd zijn, dient u meteen contact op
te nemen met de leverancier zoals in de bovenstaande procedure beschreven wanneer het scherm Bel uw leverancier verschijnt.
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5.2

Wanneer de melding “Vastgelopen papier” verschijnt
Als papier vastloopt tijdens het kopiëren of afdrukken, verschijnt het bericht
“Vastgelopen papier” en wordt de locatie van de papierstoring aangegeven
op het scherm. (scherm Vastgelopen papier)
Op dat ogenblik kan het kopiëren en afdrukken niet doorgaan tot de
papierstoring is opgelost.
Locatie van vastgelopen papier
Een knipperende “o” geeft de locatie van het vastgelopen papier aan. Daarnaast geeft een opgelichte “o” de gebieden aan waar het papier mogelijk is
vastgelopen en die u bijgevolg moet controleren.
Bijvoorbeeld: scherm wanneer vastgelopen papier zich voordoet in een
papierlade

2
Opmerking

De procedure voor het verwijderen van vastgelopen papier is afhankelijk
van de plaats waar de papierstoring optreedt. Bepaal de plaats van de
papierstoring door de afbeelding te bekijken die met de foutmelding verschijnt, en verwijder vervolgens het vastgelopen papier volgens de juiste
procedure.

5-6
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5

Weergave in de modus Display vergroten
Als een papierstoring optreedt, wordt het onderstaande scherm weergegeven.

Druk op
geven.
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Indicaties vastgelopen papier

1
6
2
3

4

5

11

7

8
9
10

Nr.

5-8

Beschrijving

1

Vastgelopen papier in de ADF (p. 5-21)

2

Vastgelopen papier in de fixeereenheid (p. 5-18)

3

Vastgelopen papier in de hoofdeenheid (p. 5-15)

4

Vastgelopen papier in de handinvoer (p. 5-9)

5

Vastgelopen papier in de groot volume cassette (p. 5-14)

6

Vastgelopen papier in de afwerkingseenheid FS-501/opdrachtblad JS-601 (p. 5-25)

7

Vastgelopen papier in automatische duplexeenheid (p. 5-10)

8

Vastgelopen papier in lade 1 (p. 5-11)

9

Vastgelopen papier in lade 2 (p. 5-12)

10

Vastgelopen papier in lade 3 of 4 (p. 5-13)

11

Vastgelopen papier in afwerkingseenheid FS-603 (p. 5-29)
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Vastgelopen papier verwijderen uit de handinvoer

1

Verwijder al het papier uit de handinvoer.

2

Als het vastgelopen papier niet kan
worden verwijderd, open dan de
bovenste deur op de rechterzijde en
trek eventueel vastgelopen papier
voorzichtig uit de machine.

3

Sluit de bovenste deur aan de rechterzijde.

!
Detail

Raadpleeg “Indicaties vastgelopen papier” op pagina 5-8 voor meer
informatie over de locaties van het vastgelopen papier.
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Vastgelopen papier verwijderen uit de automatische duplexeenheid

1

Open de deur van de automatische
duplexeenheid.

2

Trek voorzichtig eventueel vastgelopen papier eruit.

3

Sluit de deur van de automatische duplexeenheid.

!
Detail

Raadpleeg “Indicaties vastgelopen papier” op pagina 5-8 voor meer
informatie over de locaties van het vastgelopen papier.
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Vastgelopen papier uit lade 1 verwijderen

1

Trek de ontgrendeling van de bovenste deur aan de rechterzijde omhoog,
en open vervolgens de bovenste
deur aan de rechterzijde.

2

Trek voorzichtig eventueel vastgelopen papier eruit.

3

Sluit de bovenste deur aan de rechterzijde.

4

Open lade 1 en verwijder vervolgens het vastgelopen papier.

5

Sluit lade 1.

2
Let op

Zorg ervoor, het oppervlak van de opvoerrol niet met uw handen aan te
raken.

!
Detail

Raadpleeg “Indicaties vastgelopen papier” op pagina 5-8 voor meer informatie over de locaties van het vastgelopen papier.
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Vastgelopen papier uit lade 2 verwijderen

1

Trek de ontgrendeling van de middelste deur aan de rechterzijde omhoog en open vervolgens deze deur.

2

Trek voorzichtig eventueel vastgelopen papier eruit.

3

Sluit de middelste deur aan de rechterzijde.

4

Open lade 2 en verwijder vervolgens het vastgelopen papier.

5

Sluit lade 2.

2
Let op

Zorg ervoor dat u de film niet aanraakt met uw handen.
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Vastgelopen papier uit een papierlade (lade 3 of 4)

1

Trek de ontgrendeling van onderste
deur aan de rechterzijde omhoog, en
open vervolgens deze deur.

2

Trek voorzichtig eventueel vastgelopen papier eruit.

3

Sluit de onderste deur aan de rechterzijde.

4

Open de papierlade en verwijder vervolgens het vastgelopen papier.

5

Sluit de papierlade.

2
Let op

Zorg ervoor dat u de film niet aanraakt.

!
Detail

Raadpleeg “Indicaties vastgelopen papier” op pagina 5-8 voor meer informatie over de locaties van het vastgelopen papier.
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Vastgelopen papier uit de groot volume cassette verwijderen

1

Trek de ontgrendeling van onderste
deur aan de rechterzijde omhoog, en
open vervolgens deze deur.

2

Trek voorzichtig eventueel vastgelopen papier eruit.

3

Sluit de onderste deur aan de rechterzijde.

4

Druk op de ontgrendelingsknop van de lade, trek de groot volume cassette uit en verwijder eventueel vastgelopen papier.

5

Sluit de groot volume cassette.

2
Let op

Zorg ervoor dat u de film niet aanraakt.

!
Detail

Raadpleeg “Indicaties vastgelopen papier” op pagina 5-8 voor meer informatie over de locaties van het vastgelopen papier.
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Vastgelopen papier in de rechterdeur verwijderen

1

Open de papierlade die wordt gebruikt en verwijder vervolgens het
nog resterende papier uit de lade.

Papieropvoerrol

2

Plaats het papier opnieuw in de papierlade en sluit de lade.

3

Trek de ontgrendeling van de bovenste deur aan de rechterzijde omhoog,
en open vervolgens de bovenste
deur aan de rechterzijde.

4

Open het binnendeksel M1.

5

Trek papier dat vastzit in het gedeelte van de synchronisatie-rol,
eruit.

Synchronisatierol

C250
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5
7 VOORZICHTIG

De fixeereenheid en de omgeving ervan kunnen zeer heet zijn.
%Aanraken van andere dan de aangegeven hendels en
draaiknoppen kan resulteren in brandwonden. Bij verbranding onmiddellijk de huid afkoelen onder koud water en arts
raadplegen.
Fixeereenheid

2
Let op

Als het papier is vastgelopen zoals hieronder beschreven, neem dan contact op met uw leverancier.
Het papier is rond de synchronisatierol gewikkeld.
Het papier is gevouwen of versnipperd door de synchronisatierol.

2
Let op

Zorg ervoor, dat u het oppervlak van de opvoerrol (in lade 1) of de film (in
laden 2, 3 en 4 en in de groot volume cassette) niet aanraakt met uw
handen.
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2
Let op

Bij aanraken van het oppervlak van de
image transfer belt of de image-transferroller kan de kwaliteit van de kopieën
verslechteren. Raak het oppervlak van
de image-transfer belt of de imagetransferroller niet aan.

Imagetransferroller

!
Detail

Image-transferroller
Raadpleeg “Indicaties vastgelopen
papier” op pagina 5-8 voor meer informatie over de locaties van het vastgelopen papier.
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Vastgelopen papier verwijderen uit de fixeereenheid

1

Trek de ontgrendeling van de bovenste deur aan de rechterzijde omhoog,
en open vervolgens de bovenste
deur aan de rechterzijde.

2

Duw het deksel van de fusing eenheid omhoog en verwijder vervolgens eventueel vastgelopen papier.

3

Duw de ontgrendelingshendels M2
omhoog en trek vervolgens klep M3
naar u toe om deze te openen.
–

–

–
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M2

Wanneer u de ontgrendelingshendels M2 omhoog duwt, moet u
ervoor zorgen dat u ze allebei
tegelijk omhoog duwt.
Breng de ongrendelingshendels
M3
M2 opnieuw naar hun oorspronkelijk positie wanneer u het deksel van de fusing eenheid sluit.
Wanneer u de ontgrendelingshendels M2 terug naar hun oorspronkelijke positie brengt, mag u ze niet met de hand verplaatsen.
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4

Verwijder papier dat geklemd zit in
de fixeereenheid.

5

Sluit de bovenste deur aan de rechterzijde nadat u het deksel van de
fusing eenheid hebt gesloten.
–

Zorg ervoor dat u het deksel van de fusing eenheid sluit voordat u
de bovenste deur aan de rechterzijde sluit.

7 VOORZICHTIG
De fixeereenheid en de omgeving ervan kunnen zeer heet zijn.
%Aanraken van andere dan de aangegeven hendels en
draaiknoppen kan resulteren in brandwonden. Bij verbranding onmiddellijk de huid afkoelen onder koud water en een
arts raadplegen.
Fixeereenheid

C250
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2
Let op

Als het papier is vastgelopen zoals hieronder beschreven, neem dan contact op met uw leverancier.
Het papier is rond de rol in de fixeereenheid gewikkeld.
Het papier is gevouwen of versnipperd door de rol in de fixeereenheid.
Het papier dat werd verwijderd, is gescheurd en blijft gedeeltelijk achter
in de fixeereenheid.

2
Let op

Bij aanraken van het oppervlak van de
image transfer belt of de image-transferroller kan de kwaliteit van de kopieën
verslechteren. Raak het oppervlak van
de image-transfer belt of de imagetransferroller niet aan.

!
Detail

Imagetransferroller

Image-transferroller

Raadpleeg “Indicaties vastgelopen
papier” op pagina 5-8 voor meer informatie over de locaties van het vastgelopen papier.
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5

Vastgelopen papier uit de ADF verwijderen

C250

1

Open de klep voor het verwijderen
van vastgelopen papier aan de linkerzijde van de ADF en trek vervolgens voorzichtig eventuele
documenten uit de documentinvoerlade.

2

Open de klep voor het verwijderen
van vastgelopen papier aan de
rechterzijde van de ADF.
Draai de draaiknop linksom om
eventuele vastgelopen documenten
uit te voeren en trek vervolgens de
documenten voorzichtig uit de uitvoer.

3

Duw de geleider omlaag. Draai de
draaiknop om eventuele vastgelopen
documenten uit te voeren en trek
vervolgens de documenten voorzichtig uit de uitvoer.

Geleider
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4

Open de documentuitvoerlade en de
documentinvoerlade zo ver mogelijk.
–

Documentsteun invoerlade

Zorg ervoor dat de laden geopend blijven terwijl de steun voor
de documentuitvoerlade en de
documentinvoerlade op hun
plaats vergrendeld zijn.

Documentsteun uitvoerlade

5

Draai de draaiknop om eventuele
vastgelopen documenten uit te voeren en trek vervolgens de documenten voorzichtig uit de cassette.

6

Laat de documentuitvoerlade en de
documentinvoerlade zakken.
–

Documentsteun invoerlade

Druk, terwijl u de documentuitvoerlade en de documentinvoerlade
laat zakken, op de steun van de
documentuitvoerlade in de richting van de voorkant van de machine en op de steun van de
documentinvoerlade in de richting van de achterkant van de machine.
Documentsteun uitvoerlade

5-22

C250

Verhelpen storingen

C250

7

Open de ADF en trek vervolgens
eventuele vastgelopen documenten
voorzichtig uit de doorvoer.

8

Verwijder eventuele documenten van
de glasplaat, en sluit vervolgens de
ADF.

9

Sluit de kleppen links en rechts voor
het verwijderen van vastgelopen
papier.

10

Plaats de documenten opnieuw volgens de aanwijzingen die verschijnen
op het tiptoetsscherm.

5
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!
Detail

Raadpleeg “Indicaties vastgelopen papier” op pagina 5-8 voor meer informatie over de locaties van het vastgelopen papier.

5-24

C250

Verhelpen storingen

5

Vastgelopen papier verwijderen uit de afwerkingseenheid FS-501

C250

1

Schuif de afwerkingseenheid van de
kopieermachine af.

2

Open de klep van de horizontale
transporteenheid, en verwijder vervolgens eventueel vastgelopen
papier.

3

Sluit de klep van de horizontale
transporteenheid.

4

Open de voorklep FN4.
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5

Draai de draaiknoppen FN5 voor het
verwijderen van vastgelopen papier
tegelijkertijd naar rechts.
Wat moet ik doen als ik het papier
vanaf de uitvoerlade kan zien?
% Draai de draaiknoppen FN5 voor
het verwijderen van vastgelopen
papier tegelijkertijd naar links om
eventueel vastgelopen papier uit
te voeren.

?

6

Sluit de voorklep FN4.

7

Terwijl u de geleider FN7 voor het
verwijderen van vastgelopen papier
open houdt, trekt u eventueel vastgelopen papier eruit.
FN7
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8

Open de bovenklep FN1.

9

Open de geleider FN2 voor het verwijderen van vastgelopen papier en
trek eventueel vastgelopen papier uit
de machine.
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10

Terwijl u de geleider FN3 voor het
verwijderen van vastgelopen papier
open houdt, trekt u eventueel vastgelopen papier eruit.

11

Sluit de bovenklep FN1.

12

Als Opdrachtblad JS-601 is geïnstalleerd:
open de klep van de opdrachtblad.
–

C250

5

Als Opdrachtblad JS-601 niet is
geïnstalleerd, ga dan naar
stap 15.

13

Verwijder eventueel vastgelopen
papier.

14

Sluit de klep van het opdrachtblad.

15

Terwijl u de geleider FN6 voor het
verwijderen van vastgelopen papier
open houdt, trekt u eventueel vastgelopen papier eruit.
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16

Schuif de afwerkingseenheid terug tegen de kopieermachine.

7 VOORZICHTIG
Metalen onderdelen binnenin de bovenklep zijn zeer heet.
%Het aanraken van andere delen dan het papier kan brandwonden tot gevolg hebben.

!
Detail

Raadpleeg “Indicaties vastgelopen papier” op pagina 5-8 voor meer
informatie over de locaties van het vastgelopen papier.
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5

Vastgelopen papier verwijderen uit de afwerkingseenheid FS-603

C250

1

Schuif de afwerkingseenheid van de
kopieermachine af.

2

Open de klep van de horizontale
transporteenheid, en verwijder vervolgens eventueel vastgelopen
papier.

3

Sluit de klep van de horizontale transporteenheid.

4

Open de voorklep van de afwerkingseenheid.
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5

Draai de knop 1 voor het verwijderen
van vastgelopen papier naar rechts
tot de verwijderingsindicator helemaal blauw is.
Wat moet ik doen als knop 1 voor
het verwijderen van vastgelopen
papier te ver is gedraaid?
% Draai knop 1 voor het verwijderen
van vastgelopen papier naar links
om de positie fijn af te stemmen.

Verwijderingsindicator

?
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6

Open de bovenste deur van de
afwerkingseenheid, en trek vervolgens eventueel aanwezig papier in
het invoergedeelte eruit.

7

Sluit de bovenste deur.

8

Verwijder al het papier dat zich in de
Cassette 1 bevindt.

9

Open de geleider voor het verwijderen van vastgelopen papier voor de
afwerkingseenheid, en verwijder vervolgens eventueel vastgelopen
papier.

Knop 1
voor het
verwijderen
van vastgelopen
papier
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10

Open de rechterdeur en trek vervolgens eventueel vastgelopen papier in
het transportgedeelte uit de machine.

11

Als het papier niet verwijderd kon
worden in stap 10, draai dan de knop
voor verwijderen van vastgelopen
papier in het vouwgedeelte met de
klok mee.

5

Knop vastgelopen papier
verwijderen in
de vouwsectie

Voer het papier in uitvoerlade 2 en
trek het vervolgens uit de cassette.

12

Sluit de voorklep van de afwerkingseenheid.

13

Schuif de afwerkingseenheid terug tegen de kopieermachine.

2
Let op

Als het bericht “Vastgelopen papier” verschijnt, moet u de voorklep
openen, draaien aan de knop voor het verwijderen van vastgelopen
papier tot de verwijderingsindicator volledig blauw is en het papier verwijderen. Als u het papier te krachtig lostrekt, kunt u de afwerkingseenheid
beschadigen.
Trek geen papier dat achterblijft in de transfereenheid te krachtig los anders kunt u de vouweenheid beschadigen.

C250
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5
2
Let op

Zorg ervoor, dat uw vingers niet gekneld raken bij het sluiten van de
voorklep.

!
Detail

Raadpleeg “Indicaties vastgelopen papier” op pagina 5-8 voor meer informatie over de locaties van het vastgelopen papier.
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5.3

5

Wanneer het bericht “Vul papier bij.” verschijnt
Als het papier in een lade op raakt tijdens het kopiëren of na het afdrukken,
verschijnt het bericht “Vul papier bij.”

Papier aanvullen
%

Controleer welke papierlade wordt gemarkeerd op het tiptoetsscherm
en laad vervolgens papier in deze cassette.

!
Detail

Zie “Papier in de 1ste lade plaatsen” op pagina 2-45, “Papier plaatsen in
lade 2, 3 of 4” op pagina 2-50, “Papier plaatsen in de groot volume cassette” op pagina 2-53, en “Papier plaatsen in de handinvoer” op
pagina 2-55 voor details over het plaatsen van papier in de papierladen.
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5.4

Wanneer het bericht “... Onvoldoende resterend
geheugen.” verschijnt
Deze machine gebruikt het geheugen om kopieën te maken.
Aangezien de hoeveelheid beschikbaar geheugen beperkt is, kan het geheugen vol raken tijdens het kopiëren. In dat geval verschijnt het bericht
“Scannen kan niet doorgaan. Onvoldoende resterend geheugen.” of
“De opdracht is verwijderd. Onvoldoende resterend geheugen.”
Ga verder met de bewerking volgens de overeenkomende richtlijnen.
Het geheugen raakt vol tijdens het scannen
Dit bericht verschijnt wanneer het geheugen vol raakt en het scannen wordt
gestopt terwijl het scannen in de Kopieerfunctie wordt uitgevoerd.

Druk op [Print] om alle pagina's die werden gescand af te drukken.
Druk op [Wissen] om de opdracht voor de gescande pagina's te verwijderen.
Weergave in de modus Display vergroten
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5

Het geheugen raakt vol terwijl een opdracht in wachtrij wordt geplaatst
Dit bericht verschijnt wanneer het geheugen vol raakt en de gescande opdracht werd verwijderd tijdens het scannen van een document voor een
opdracht die in wachtrij moet worden geplaatst.
Controleer het aantal getelde pagina's voor het document en pas vervolgens
het aantal pagina's aan in de opdracht die in wachtrij moet worden geplaatst.

Weergave in de modus Display vergroten

C250
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5
5.5

Wanneer het bericht “Vervang a.u.b. de volgende
eenheid.” verschijnt
Wanneer het bijna tijd is om verbruiksartikelen of een onderdeel in dit apparaat te vervangen, verschijnt het in de volgende afbeelding weergegeven
bericht dat waarschuwt m.b.t. de vervangingsperiode.
(Hieronder ziet u een voorbeeld waarbij een bericht waarschuwt dat de gele
imaging-eenheid binnenkort moet worden vervangen.)

Weergave in de modus Display vergroten
Wanneer het bijna tijd is een eenheid te vervangen, verschijnt een bericht dat
gelijkaardig is aan het hieronder weergegeven bericht.

2
Opmerking

Wanneer het bericht verschijnt, dient u de opgegeven verbruiksmaterialen of onderdelen te vervangen in overeenstemming met uw onderhoudsovereenkomst.
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5

!
Detail

Na het bericht “Vervang a.u.b. de volgende eenheid”, verschijnt het
bericht “Vervang XXXX.” en de machine wordt gestopt.
Het aantal pagina's dat kan worden afgedrukt vanaf het ogenblik dat het
bericht “Vervang a.u.b. de volgende eenheid” verschijnt tot het ogenblik
dat het bericht “Vervang XXXX.” verschijnt, varieert afhankelijk van de
afdrukvoorwaarden en de verbruiksmaterialen of de onderdelen.

C250
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5.6

Wanneer de melding “Vervang XXXX.” verschijnt
Wanneer het tijd is om verbruiksartikelen of een onderdeel in dit apparaat te
vervangen, verschijnt een bericht dat aangeeft dat het onderdeel of de verbruiksartikelen moeten worden vervangen en de machine wordt gestopt.
Hieronder ziet u een voorbeeld van het bericht dat aangeeft dat de gele imaging eenheid moeten worden vervangen (indien deze vervangbaar is door
de gebruiker).

Weergave in de modus Display vergroten
Wanneer het tijd is om de verbruiksmaterialen of onderdelen te vervangen,
wordt een scherm weergegeven dat er gelijkaardig uitziet als het scherm in
de onderstaande afbeelding.
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geven.

5
om het bericht zoals in de volgende afbeelding weer te

2
Opmerking

Wanneer het bericht verschijnt, dient u de opgegeven verbruiksmaterialen of onderdelen te vervangen in overeenstemming met uw onderhoudsovereenkomst.

2
Let op

Gooi geen lege of versleten verbruiksmaterialen of onderdelen weg.
Bewaar ze in plaats daarvan in hun verpakking, zodat ze door uw
leverancier kunnen worden opgehaald.

C250
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5.7

Eenvoudige problemen oplossen
Hoofdeenheid
Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De machine start niet op
wanneer de hoofdvoedingsschakelaar wordt ingeschakeld.

Geen stroomvoorziening van
het stopcontact.

Stop de stekker van het netsnoer
correct in het stopcontact.

Werd de hulpvoedingsknop
ingeschakeld?

Schakel de hulpvoedingsknop in.

Stop de stekker van het
netsnoer correct in het
stopcontact.

De rechterdeur van de machine is open.

Sluit de rechterdeur van de machine
stevig.

Er is geen passend papier
voor het document voorzien.

Laad papier met het geschikte formaat in de papierlade.

De afdruk is te licht.

De kopieerdensiteit is te
helder ingesteld.

Druk op [Donker] op het scherm
Densiteit om te kopiëren met de
gewenste kopieerdensiteit.
(Zie p. 3-59.)

Het papier is vochtig.

Vervang het papier door nieuw
papier. (Zie p. 2-45, p. 2-50, p. 2-53
en p. 2-55.)

De kopieerdensiteit is te
donker ingesteld.

Druk op [Licht] op het scherm Densiteit om te kopiëren met de
gewenste kopieerdensiteit.
(Zie p. 3-59.)

Het document is niet dicht
genoeg tegen de glasplaat
gedrukt.

Plaats het document zodanig dat
het strak tegen de glasplaat gedrukt
wordt. (Zie p. 3-11.)

Het papier is vochtig.

Vervang het papier door nieuw
papier. (Zie p. 2-45, p. 2-50, p. 2-53
en p. 2-55.)

Het document is niet dicht
genoeg tegen de glasplaat
gedrukt.

Plaats het document zodanig dat
het strak tegen de glasplaat gedrukt
wordt. (Zie p. 3-11.)

De afdruk is te donker.

De afdruk is wazig.
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er zitten donkere vlekken
of spatten over de gehele afdruk.
Er zitten strepen over de
afdruk.

De glasplaat is vuil.

Veeg het glas schoon met een
droge zachte doek. (Zie p. 10-3.)

De documententransportband is vuil.

Maak de documententransportband schoon met een zachte doek
die met een zacht wasmiddel is bevochtigd. (Zie p. 10-4.)

Is het originele document
afgedrukt op zeer doorschijnend materiaal, zoals lichtdrukpapier of OHPtransparanten?

Plaats een blanco vel papier over
het document. (Zie p. 3-11.)

Wordt een dubbelzijdig document gekopieerd?

Indien een dun dubbelzijdig document gekopieerd wordt, kan de informatie op de achterkant te zien
zijn op de kopie. Druk op [Licht] in
het scherm Achtergrond verwijderen om een lichtere densiteit voor
de achtergrond te selecteren.
(Zie p. 3-61.)

Is de elektrostatische coronadraad vuil?

Gebruik het coronadraad-reinigingsgereedschap voor het reinigen
van de coronadraad. (Zie p. 10-6.)

Is het document niet correct
geplaatst?

Plaats het document correct tegen
de documentschaal. (Zie p. 3-11.)
Laad het document in de ADF en
schuif de regelbare documentgeleiders zodat ze aangepast zijn op
het formaat van het document.
(Zie p. 3-9.)

Is het document niet correct
geplaatst in de ADF?

Als het document niet correct kan
worden ingevoerd via de ADF, maak
dan kopieën door het document
op de glasplaat te plaatsen.
(Zie p. 3-11.)

Is de glasplaat vuil (tijdens het
gebruik van de ADF)?

Veeg het glas schoon met een
droge zachte doek. (Zie p. 10-3.)

De documentgeleiders zijn
mogelijk niet correct geplaatst tegen de randen van
het document.

Schuif de documentgeleiders tegen
de randen van het document.

Is er gekruld papier in de papierlade geplaatst?

Strijk het papier glad voordat u het
plaatst.

Er is papier gebruikt dat gemakkelijk krult (zoals kringlooppapier).

Verwijder het papier uit de papierlade, draai het om en plaats het vervolgens opnieuw.

De afbeelding staat
scheef op de papier.

De afgedrukte pagina is
gekruld.

Vervang het papier door papier dat
niet vochtig is.

C250
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De rand van de afdruk is
vuil.

De documententransportband is vuil.

Maak de documententransportband schoon met een zachte doek
die met een zacht wasmiddel is bevochtigd. (Zie p. 10-4.)

Het geselecteerde papierformaat is groter dan het document (met een zoominstelling
van “×1,000”).

Selecteer een papierformaat dat
hetzelfde is als het formaat van het
document.
Selecteer anders de instelling
“Auto zoom” om de kopie te vergroten naar het geselecteerde papierformaat. (Zie p. 3-35.)

De richting van het document
verschilt van de richting van
het papier (met een zoominstelling van “×1,000”).

Selecteer een papierformaat dat
hetzelfde is als het formaat van het
document. Selecteer anders een
papierrichting die dezelfde is als de
richting van het document.

De kopie werd verkleind naar
een formaat dat kleiner is dan
het papier (met een kleinere
opgegeven zoomfactor).

Selecteer een zoomfactor die het
documentformaat aanpast aan het
geselecteerde papierformaat.
(Zie p. 3-35.)
Selecteer anders de instelling
“Auto zoom” om de kopie te
verkleinen naar het geselecteerde
papierformaat. (Zie p. 3-35.)

Hoewel het vastgelopen
papier werd verwijderd,
kunnen nog steeds geen
kopieën worden gemaakt.

Er is papier vastgelopen op
andere locaties.

Controleer het tiptoetsscherm op
andere indicaties voor vastgelopen
papier en verwijder vervolgens het
vastgelopen papier op alle andere
locaties. (Zie “Indicaties vastgelopen papier” op pagina 5-8.)

Afdrukken niet mogelijk
met de instellingen
“2%1” of “2%2”
Enkelzijdig/Dubbelzijdig.

Er zijn instellingen geselecteerd die niet kunnen worden
gecombineerd.

Controleer de combinaties van de
geselecteerde instellingen.

Kopiëren is niet mogelijk,
ondanks het feit dat het
wachtwoord werd ingevoerd op een machine
waarop de gebruikersauthenticatie en accounttrack werden ingesteld.

Het bericht “Uw account
heeft het max. aantal kleurkopieën (zwart-wit) bereikt.”
werd weergegeven.

Neem contact op met uw beheerder.

ADF

5-42

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het document wordt niet
ingevoerd.

De ADF is een weinig
geopend.

Sluit de ADF.

Het document voldoet niet
aan de specificaties.

Controleer of het document correct
op de glasplaat is geplaatst.

Het document is niet correct
geplaatsen.

Plaats het document op de juiste
wijze. (Zie p. 3-9.)

C250
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Afwerkingseenheid
Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De afwerkingseenheid
kan niet worden
gebruikt.

De eenheid krijgt geen
stroom.

Controleer of de kabel correct is
aangesloten.

De pagina's kunnen niet
worden geniet.

De nietjes zijn op.

Vervang de nietjescartridge.
(Zie p. 9-9.)

De nietjes bevinden zich
niet in de correcte positie
op 90 graden.

De nietjes zijn niet geplaatst
zoals opgegeven.

Selecteer de gewenste positie voor
de nietjes. (Zie p. 3-76.)

De pagina's die werden
uitgevoerd werden niet
uniform geplaatsen en
de perforatiegaten of nietjes bevinden zich niet
op de correcte positie.

Het papier is gekruld.

Verwijder het papier uit de papierlade, draai het om en plaats het vervolgens opnieuw.

Is er een opening tussen de
zijgeleiders in de papierlade
en het zijkant van het papier?

Schuif de zijgeleiders in de papierlade tegen de zijkant van het papier
zodat er een opening is.

Ondanks het feit dat de
instelling Perforeren
werd geselecteerd,
werden geen gaten
geperforeerd. (wanneer
perforeereenheid
PK-501 is geïnstalleerd
op afwerkingseenheid
FS-603)

Het bericht “Verwijder perforatie-afval.” wordt weergegeven.

De perforeerafvalbox leegmaken.

Als een ander bericht dan hierboven vermeld verschijnt, voer dan de bewerking uit die in het bericht is beschreven.
Als het probleem niet is opgelost nadat u de beschreven bewerking hebt uitgevoerd, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
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Voornaamste berichten en hun oplossingen
Bericht

Oorzaak

Oplossing

Origineel op glasplaat
laten liggen.

Het document werd
achtergelaten op de glasplaat.

Verwijder het document van de
glasplaat.

Passend papierformaat
niet beschikbaar.
Kies papierformaat.

Geen papier van een geschikt
formaat in een papierlade geplaatst.

Selecteer een ander kopieformaat
of gebruik de handinvoer om papier
van een geschikt formaat in te voeren.

Origineel papierformaat
kan niet worden gedetecteerd.
Kies papierformaat.

1 Het document is niet correct geplaatst.
2 Een document met een
afwijkend formaat of met een
formaat dat te klein is om te
worden gedetecteerd, is geplaatst.

1 Plaats het document op de juiste
wijze.
2 Selecteer het correcte papierformaat.

Deze modus kan niet
worden ingesteld met
XXX.

Functies die niet samen gebruikt kunnen worden, zijn
geselecteerd.

Maak kopieën met slechts één van
de functies.

De uitvoerlade heeft de
max.cap.bereikt.
Verw. alle pagina's uit
de % sectie lade.

Aangezien het maximum aantal kopieën voor de aangegeven uitvoerlade van de
afwerkingseenheid overschreden is, kan het kopieerapparaat geen kopieën
maken.

Verwijder alle kopieën uit de aangegeven cassette.

Voer gebr.naam en toegangscode in om in te
loggen.

Er werden instellingen opgegeven voor gebruikersauthenticatie. U kunt geen
kopieën maken tenzij een gebruikersnaam en het correcte
wachtwoord worden ingevoerd.

Voer uw gebruikersnaam en
wachtwoord in. (Zie “Het gebruik
van deze machine beheren met gebruikersauthenticatie” op
pagina 2-37.)

Voer gebruikersnaam en
toegangscode in om in
te loggen.

Er werden instellingen opgegeven voor account track.
U kunt geen kopieën maken
tenzij een accountnaam en
het correcte wachtwoord
worden ingevoerd.

Voer uw accountnaam en
wachtwoord in. (Zie “Gebruikerstoegang met beheerderinstellingen
beperken (account track)” op
pagina 2-41.)

Uw account heeft het
max. aantal zwart/wit
kopieën bereikt.

De limiet van het aantal kopieën dat gemaakt kan
worden, is bereikt.

Neem contact op met uw beheerder.

Sluit sectie % correct.

Aangezien een deur of klep
van het kopieerapparaat
open staat of een optie niet
correct geïnstalleerd is, kan
het kopieerapparaat geen kopieën maken.

Zorg ervoor dat alle deuren en kleppen gesloten zijn en dat alle opties
correct geïnstalleerd zijn.
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Bericht

Oorzaak

Oplossing

Plaats de fixeereenheid
en sluit alle deuren.

De fixeereenheid is niet correct geïnstalleerd.

Installeer de tonercartridge en sluit alle
deuren.

De aangegeven tonercartridge is niet correct geïnstalleerd.

Installeer de verbruiksartikelen of
onderdelen opnieuw, of neem contact op met uw leverancier.

Plaats tonerafvalbox en
sluit alle deuren.

De tonerafvaldoos is niet correct geïnstalleerd.

Plaats de Image Transfer
Belt-eenheid en sluit alle
deuren.

De image transfer belt-eenheid is niet correct geïnstalleerd.

Vul papier bij.

Het papier in de aangegeven
cassette is op.

Vul papier bij in de aangegeven
lade. (Zie “Papier in de 1ste lade
plaatsen” op pagina 2-45, “Papier
plaatsen in lade 2, 3 of 4” op
pagina 2-50, “Papier plaatsen in de
groot volume cassette” op
pagina 2-53, en “Papier plaatsen in
de handinvoer” op pagina 2-55.)

Tonercartridge (X) moet
binnenkort worden
vervangen.

De toner voor de aangegeven
kleur is bijna op.

Bereid het vervangen van de tonercartridge voor.

Er is geen toner.

Aangezien de toner voor de
aangegeven kleur op is, kan
het kopieerapparaat geen kopieën maken.

Vervang de tonercartridge.

Nieteenheid leeg.
Vervang Niet-cartridge
of annuleer nietmodus.

De nietjes zijn op.

Vervang de nietjescartridge. Zie “De
nieten vervangen” op pagina 9-9.

Vastgelopen papier

Aangezien er papier is vastgelopen, kan het apparaat
geen kopieën maken.

Verwijder het vastgelopen papier.
(Zie “Wanneer de melding “Vastgelopen papier” verschijnt” op
pagina 5-6.)

Plaats volgende aant.
originelen opn.

Na het verwijderen van vastgelopen papier, is het nodig
bepaalde pagina's van het
document die reeds via de
ADF zijn ingevoerd, opnieuw
te plaatsen.

Plaats het aangegeven aantal documentpagina's in de ADF.

Storing geconstateerd.
A.u.b. contact opnemen
met uw leverancier.

Er is een storing opgetreden
en er kan niet meer worden
gekopieerd.

Neem contact op met uw leverancier en geef de storingscode door die
op het tiptoetsscherm wordt
weergegeven.

Als een ander bericht dan hierboven vermeld verschijnt, voer dan de bewerking uit die in het bericht is beschreven.

C250

5-45

5

5-46

Verhelpen storingen

C250

6

Specificaties

Specificaties

6

Specificaties

6.1

Specificaties
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bizhub C250
Specificaties
Type

C250

Desktop/vrijstaande scanner/printer

Documenthouder

Stationary (spiegelscanning)

Fotoconductor

Organische drum

Lichtbron

Fluorescentielamp met wit edelgas

Kopieersysteem

Droge elektrofotografische methode

Ontwikkelsysteem

HMT-ontwikkelmethode (HMT-OR)

Fixeersysteem

Rolbevestiging

Resolution

Scannen: 600 dpi; Afdrukken: 600 dpi ×600 dpi gelijkwaardig

Originelen

Soorten: Losse vellen, boeken (open) en driedimensionale
objecten
Formaat: maximum A3 w (11 × 17 w)
Gewicht: 2 kg (driedimensionale objecten)

Papier

Normaal papier (60 tot 90 g/m2), dik papier 1 (91 tot 150 g/m2),
dik papier 2 (151 tot 209 g/m2),
dik papier 3 (210 tot 256 g/m2),
OHP-transparanten*,
briefpapier, enveloppen*, etiketvellen*
* Kunnen uitsluitend worden ingevoerd via lade 1 of de handinvoer.

Kopieformaten

Lade 1:
A3 w tot B6 w, A6 w, A3 breed (12-1/4 × 18 w),
11 × 17 w tot 5-1/2 × 8-1/2 w/v, 8 × 13 w*1
Breedte: 90 tot 311,1 mm; Lengte: 139,7 tot 457,2 mm
Lade 2:
A3 w tot B5 w/v, 11 × 17 w tot 8-1/2 × 11 w/v
Handinvoer:
A3 w tot B6 w, A6 w, A3 breed (12 × 18 w),
11 × 17 w tot 5-1/2 × 8-1/2 w/v, 8 × 13 w*1
Breedte: 90 tot 311,1 mm; Lengte: 139,7 tot 457,2 mm

Capaciteit papierlade

Lade 1:
Normaal papier: 250 vellen
Dik papier 1/2/3, OHP-transparanten,
etiketvellen, enveloppen: 20 vellen of minder
Lade 2:
Normaal papier: 500 vellen
Handinvoer:
Normaal papier: 100 vellen
Dik papier 1/2/3, OHP-transparanten,
etiketvellen, enveloppen: 10 vellen of minder

6-3
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Specificaties
Capaciteit uitvoerlade kopieën

Normaal papier: 350 vellen; Dik papier: 20 vellen;
OHP-transparanten: 1 vel

Opwarmtijd

Minder dan 110 seconden (bij kamertemperatuur
(23 graden Celsius))

Breedte beeldverlies

Invoerrand: 4,2 mm; Uitvoerrand: 4,2 mm*3;
Achterrand: 3 mm*4; Voorrand: 3 mm*4

Eerste kopie

Full color: 11,7 seconden of minder
Zwart: 8,4 seconden of minder

Afdruksnelheid

Full color/zwart: 13 ppm (A3 w), 14 ppm (B4 w),
25 ppm (A4 v), 16 ppm (A4 w), 25 ppm (B5 v), 14 ppm (B5 w),
25 ppm (A5 v), 19 ppm (A5 w) (met de 1ste lade)

Vergrotingsfactoren

×1,0 (volledig formaat): ×1,000 ± 1% of minder
Vergroten: ×1,154, ×1,224, ×1,414, ×2,000
Verkleinen: ×0,866, ×0,816, ×0,707, ×0,500
Minimaal (×0,930)*
Zoom: ×0,250 tot ×4,000 (in stappen van 0,001)
Opgeslagen zoomfactoren: 3
* “Minimaal” zoomfactor (×0,900 tot × 0,999)

Multi-kopieën

1 tot 999 vellen

Densiteitsbeheer

Kopieerdensiteit: Handmatig (9 niveaus); Achtergronddensiteit: Automatisch en handmatig (9 niveaus)

Netspanning

220 tot 240 V, 10 A, 50 Hz

Opgenomen vermogen

Minder dan 1.500 W

Afmetingen

653 mm (B) × 755 mm (D) × 771 mm (H)

Ruimtevereisten*2

823 mm (B) × 755 mm (D)

Geheugen (beschikbare
harde schijfruimte)

512 MB (40 GB)

Gewicht

Ca. 94 kg

*1

Er zijn vijf Foolscap-formaten: 220 mm × 330 mm, 8-1/2 × 13 w,
8-1/4 × 13 w, 8-1/8 × 13-1/4 w en 8 × 13 w. U kunt elk van deze
formaten selecteren. Neem contact op met uw leverancier voor details.

*2

De aangegeven ruimtevereisten staan voor de ruimte die vereist is om
de handinvoer volledig uit te trekken.

*3

3 mm, alleen wanneer faxen worden ontvangen

*4

4,2 mm, alleen wanneer wordt afgedrukt

Om verbeteringen te kunnen integreren, kunnen de productspecificaties
worden gewijzigd zonder enige kennisgeving.
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Specificaties opties
Automatische duplexeenheid AD-503
Specificaties
Soort papier

Normaal papier (64 tot 90 g/m2), dik papier 1 (91 tot 150 g/m2),
dik papier 2 (151 tot 209 g/m2),
dik papier 3 (210 tot 256 g/m2)

Papierformaten

A3 w tot A5 w/v, A3 breed (12-1/4 × 18 w)
Breedte: 139,7 tot 311,1 mm; Lengte: 148 tot 457,2 mm

Netspanning

Toevoer vanaf hoofdeenheid

Opgenomen vermogen

Minder dan 17 W

Afmetingen

110 mm (B) × 440 mm (D) × 345 mm (H)

Gewicht

Ca. 3 kg

Automatische documentinvoer DF-601
Specificaties

C250

Documentinvoermethoden

Normaal papier: enkel- en dubbelzijdige documenten
Dik papier: enkelzijdige documenten (129 tot 210 g/m2)
Functie “Gemengd origineel”: combinatie van enkelzijdige en
dubbelzijdige documenten

Documentsoorten

Enkelzijdig: normaal papier (35 tot 210 g/m2)
Dubbelzijdig of gemengd: normaal papier (50 tot 110 g/m2)

Documentformaten

Enkelzijdige/dubbelzijdige documenten:
A3 w tot B6 w
Gemengde documentformaten: zie tabel 1.

Capaciteit van documentinvoer

Enkelzijdige/dubbelzijdige documenten: maximum 100 vellen
(80 g/m2)
Dikke originelen: maximum 38 vellen (210 g/m2)
Gemengde documentformaten: maximum 100 vellen
(80 g/m2)

Netspanning

Toevoer vanaf hoofdeenheid

Opgenomen vermogen

Minder dan 60 W

Afmetingen

586 mm (B) × 519 mm (D) × 135 mm (H)

Gewicht

Ca. 14 kg
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Tabel 1: Mogelijke combinaties voor gemengde documentformaten
Maximale Documentbreedte
Documentformaat

A3 w

A4 v

B4 w

B5 v

A4 w

A5 v

B5 w

A5 w

A3 w

o

o

—

—

—

—

—

—

A4 v

o

o

—

—

—

—

—

—

B4 w

o

o

o

o

—

—

—

—

B5 v

o

o

o

o

—

—

—

—

A4 w

o

o

o

o

o

o

—

—

A5 v

—

—

o

o

o

o

—

—

B5 w

—

—

o

o

o

o

o

—

A5 w

—

—

—

—

—

—

o

o

o: mogelijk
—: niet mogelijk
Papierinvoereenheid PC-103
Specificaties
Soort papier

Normaal papier (60 tot 90 g/m2)

Papierformaten

A3 w tot A5 w, 11 × 17 w tot 8-1/2 × 11 w/v

Capaciteit papierlade

Lade 3: 500 vellen (80 g/m2)

Netspanning

Toevoer vanaf hoofdeenheid

Opgenomen vermogen

Minder dan 15 W

Afmetingen

570 mm (B) × 548 mm (D) × 263 mm (H)

Gewicht

Ca. 22 kg

Eenheidsstructuur

1 Papierlade

Papierinvoereenheid PC-203
Specificaties

6-6

Soort papier

Normaal papier (60 tot 90 g/m2)

Papierformaten

A3 w tot A5 w, 11 × 17 w tot 8-1/2 × 11 w/v

Capaciteit papierlade

Bovenste lade (lade 3): 500 vellen (80 g/m2)
Onderste lade (lade 4): 500 vellen (80 g/m2)

Netspanning

Toevoer vanaf hoofdeenheid

Opgenomen vermogen

Minder dan 15 W

Afmetingen

570 mm (B) × 548 mm (D) × 263 mm (H)

C250
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Specificaties
Gewicht

Ca. 26 kg

Eenheidsstructuur

2 papierladen

Papierinvoereenheid PC-403
Specificaties
Soort papier

Normaal papier (60 tot 90 g/m2)

Papierformaten

A4 v

Capaciteit papierlade

2.500 vellen (80 g/m2)

Netspanning

Toevoer vanaf hoofdeenheid

Opgenomen vermogen

Minder dan 45 W

Afmetingen

570 mm (B) × 548 mm (D) × 263 mm (H)

Gewicht

Ca. 26 kg

Afwerkingseenheid FS-603
Specificaties

C250

Uitvoerladen

Uitvoerlade 1, uitvoerlade 2

Instellingen

Normale instellingen: “Groeperen”, “Sorteren”, “Offset/
Groeperen”, “Offset/Sorteren”, “Offset/Nieten”, en “Rugniet”

Soort papier

Uitvoerlade 1:
Instelling “Groeperen/sorteren”:
normaal papier (60 tot 90 g/m2), dik papier 1 (91 tot 150 g/m2),
dik papier 2 (151 tot 209 g/m2), dik papier 3 (210 tot 256 g/m2),
enveloppen, OHP-transparanten, etiketvellen
Instelling “Offset/sorteren”, instelling “Offset/groeperen”:
Normaal papier (60 tot 90 g/m2)
Nieten: normaal papier (60 tot 90 g/m2)
Uitvoerlade 2:
Normaal papier (60 tot 90 g/m2)

Papierformaten

Uitvoerlade 1:
Instelling “Groeperen”: A3 w tot B5 w/v,
A3 breed (12-1/4 × 18 w)
Instelling “Sorteren”: A3 w tot A5 v
Instelling “Nieten”: A3 w tot B5 w/v
Uitvoerlade 2: A3 w, B4 w, A4 w

Papiercapaciteit

Uitvoerlade 1:
Normaal papier (60 tot 90 g/m2): 1.000 vellen papier op
A4 w-formaat of kleiner, of 500 vellen papier op B4 w-formaat
of groter
Dik papier 1 (91 tot 150 g/m2), dik papier 2 (151 tot 209 g/m2),
dik papier 3 (210 tot 256 g/m2), enveloppen, OHP-transparanten, etiketvellen: 20 vellen
Uitvoerlade 2:
10 kopieën (6 tot 15 gebonden pagina's)
20 kopieën (2 tot 5 gebonden pagina's)
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*

Hoeveelheid verschuiving

20 mm

Nietinstellingen

Uitvoerlade 1:
Papierformaten (aantal gebonden pagina's):
A4 w/v, B5 w/v (2 tot 50 pagina's),
A3 w, B4 w (2 tot 25 pagina's)
Uitvoerlade 2:
Papierformaten (aantal gebonden pagina's):
A3 w tot A4 w (2 tot 15 pagina's)

Netspanning

Toevoer vanaf hoofdeenheid

Opgenomen vermogen

Minder dan 65 W

Afmetingen

601 mm (B) × 603 mm (D) × 933 mm (H)

Gewicht

Ca. 42 kg (incl. de horizontale transporteenheid)

Verbruiksartikelen

Nieten MS-5D (5.000 nietjes voor het nieten van 50 vellen) × 1

Het aantal pagina's dat kan worden samengebonden varieert afhankelijk van het papiergewicht. Als papier van 64 g/m2 wordt gebruikt, kunt
u 6 tot 15 pagina's samenbinden. Als papier van 80 g/m2 wordt
gebruikt, kunt u 6 tot 10 pagina's samenbinden.

Perforeereenheid PK-501
Specificaties
Aantal geperforeerde gaten

4

Soort papier

Normaal papier (60 tot 90 g/m2), dik papier 1 (91 tot 150 g/m2),
dik papier 2 (151 tot 209 g/m2)

Papierformaten

A3 w, A4 v

Netspanning

Wordt geleverd door afwerkingseenheid

Afmetingen

90 mm (B) × 560 mm (D) × 170 mm (H)

Gewicht

Ca. 3 kg

Afwerkingseenheid FS-501
Specificaties

6-8

Uitvoerladen

Uitvoerlade 1, uitvoerlade 2

Instellingen

Instellingen “Offset”, “Sorteren”, “Groeperen” en Nieten

Soort papier

Uitvoerlade 1:
Instelling “Offset”: normaal papier (60 tot 90 g/m2),
dik papier 1 (91 tot 150 g/m2), dik papier 2 (151 tot 209 g/m2),
dik papier 3 (210 tot 256 g/m2), OHP-transparanten,
briefkaarten, enveloppen, etiketvellen
Uitvoerlade 2:
Instellingen “Sorteren”/ “Groeperen”:
normaal papier (60 tot 90 g/m2)
Instellingen Nieten: normaal papier (60 tot 90 g/m2)
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Specificaties
Papierformaten

Uitvoerlade 1:
A3 breed tot A6 w
Uitvoerlade 2:
A3 breed tot B5 w/v

Papiercapaciteit

Uitvoerlade 1:
normaal papier (60 tot 90 g/m2): 250 vel
Dik papier 1/2/3 (91 tot 256 g/m2), OHP-transparanten,
enveloppen, etiketvellen, briefkaarten: 20 vellen
Uitvoerlade 2:
Normaal papier (80 g/m2): 1.000 vellen A4 w of kleiner,
of 500 vellen B4 w of groter

Nietinstellingen

Papierformaten (aantal gebonden pagina's):
A3 w tot B5 w/v (2 tot 30 pagina's)

Netspanning

Toevoer vanaf hoofdeenheid

Opgenomen vermogen

Minder dan 63 W

Afmetingen

538 mm (B) × 637 mm (D) × 978 mm (H)

Gewicht

38,1 kg (inclusief horizontale transporteenheid)

Verbruiksartikelen

Nietjescartridge (3.000 nietjes voor het nieten van 30 vellen) × 1

Opdrachtblad JS-601
Specificaties

C250

Uitvoerladen

Uitvoerlade 3

Soort papier

Normaal papier (60 tot 90 g/m2)

Papierformaten

A3 w tot B5 w/v

Papiercapaciteit

100 vellen

Afmetingen

341 mm (B) × 527 mm (D) × 149 mm (H)

Gewicht

Ca. 2 kg
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Kopieerpapier/Originele documenten

7.1

Kopieerpapier
Gebruik papier dat voldoet aan de volgende voorwaarden.
Mogelijke papierformaten
Papier met afwijkend formaat:
Papierbron

Papierbreedte

Papierlengte

Handinvoer

90 mm tot 311,1 mm

139,7 mm tot 457,2 mm

—

—

139,7 mm tot 311,1 mm

148 mm tot 457,2 mm

1ste lade
2de lade
Enkelvoudige/dubbele
papierinvoereenheden
Groot volume cassette
Dubbelzijdige kopieën

Papier met standaard formaat:
Papierbron

Papierformaten

Handinvoer

A3 w tot B6 w, A6 w, A3 breed (12-1/4 × 18 w),
11 × 17 w tot 5-1/2 × 8-1/2 w/v, 8 × 13 w*1

1ste lade

A3 w tot B6 w, A6 w, A3 breed (12-1/4 × 18 w),
11 × 17 w tot 5-1/2 × 8-1/2 w/v, 8 × 13 w*1

2de lade

A3 w tot A5 w, 11 × 17 w tot 8-1/2 × 11 w/v

Enkelvoudige/dubbele
papierinvoereenheden

C250

Groot volume cassette

A4 v

Dubbelzijdige kopieën

A3 w tot A5 w, A3 breed (12-1/4 × 18 w),
11 × 17 w tot 5-1/2 × 8-1/2 w,
Foolscap (220 mm × 330 mm w, 8-1/2 × 13 w,
8-1/4 × 13 w, 8-1/8 × 13-1/4 w, 8 × 13 w)*1

Afwerkingseenheid FS-603

Uitvoerlade 1:
“Instelling Groeperen”/“Sorteren”: A3 w tot B5 w/v,
A3 breed (12-1/4 × 18 w)
Instelling “Offset/Groeperen”, instelling “Offset/Sorteren”:
A3 w tot A5 v
Instelling “Offset/Sorteren/Nieten”: A3 w tot B5 w/v
Instelling Perforeren: A3 w, A4 v*2
Uitvoerlade 2: A3 w tot A4 w
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Papierbron

Papierformaten

Afwerkingseenheid FS-501

Uitvoerlade 1:
“Instelling Groeperen”/“Sorteren”: A3 w tot B5 w/v,
A3 breed (12-1/4 × 18 w)
Uitvoerlade 2:
Instelling “Offset/Groeperen”, instelling “Offset/Sorteren”
A3 w tot B5 w/v, A3 breed (12-1/4 × 18 w)
Instelling “Nieten”: A3 w tot B5 w/v

Opdrachtblad JS-601

A3 w tot B5 w/v

Kopie-uitvoerlade
(standaard)

A3 w tot B6 w, A6 w, A3 breed (12-1/4 × 18 w),
11 × 17 w tot 5-1/2 × 8-1/2 w/v

*1

Er zijn vijf Foolscap-formaten: 220 mm × 330 mm, 8-1/2 × 13 w,
8-1/4 × 13 w, 8-1/8 × 13-1/4 w en 8 × 13 w. U kunt elk van deze
formaten selecteren. Neem contact op met uw leverancier voor details.

*2

Kan worden gebruikt wanneer de optionele perforeereenheid PK-501 is
op de afwerkingseenheid FS-603 is geïnstalleerd.

Papiersoorten en capaciteiten
Papiersoort

Normaal papier

Dik papier 1

Dik papier 2

Dik papier 3

Gewicht (g/m2)

60 g/m2
tot
90 g/m2

91 g/m2
tot
150 g/m2

151 g/m2
tot
209 g/m2

210 g/m2
tot
256 g/m2

Handinvoer

100 vellen

10 vellen of
minder

10 vellen of
minder

10 vellen of
minder

1ste lade

250 vellen

20 vellen of
minder

20 vellen of
minder

20 vellen of
minder

2de lade

500 vellen

—

—

—

Enkelvoudige/dubbele
papierinvoereenheden

500 vellen/
1.000 vellen

—

—

—

Groot volume cassette

2.500 vellen

—

—

—

Dubbelzijdige kopieën

o

o

o

o

Papiersoort

OHP-transparanten

Briefkaarten

Enveloppen

Etiketvellen

Handinvoer

10 vellen of
minder
(alleen A4 v)

10 vellen of
minder

10 enveloppen of minder

10 vellen of
minder

1ste lade

20 vellen of
minder
(alleen A4 v)

20 vellen of
minder

10 enveloppen of minder

20 vellen of
minder

2de lade

—

—

—

—

Papierbron, enz.

Papierbron, enz.

7-4

C250

Kopieerpapier/Originele documenten

Papiersoort

7

OHP-transparanten

Briefkaarten

Enveloppen

Etiketvellen

—

—

—

—

Papierbron, enz.
Enkelvoudige/dubbele
papierinvoereenheden
Groot volume cassette

—

—

—

—

Dubbelzijdige kopieën

—

—

—

—

Speciaal papier
Papier dat geen gewoon papier is, zoals OHP-transparanten en gekleurd
papier, wordt speciaal papier genoemd. Zorg ervoor dat u een instelling speciaal papier selecteert voor papierladen die met media, zoals OHP-transparanten en gekleurd papier, zijn geplaatsen om bewerkingsfouten te vermijden.
Papiersoort

C250

Pictogram

Beschrijving

Alleen enkelzijdig

Selecteer deze instelling wanneer het geplaatsen
papier niet mag worden gebruikt voor dubbelzijdig
afdrukken (bijvoorbeeld, wanneer reeds op een zijde
werd afgedrukt).
Een papierlade met deze instelling krijgt de prioriteit
wanneer de instelling “Auto pap.selectie” is opgegeven.
Een papierlade met deze instelling wordt niet automatisch geselecteerd tijdens dubbelzijdig afdrukken.

OHP

Selecteer deze instelling wanneer OHP-transparanten zijn geplaatst.
Een papierlade met deze instelling wordt niet
automatisch geselecteerd wanneer de instelling
“Auto papierselectie” is opgegeven of wanneer de
papierladen automatisch worden geschakeld.

Speciaal papier

Selecteer deze instelling wanneer het papier dat is
geplaatst van een specifieke fabrikant is of als het
speciaal papier is dat normaal niet wordt gebruikt.
Een papierlade met deze instelling wordt niet
automatisch geselecteerd wanneer de instelling
“Auto papierselectie” is opgegeven of wanneer de
papierladen automatisch worden geschakeld.

Dik 1

Selecteer deze instelling wanneer het dik papier dat
is geplaatst een gewicht heeft van 91 g/m2 tot
150 g/m2.
Een papierlade met deze instelling wordt niet
automatisch geselecteerd wanneer de instelling
“Auto papierselectie” is opgegeven of wanneer de
papierladen automatisch worden geschakeld.

Dik 2

Selecteer deze instelling wanneer het dik papier dat
is geplaatst een gewicht heeft van 151 g/m2 tot
209 g/m2.
Een papierlade met deze instelling wordt niet
automatisch geselecteerd wanneer de instelling
“Auto papierselectie” is opgegeven of wanneer de
papierladen automatisch worden geschakeld.
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Papiersoort

Pictogram

Beschrijving

Dik 3

Selecteer deze instelling wanneer het dik papier dat
is geplaatst een gewicht heeft van 210 g/m2 tot
256 g/m2.
Een papierlade met deze instelling wordt niet
automatisch geselecteerd wanneer de instelling
“Auto papierselectie” is opgegeven of wanneer de
papierladen automatisch worden geschakeld.

Briefpapier

Selecteer deze instelling wanneer het papier dat is
geplaatst reeds bedrukt is met een bedrijfsnaam of
vooraf opgemaakte tekst en daarom van gewoon
papier moet worden onderscheiden.
Een papierlade met deze instelling wordt niet
automatisch geselecteerd wanneer de instelling
“Auto papierselectie” is opgegeven of wanneer de
papierladen automatisch worden geschakeld.

Gekleurd papier

Selecteer deze instelling wanneer gekleurd papier is
geplaatst.
Een papierlade met deze instelling wordt niet
automatisch geselecteerd wanneer de instelling
“Auto papierselectie” is opgegeven of wanneer de
papierladen automatisch worden geschakeld.

Envelop

Selecteer deze instellingen wanneer enveloppen zijn
geplaatst.
Een papierlade met deze instelling wordt niet
automatisch geselecteerd wanneer de instelling
“Auto papierselectie” is opgegeven of wanneer de
papierladen automatisch worden geschakeld.

Duplex
2de zijde

Normaal

Selecteer deze instellingen wanneer u papier laadt
waarop reeds op één zijde is afgedrukt.
“Dubbelzijde 2de zijde” kan alleen worden geselecteerd wanneer normaal, dik 1, dik 2 of dik 3 papier in
lade 1 of in de handinvoer is geplaatst.

Dik 1

Dik 2

Dik 3

Voorzorgsmaatregelen voor papier
De volgende papiersoorten mogen niet worden gebruikt aangezien dit
anders kan resulteren in een lagere afdrukkwaliteit, vastgelopen papier of
beschadiging van de machine.
- OHP-transparanten die reeds door de machine werden gevoerd
(zelfs als het transparante vel nog steeds blanco is).
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Papier dat afgedrukt is op een heat-transfer-printer of inkjet-printer
Papier dat extreem dik of extreem dun is
Gevouwen, opgerold, gekreukeld of gescheurd papier
Papier dat reeds gedurende lange tijd uit de verpakking is.
Vochtig papier of geperforeerd papier
Zeer glad of zeer ruw papier, of papier met een ongelijkmatig oppervlak
Papier dat behandeld is, zoals papier met carbon achterkant, hittegevoelig of drukgevoelig papier
Papier dat versierd is met goudfolie of reliëf
Papier met een niet-standaard vorm (niet rechthoekig)
Papier dat gebonden is met lijm, nietjes of paperclips
Papier met stickers erop
Papier met bevestigde linten, haakjes, buttons, enz.

Papieropslag
Neem goed nota van de volgende voorzorgsmaatregelen bij het opslaan van
het papier.
- Bewaar het papier in een koele, donkere ruimte met een lage vochtigheidsgraad.
- Als het papier vochtig wordt, kan het vastlopen.
Papier dat niet is geplaatst, moet in de verpakking of in een plastic zak
worden bewaard in een koele, donkere ruimte met een lage vochtigheidsgraad.
- Leg het papier plat en niet op zijn kant wanneer u het bewaart.
- Gekruld papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Houd papier buiten het bereik van kinderen.

C250
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Functie Automatisch laden schakelen
Als het papier in de geselecteerde papierlade opraakt terwijl een opdracht
wordt afgedrukt en een andere papierlade gevuld is met papier dat aan de
volgende voorwaarden voldoet, wordt de andere papierlade automatisch
geselecteerd zodat het afdrukken kan doorgaan. Als de optionele groot-volume papierinvoereenheid is geïnstalleerd, kunnen maximaal 3.400 opeenvolgende kopieën (met A4 v papier) worden gemaakt. (Het automatisch
overschakelen van papierlade wordt alleen uitgevoerd als de parameter “Auto lade schak. AAN/UIT” in de modus Utility is ingesteld op “Toestaan”.)
Gebruiksomstandigheden
- Het papier heeft hetzelfde formaat.
- Het papier is in dezelfde richting geplaatst.
- Het papier is van dezelfde soort.
- Papierladen die worden geselecteerd wanneer de papierlade automatisch wordt geschakeld.

!
Detail

Zie “Systeeminstelling” op pagina 12-23 voor details over het opgeven
van de papierladen die worden geselecteerd wanneer de papierlade automatisch wordt geschakeld.
Volgorde voor het selecteren van papierladen
Standaard wordt de volgende papierlade in de volgende lijst gekozen, wanneer een andere papierlade automatisch wordt geselecteerd.
lade 2 % lade 3 % lade 4 % lade 1

!
Detail

Zie “Systeeminstelling” op pagina 12-23 om de volgorde waarin de papierladen zijn geselecteerd, te wijzigen.
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De papierinstellingen selecteren
Deze sectie beschrijft de procedures voor het opgeven van het formaat en
het type papier dat in elke papierlade wordt geplaatst.

!
Detail

Raadpleeg “Papier in de 1ste lade plaatsen” op pagina 2-45 voor meer
informatie over het laden van papier in lade 1.
Het papierformaat automatisch detecteren (Instelling “Auto pap.selectie”)
Het formaat van het papier dat in de 1ste lade wordt geplaatst, kan automatisch worden gedetecteerd.
De volgende procedure beschrijft hoe u de instelling kunt opgeven voor het
automatisch detecteren van het papier dat in lade 1 is geplaatst.

1

Druk op het Basisscherm op [Papier].

Het scherm Papier verschijnt.

2

C250

Druk op de knop voor lade 1.
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Druk op [Wijzig cassette-instellingen].

4

Druk op [Auto detectie].

De optie “Auto detectie” is standaard geselecteerd.

5

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Een papierformaat opgeven (Instellingen Stel formaat in)
Het papierformaat voor lade 1 en de handinvoer kunnen worden ingesteld
zodat de papierlade kan worden gebruikt met het opgegeven papierformaat.
Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer het formaat van het geplaatsen papier
niet automatisch kan worden gedetecteerd (zoals met briefkaarten of
papier met inch-formaten).
De volgende procedure beschrijft hoe u de briefkaartinstelling voor
lade 1 kunt opgeven.

1

Druk op het Basisscherm op [Papier].

Het scherm Papier verschijnt.

2

Druk op de knop voor lade 1.
–

3

C250

Druk op de knop voor de handinvoer om het papierformaat voor de
handinvoer in te stellen.

Druk op [Wijzig cassette-instellingen].
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Druk op [Standaard formaat].

Het scherm Standaard formaat wordt weergegeven.

5

Druk tweemaal op [

–

6

] en druk vervolgens op [Brfk. w].

Druk op [ ] en [ ] tot de knop voor het gewenste papierformaat
wordt weergegeven.

Druk op [OK] en druk vervolgens opnieuw op [OK] op de twee schermen die worden weergegeven.
Het basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
Het papierformaat voor lade 1 is ingesteld.

2
Let op

Als ander papier dan het opgegeven papierformaat wordt geplaatst, kan
een papierstoring optreden aangezien het papierformaat niet automatisch wordt gedetecteerd.
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Een aangepast papierformaat opgeven (Instellingen Aangepast
formaat)
Papier met een afwijkend formaat kan in lade 1 of de handinvoer worden
geplaatst.
Als papier met een afwijkend formaat wordt geplaatst, moet het papierformaat ingevoerd worden.
De volgende procedure beschrijft hoe het formaat vastgelegd moet worden
van papier met een afwijkend formaat dat in lade 1 geplaatst is.

1

Druk op het Basisscherm op [Papier].

Het scherm Papier verschijnt.

2

Druk op de knop voor lade 1.
–

3

C250

Druk op de knop voor de handinvoer om het papierformaat voor de
handinvoer in te stellen.

Druk op [Wijzig cassette-instellingen].
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Druk op [Aangep. form.].

Het scherm Aangepast formaat verschijnt.

5

Geef de lengte (X) en breedte (Y) van het papier op.

–

Zorg ervoor dat [X] is geselecteerd en gebruik vervolgens de
cijfertoetsen om de lengte van zijde X op te geven.
(139,7 mm tot 457,2 mm)
– Druk op [Y] om deze waarde te selecteren en gebruik vervolgens
de cijfertoetsen om de lengte van zijde Y op te geven.
(90,0 mm tot 311,1 mm)
– Als een waarde buiten het toegelaten bereik is opgegeven, verschijnt het bericht “Invoerfout”. Geef een waarde binnen het
toegelaten bereik op.
– Als u een verkeerde waarde hebt ingevoerd, druk dan op de
toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen om de waarde te wissen
en geef de correcte waarde op.
Kunnen papierformaten worden opgeslagen?
% U kunt twee aangepaste papierformaten opslaan.

?

% Om een opgeslagen papierformaat op te roepen, drukt u
op [memory1] of [memory2].
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% De namen van de opgeslagen papierformaten “memory1” en
“memory2” kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg “Een aangepast
papierformaat opslaan (Instellingen Aangepast formaat)” op
pagina 7-16 voor meer informatie over het wijzigen van namen.
% Raadpleeg “Een aangepast papierformaat opslaan (Instellingen
Aangepast formaat)” op pagina 7-16 voor meer informatie over het
opslaan van papierformaten.

6

Druk op [OK] en druk vervolgens opnieuw op [OK] op de twee schermen die worden weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

C250
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Een aangepast papierformaat opslaan (Instellingen Aangepast formaat)
U kunt twee aangepaste papierformaten opslaan.
Opslaan van vaak gebruikte papierformaten maakt het mogelijk, het papierformaat snel te selecteren zonder dat u de instelling opnieuw hoeft in te voeren.
De volgende procedure beschrijft hoe u een aangepast papierformaat voor
lade 1 kunt opslaan.

1

Druk op het Basisscherm op [Papier].

Het scherm Papier verschijnt.

2

Druk op de knop voor lade 1.
–

3
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Druk op de knop voor de handinvoer om een instelling speciaal
papier op te geven voor de handinvoer.

Druk op [Wijzig cassette-instellingen].
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Druk op [Aangep. form.].

5

Geef de X- en Y-randen op van het papier en druk vervolgens
op [Opslaan].

–

–

–
–

–

C250
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Zorg ervoor dat [X] is geselecteerd en gebruik vervolgens
de cijfertoetsen om de lengte van zijde X op te geven.
(139,7 mm tot 457,2 mm)
Druk op [Y] om deze waarde te selecteren en gebruik vervolgens
de cijfertoetsen om de lengte van zijde Y op te geven.
(90,0 mm tot 311,1 mm)
Raadpleeg de afbeelding op het scherm voor de zijden die als X
en Y worden beschouwd.
Als een waarde buiten het toegelaten bereik is opgegeven,
verschijnt het bericht “Invoerfout”. Geef een waarde binnen
het toegelaten bereik op.
Als u een verkeerde waarde hebt ingevoerd, druk dan op de
toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen om de waarde te wissen
en geef de correcte waarde op.
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Druk op [memory1] of [memory2].

Hoe kan ik de naam van het opgeslagen papierformaat wijzigen?
% Druk op [Naam aangep.] en typ vervolgens de nieuwe naam in het
scherm Aangepaste naam dat wordt weergegeven. Druk daarna op
[OK].

?

% Gebruik het toetsenbord dat op het scherm verschijnt om de nieuwe naam in te voeren en druk vervolgens op [OK].
% Zie “Tekst invoeren” op pagina 13-3 voor details over het invoeren
van tekst.

7

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in de volgende 4 schermen
die worden weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Een instelling voor oversized papier opgeven (Instellingen Oversized
papier)
Oversized papier kan in lade 1 of in de handinvoer worden geplaatst.
Oversized papier is een maat groter dan het standaard formaat en biedt de
mogelijkheid kopieën van documenten op standaard formaat af te drukken
zodat er geen verlies is bij de randen. Als u bijvoorbeeld A3 breed papier gebruikt, kan een gebied tot 311,1 mm × 457,2 mm worden afgedrukt zodat het
volledige gebied van een document op A3-formaat kan worden afgedrukt.
Als u oversized papier plaatst, dient u het papierformaat op te geven.
De volgende procedure beschrijft hoe u de instelling kunt opgeven voor oversized papier dat in lade 1 is geplaatst.

1

Druk op het Basisscherm op [Papier].

Het scherm Papier verschijnt.

2

Druk op de knop voor lade 1.
–

3
C250

Druk op de knop voor de handinvoer om het papierformaat voor de
handinvoer in te stellen.

Druk op [Wijzig cassette-instellingen].
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Druk op [Oversized papier].

Het scherm Oversized papier verschijnt.

5

Selecteer het formaat van het papier dat geplaatst moet worden.
–

6

Druk op [Inch] om een papierformaat in inches te selecteren. De lijst
met papierformaten in inches wordt weergegeven.

Druk op [Wijzig form.] om het formaat te wijzigen.
Het scherm Wijzig formaat voor oversized papier wordt weergegeven.

7

Geef de X- en Y-randen op van het papier en druk vervolgens op [OK].
–

–
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Druk op [X] of [Y] en druk op de toets [C] (wissen) om de huidige instelling te wissen. Gebruik vervolgens de cijfertoetsen om het formaat op te geven.
Als u een papierformaat van 12 × 18 w wilt opgeven, drukt u op
[12 × 18 w].
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Als een waarde buiten het toegelaten bereik is opgegeven, verschijnt het bericht “Invoerfout”. Voer een waarde binnen het toegelaten
bereik in. Het toegestane bereik varieert afhankelijk van de papierformaten.
Als u een verkeerde waarde hebt ingevoerd, druk dan op de
toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen om de waarde te wissen
en geef de correcte waarde op.

Druk op [OK] en druk vervolgens opnieuw op [OK] op de twee schermen die worden weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

2
Opmerking

De geselecteerde formaatknop is geprogrammeerd met het opgegeven
papierformaat zodat het papierformaat opnieuw kan worden geselecteerd zonder dat u het hoeft te typen. Daarnaast kan het formaat ook
worden gewijzigd.

C250
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Een instelling voor speciaal papier opgeven
Als een instelling voor speciaal papier, zoals OHP-transparanten en ander
speciaal papier is geselecteerd voor een papierlade, kan die lade niet automatisch worden geselecteerd met de instelling “Auto pap.selectie” of de automatische schakelfunctie voor papierladen. Een papierlade die is ingesteld
op “Alleen enkelzijdig” krijgt echter de prioriteit wanneer de instelling “Auto
pap.selectie” is opgegeven of wanneer de papierladen automatisch worden
geschakeld.
De volgende procedure beschrijft hoe u de instelling kunt opgeven voor oversized papier dat in lade 1 is geplaatst.

1

Druk op het Basisscherm op [Papier].

Het scherm Papier verschijnt.

2

Druk op de knop voor lade 1.
–

3
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Druk op de knop voor de handinvoer om het papierformaat voor de
handinvoer in te stellen.

Druk op [Wijzig cassette-instellingen].
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Geef de geschikte instelling op voor het type speciaal papier dat wordt
geplaatst.
–

Druk op de knop voor het gewenste speciaal papier.

Welke papiersoorten kunnen in de papierlade worden geplaatst?
% Er zijn beperkingen op de papiersoorten die in een papierlade kunnen worden geplaatst. Raadpleeg “Specificaties” op pagina 6-3,
“Papierinvoereenheid PC-103” op pagina 6-6 voor meer informatie
over de papiersoort die kan worden geplaatsen.

?

5

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

2
Let op

Als u OHP-transparanten of dik papier in de papierlade hebt geplaatst,
moet u de overeenkomende papiersoort selecteren anders kan er een
papierstoring optreden.
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De instelling voor gebruikt papier selecteren
Papier waarop reeds op één zijde is afgedrukt, wordt gebruikt papier genoemd.
Wanneer u afdrukt op gebruikt papier, drukt u op [Duplex 2de zijde] om het
kwaliteitsverlies van de afbeelding te verminderen.
Daarnaast zal een papierlade die op “Duplex 2de zijde” is ingesteld, de prioriteit krijgen wanneer het papier automatisch wordt geselecteerd.
De volgende procedure beschrijft hoe u de instelling kunt opgeven voor
papier waarop reeds op één zijde is afgedrukt en dat in lade 1 is geladen.

1

Druk op het Basisscherm op [Papier].

Het scherm Papier verschijnt.

2

Druk op de knop voor lade 1.
–
–
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Raadpleeg “Papier in de 1ste lade plaatsen” op pagina 2-45 voor
meer informatie over het laden van papier in lade 1.
Druk op de knop voor de handinvoer om een instelling speciaal
papier op te geven voor de handinvoer. Raadpleeg “Papier plaatsen in de handinvoer” op pagina 2-55 voor meer informatie over het
plaatsen van het papier in de handinvoer.
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3

Druk op [Wijzig cassette-instellingen].

4

Druk op [Duplex 2de zijde].

5

Selecteer de instelling voor het type gebruikt papier dat is geplaatst.

6

Druk op [OK] en druk vervolgens opnieuw op [OK] op de twee schermen die worden weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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7.3

Originele documenten
Wanneer u kopieën wilt maken, plaatst u het document in de ADF of op de
glasplaat.
Als u documenten wilt kopiëren die niet in de ADF kunnen worden geplaatst,
kunt u ze op de glasplaat leggen.
Documenten die in de ADF kunnen worden geplaatsen
Er zijn drie methoden om de ADF te gebruiken.
- Normale methode
- Voor documenten van gemengde formaten
- Voor documenten op dik papier
Er zijn beperkingen op de types documenten die met elke methode worden
geplaatsen.
Normale methode
Enkelzijdige documenten

Dubbelzijdige documenten

Papiersoort document/
gewicht

Normaal papier: 35 g/m2
tot 128 g/m2

Normaal papier: 50 g/m2
tot 110 g/m2

Documentformaat

A3 w tot B6 w
11 × 17 w tot 5-1/2 × 8-1/2 w/v

Papiercapaciteit

100 vellen (papier van 80 g/m2)

Voor documenten van gemengde formaten
Enkelzijdige documenten
g/m2

Dubbelzijdige documenten

tot 110 g/m2

Papiersoort document/
gewicht

Normaal papier: 50

Documentformaat

Raadpleeg “Originelen met meerdere formaten”.

Papiercapaciteit

100 vellen (papier van 80 g/m2)

Originelen met meerdere formaten
De volgende tabel toont de verschillende combinaties van papier met standaard formaat dat kan worden gebruikt met de instelling “Gemengd origineel”.

7-26

C250

Kopieerpapier/Originele documenten

Maximale documentbreedte*1 /

7

A3
w

A4
v

B4
w

B5
v

A4
w

A5
v

B5
w

A5
w

A3 w

o

o

—

—

—

—

—

—

A4 v

o

o

—

—

—

—

—

—

B4 w

o

o

o

o

—

—

—

—

B5 v

o

o

o

o

—

—

—

—

A4 w

o

o

o

o

o

o

—

—

Documentformaat*2

A5 v

—

—

o

o

o

o

o

—

B5 w

—

—

o

o

o

o

o

o

A5 w

—

—

—

—

—

—

—

o

o Mogelijk
— Niet mogelijk

!
Detail
*1Geeft

de breedte aan van het breedste documentformaat van de
gemengde originelen (breedte van de regelbare documentgeleiders van
de ADF)

*2Geeft

de documentformaten aan die samen met de maximale documentbreedte kunnen worden opgegeven.
Voor documenten op dik papier
Enkelzijdige documenten

C250

Papiersoort document/gewicht

Dik papier: 129 g/m2 tot 210 g/m2

Documentformaat

A3 w tot B6 w
11 × 17 w tot 5-1/2 × 8-1/2 w/v

Papiercapaciteit

38 vellen (papier van 210 g/m2)
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Voorzorgsmaatregelen voor het plaatsen van documenten in de ADF
De volgende documentsoorten mogen niet in de ADF worden geplaatst,
aangezien het papier anders kan vastlopen of het document kan worden
beschadigd.
- Gekreukte, gevouwen, gekrulde of gescheurde documenten
- Documenten die zeer transparant of doorzichtig zijn, zoals OHP-transparanten of fotogevoelig papier
- Documenten met coating zoals papier met carbonlaag op de achterkant
- Documenten die zijn afgedrukt op papier dat dikker is dan 211 g/m2
- Documenten die afgedrukt zijn op papier dat dikker is dan 111 g/m2 bij
dubbelzijdig afdrukken
- Documenten die bijvoorbeeld met nietjes of paperclips gebonden zijn
- Documenten die gebonden zijn in een boek of boekje
- Documenten die gebonden zijn met lijm
- Documentpagina's waarin geknipt is of die uitsnijdingen bevatten
- Etiketvellen
- Offsetplaten
- Documenten met inbindgaten
- Documenten die net met deze machine werden afgedrukt

2
Let op

Voordat gevouwen documenten, zoals documenten die in twee of drie
zijn gevouwen, in de ADF worden geplaatst, moet u de pagina's goed
gladstrijken.
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Documenten die op de glasplaat kunnen worden geplaatst
Als u documenten wilt kopiëren die niet in de ADF kunnen worden geplaatst,
kunt u ze op de glasplaat leggen.
Documenten glasplaat
Soort document

Vellen, boeken (open) en driedimensionale objecten

Documentformaat

A3 w tot A5 w
11 × 17 w tot 5-1/2 × 8-1/2 w

Maximumgewicht

2 kg

Voorzorgsmaatregelen voor het plaatsen van documenten op de glasplaat
Neem goed nota van de volgende voorzorgsmaatregelen bij het plaatsen van
het document op de glasplaat.
- Het formaat van de documenten die op papier op inch-formaat wordt
afgedrukt (zoals 11 × 17, 8-1/2 × 14, 8-1/2 × 11) kan niet automatisch
worden gedetecteerd. De instelling moet door de leverancier worden
opgegeven. Neem contact op met uw leverancier voor details.
- Als een document met een aangepast formaat wordt geplaatst, kunnen
de instellingen “Auto pap.selectie” en “Auto zoom” niet worden gebruikt
aangezien het documentformaat niet automatisch kan worden gedetecteerd. Als u een document met een aangepast papierformaat plaatst,
selecteer dan het papierformaat dat moet worden gekopieerd.
- Als documenten die zeer transparant of doorzichtig zijn, zoals OHPtransparanten of fotogevoelig papier, worden geplaatsen, kan het documentformaat niet automatisch worden gedetecteerd. Plaats een blanco
vel papier van hetzelfde formaat als het document over het document.
- Plaats geen objecten die meer dan 2 kg wegen op de glasplaat, aangezien dit de glasplaat kan beschadigen.
- Druk niet te hard op een boek dat op de glasplaat is gelegd, anders kan
dit de glasplaat beschadigen.
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Toepassingsfuncties

8.1

Papier tussen OHP-transparanten invoegen
(Functie “OHP schutblad”)

8

Om te vermijden dat kopieën die op OHP-transparanten worden afgedrukt
aan elkaar plakken ten gevolge van de warmte die wordt geproduceerd tijdens het kopiëren, kan een vel (tussenblad) worden ingevoegd tussen de
transparanten.

!
Detail

Zie “Papiersoorten en capaciteiten” op pagina 7-4, “Papier plaatsen in de
handinvoer” op pagina 2-55 voor meer informatie over het laden van
OHP-transparanten.
Kopiëren met de functie “OHP-schutblad”
0 De afwerkingsinstelling kan niet worden gewijzigd.
0 Het aantal kopieën is ingesteld op “1” en kan niet worden gewijzigd.

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Plaats de OHP-transparanten in de handinvoer of in lade 1. Laad de
tussenbladen in de gewenste papierlade.
–

C250

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Gebruik schutbladpapier met hetzelfde formaat als de OHP-transparanten en plaats het in de richting v.
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3

Druk op [OHP] en druk op [OK].
–

Als OHP-transparanten in lade 1 zijn geplaatst, drukt u op [Papier],
selecteert u lade 1 en drukt u vervolgens op [Wijzig cassetteinstellingen].

Het scherm Papier verschijnt.

4

Druk op [Toepassing] en druk vervolgens op [Vel/voorblad/hoofdst. invoer].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Vel/Voorblad/Hoofdstuk invoegen verschijnt.
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8

Druk op [OHP-schutblad].

Het scherm OHP-schutblad verschijnt.

6

Selecteer de papierlade die met het schutbladpapier is geplaatsen.
–
–

C250

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie “OHP-schutblad” te annuleren, drukt u op [UIT].

7

Druk op [OK].

8

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

9

Druk op de toets [Start].
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8.2

Omslagen toevoegen (“Omslagfunctie”)
U kunt kopieën maken op ander papier dan dat van de omslagpagina's en
het hoofdgedeelte van het document (waarbij de omslagpagina's worden uitgesloten) en u kunt omslagpagina's toevoegen met ander papier dan dat van
de kopie.
De volgende instellingen voor de omslagpagina's en voor- en dekbladen zijn
beschikbaar.

8-6

Instelling van

Beschrijving

Voorblad (Kopie)

De eerste pagina van het document wordt gekopieerd op papier
voor het voorblad.
Bij dubbelzijdig kopiëren wordt de tweede pagina van het document
gekopieerd op de achterkant van het voorblad.

Voorblad (Blanco)

Het papier voor het voorblad wordt toegevoegd als de eerste pagina
van de kopie.
Dezelfde bewerking wordt uitgevoerd bij dubbelzijdig kopiëren.

Achterblad (Kopie)

De laatste pagina van het document wordt gekopieerd op papier
voor het achterblad.
Bij dubbelzijdig kopiëren, wordt een dubbelzijdige kopie van de laatste twee pagina's van het document afgedrukt op papier voor het
achterblad, als het document een even aantal pagina's bevat.

Achterblad (Blanco)

Papier voor het achterblad wordt toegevoegd aan de laatste pagina
van de kopie.
Dezelfde bewerking wordt uitgevoerd bij dubbelzijdig kopiëren.
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Kopiëren met de functie “Omslagfunctie”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–
–

2

Plaats het papier voor de omslagpagina's en het papier voor het hoofdgedeelte van het document in afzonderlijke papierladen.
–

3

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.
Raadpleeg “Het document in afzonderlijke stapels scannen (Instelling “Afzonderl. scannen”)” op pagina 3-13 voor een document dat
meer dan 100 pagina's bevat.

Gebruik papier met hetzelfde formaat voor de omslagpagina's en
voor het hoofdgedeelte van het document en plaats ze in dezelfde
richting.

Druk op [Toepassing] en druk vervolgens op [Vel/voorblad/hoofdst. invoer].
–

–

Raadpleeg “Papiersoorten en capaciteiten” op pagina 7-4, “Papier
plaatsen in de handinvoer” op pagina 2-55 voor meer informatie
over het plaatsen van papier wanneer u dik papier gebruikt voor de
omslagpagina.
Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Vel/Voorblad/Hoofdstuk invoegen verschijnt.
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4

Druk op [Omslagfunctie].

Het scherm Omslagfunctie wordt weergegeven.

5

Selecteer het gewenste formaat voor het dekblad.
–

–
–

6

De standaardinstelling voor de papierlade waarin de omslagpagina's zijn geplaatsen, kan worden opgegeven in de modus Utility.
Raadpleeg “Kopieerapparaat instelling” op pagina 12-29 voor meer
informatie.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de kopie-instellingen te annuleren.
Om de functie “Omslagfunctie” te annuleren, drukt u op [UIT].

Druk, afhankelijk van de gewenste instelling, op [Voorblad papier] of
[Achterblad papier].
Het overeenkomende scherm voor het omslagpapier wordt weergegeven.
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7

Selecteer de papierlade die met het papier voor de omslagpagina's is
geplaatst.

8

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.

9

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

10

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

11

Druk op de toets [Start].
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8.3

Afzonderlijke kopieën van elke pagina in een opengespreide pagina maken (Functie “Boek kopie”)
Een opengespreide pagina, zoals in een geopend boek of een geopende catalogus, kan worden gekopieerd met de linker- en rechterpagina's op afzonderlijke pagina's of op dezelfde pagina.
De volgende kopieermethoden zijn beschikbaar en er zijn instellingen voorzien voor het toevoegen van alleen een voorblad of van een voor- en achterblad.
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Instelling van

Beschrijving

Boek open

Kopieën van de linker- en rechterpagina's van de opengespreide
pagina worden afgedrukt op dezelfde pagina zonder dat ze worden
gescheiden.

Separeren

Afzonderlijke kopieën van elke pagina in de opengespreide pagina
worden afgedrukt in de paginavolgorde van het document.
Het document wordt gescand om het aan te passen aan het papierformaat dat zal worden gebruikt.

Voorblad

Het voorblad en afzonderlijke kopieën van elke pagina in de opengespreide pagina worden afgedrukt in de paginavolgorde van het
document.

Voor- en achterblad

Het voorblad, afzonderlijke kopieën van elke pagina in de opengespreide pagina en het achterblad worden afgedrukt in de paginavolgorde van het document.
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Kopiëren met de functie “Boek kopie”
0 Het document op de glasplaat plaatsen.

1

Plaats de pagina's op de glasplaat en begin bij de eerste pagina.
–
–

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.
Om kopieën van de omslagpagina's toe te voegen, moet u ze eerst
plaatsen.

Hoe worden de voor- en achterbladen gekopieerd?
% Scan het voorblad en vervolgens het achterblad. Scan daarna de
rest van het document.

?
2

Plaats het papier dat moet worden gebruikt in de gewenste papierlade.

3

Druk op [Toepassing] en druk vervolgens op [Boek kopie/Herhaal].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Boek kopie/Herhaal wordt opnieuw weergegeven.
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4

Druk op [Boek kopie].

Het scherm Boek scannen verschijnt.
[Boekje origineel] is niet beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid FS-603 niet is geïnstalleerd.

5

Druk op de knop voor de gewenste instelling.

–

–
–

–
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Druk, indien nodig, op [Wissen] of [Midden wissen] onder
“Boek wissen”. Selecteer het gebied dat u wilt wissen, druk
op [–] en [+] om de breedte die moet worden gewist op te geven
en druk vervolgens op [OK].
Als u de cijfertoetsen gebruikt om de instellingen op te geven, druk
dan op de toets [C] (wissen) en voer de instelling in.
Als een functie Boek wissen is opgegeven, drukt u in het scherm
Toepassing op [Afbeelding aanpassing], vervolgens op [Standaard
formaat] en geeft u het formaat voor het document op.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
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Om de functie “Boek kopie” te annuleren, drukt u op [UIT].

Het scherm Midden wissen

Wat doen de functies Boek wissen?
% De schaduw van de boekbinding en van de boekranden kunnen
worden gewist van de kopieën. De functies “Wissen” en “Midden
wissen” kunnen samen worden gebruikt.

?

Hoe worden de instellingen voor de functie “Wissen” opgegeven?
% Zie “Specifieke gebieden van kopieën wissen (functie “Wissen”)”
op pagina 8-44. Als de functie “Wissen” daarnaast in het scherm
Toepassing is opgegeven, zal [Wissen] worden geselecteerd onder
“Boek wissen”.

?

Wat gebeurt er als een waarde buiten het toegestane bereik is opgegeven?
% Het bericht “Invoerfout” verschijnt. Als het bericht “Invoerfout” verschijnt of als de gewiste breedte onjuist werd ingevoerd, druk dan
op de toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen en geef vervolgens de
correcte waarde op.

?

6

C250

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.
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7

Druk in het Basisscherm op [Papier] en selecteer vervolgens de papierlade waarin het papier is geplaatst.

8

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

9

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

10

Druk op de toets [Start].
–

Raadpleeg “Een document met meerdere pagina's scannen vanaf
de glasplaat” op pagina 3-15 voor meer informatie over het scannen van een document.
Het scannen wordt gestart.
Hoe worden documenten met meerdere pagina's gescand?
% Plaats de volgende pagina en herhaal stap 10 tot alle pagina's van
het document gescand zijn.

?
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8

Druk op [Gereed] nadat alle documentpagina's zijn gescand.
–

Als u “Voor- en achterblad” hebt geselecteerd, wordt het achterblad gescand na het voorblad en worden daarna alle opengespreide pagina's in volgorde gescand.

–

Als u “Voorblad” hebt geselecteerd, worden alle uitgespreide pagina's na het voorblad in volgorde gescand.

SURVEYOR’S
REPORT

12

Druk op de toets [Start].
Het afdrukken wordt gestart.
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8.4

Folders kopiëren (Functie “Boekje origineel”)
Deze functie is alleen beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid
FS-603 is geïnstalleerd. Deze functie wordt gebruikt om een boekje waarvan
de nietjes zijn verwijderd, te kopiëren en te nieten.
Instelling van

Beschrijving

Midden wissen UIT

De pagina's worden gekopieerd met een marge van 10 mm in het
midden van het document (gebied dat met nietjes is gebonden).

Midden wissen AAN

Kopieën worden gemaakt van de volledige pagina, inclusief het midden van het document (gebied dat met nietjes is gebonden).

!
Detail

Raadpleeg “Kopieën in het midden binden (“Vouwen & Nieten”)” op
pagina 3-83 voor meer informatie over het nieten.
U kunt maximaal 15 vellen samen nieten. Dit aantal verschilt afhankelijk
van de papiersoort. Raadpleeg “Midden binden opgeven” op
pagina 3-83 voor meer informatie.
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Kopiëren met de functie “Boekje origineel”
0 Deze functie is alleen beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid
FS-603 is geïnstalleerd.

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–
–
–

–

C250

Plaats een boekje waarvan de nietjes zijn verwijderd.
Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.
Wanneer u de glasplaat gebruikt, plaats u de pagina's in volgorde.
Begin met de zijde die de eerste pagina bevat, plaats daarna de zijde die de tweede pagina bevat en vervolgens de zijde met de derde
pagina.

Als u de ADF gebruikt, plaats dan de pagina's met de zijde die de
eerste pagina bevat, bovenaan.
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2

Druk op [Toepassing] en druk vervolgens op [Boek kopie/Herhaal].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Boek kopie/Herhaal wordt opnieuw weergegeven.

3

Druk op [Boekje origineel].

Het scherm Boekje origineel wordt weergegeven.

8-18

C250

Toepassingsfuncties

4

Druk op [Midden wissen AAN] of op[Midden wissen UIT.]

–
–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie “Boekje origineel” te annuleren, drukt u op [UIT].

5

Druk op [OK].

6

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

7

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

8

Druk op de toets [Start].
–

–

C250

8

Als het document op de glasplaat is geplaatst, wordt het scannen
gestart. Druk op [Gereed] en druk vervolgens op de toets [Start] om
het afdrukken te starten.
Raadpleeg “Een document met meerdere pagina's scannen vanaf
de glasplaat” op pagina 3-15 voor meer informatie over het scannen van een document vanaf de glasplaat.
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8.5

Kopieafbeeldingen verdelen (Functie “Afbeelding
herhalen”)
U kunt meerdere kopieën van het opgegeven gescand gebied afdrukken op
één vel papier.
De volgende formaten en instellingen voor het herhalen zijn beschikbaar.
Instelling van

Beschrijving

Met marge

Meerdere kopieën van de volledige afbeelding worden binnen het
opgegeven gebied afgedrukt. Het gebied rond de afbeelding wordt
weergegeven als een kantlijn.

Zonder marge

Meerdere kopieën van het geselecteerde gebied van de afbeelding
worden afgedrukt om het papier te vullen. Het is echter mogelijk dat
een gedeelte van de afbeelding wordt weggeknipt.

Instelling “Met marge”

Originelen
Instelling “Zonder marge”
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Kopiëren met de functie “Afbeelding herhalen”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

2

Plaats het papier dat moet worden gebruikt in de gewenste papierlade.

3

Druk op [Toepassing] en druk vervolgens op [Boek kopie/Herhaal].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Boek kopie/Herhaal wordt opnieuw weergegeven.

4

Druk op [Afbeelding herhalen].

Het scherm Afbeelding herhalen verschijnt.
[Boekje origineel] is niet beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid FS-603 niet is geïnstalleerd.
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5

Selecteer de lay-outmethode.

6

Controleer het scanformaat onder “Scanbereik”, druk op [OK] en druk
vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat wordt weergegeven.
–

–

–
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Als het documentformaat niet verschijnt onder “Scanbereik” of als
u het scangebied wilt opgeven, drukt u op [Stel bereik in] en geeft
u vervolgens het te scannen gebied op via een van de schermen.
Als het document in de ADF is geplaatsen, wordt het documentformaat automatisch gedetecteerd wanneer u drukt op de toets
[Start]. Er wordt dus geen documentformaat weergegeven onder
“Scanbereik”.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
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8

Om de functie “Afbeelding herhalen” te annuleren, drukt u op [UIT].

Het scherm Standaard formaat

Het scherm Aangepast formaat

Het scherm Fotoformaat

?
%

C250

Kunnen formaten in inches worden weergegeven?
Druk op [ ] of [ ] om een andere lijst formaten weer te geven.
Wanneer u drukt op [Aangep. formaat] verschijnt het scherm Aangepast formaat. Wanneer u drukt op [Fotoformaat] verschijnt het
scherm Fotoformaat.
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?
%

Kan een willekeurig formaat worden opgegeven?
U kunt elk formaat opgeven via het scherm Aangepast formaat.
Druk op [X] of [Y] om de afmeting te selecteren, druk op de
toets [C] (wissen) en gebruik vervolgens de cijfertoetsen om de
correcte waarde op te geven.

Wat gebeurt er als een waarde buiten het toegestane bereik is opgegeven?
% Het bericht “Invoerfout” verschijnt. Als het bericht “Invoerfout” verschijnt of als de waarde onjuist werd ingevoerd, druk dan op de
toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen en geef vervolgens de correcte
waarde op.

?
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7

Druk in het Basisscherm op [Papier] en selecteer vervolgens de papierlade waarin het papier is geplaatst.

8

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

9

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

10

Druk op de toets [Start].
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8

Boekjes kopiëren (Functie “Bindpos. boekje”)
Dubbelzijdige kopieën van de documentpagina's worden zo geordend dat
de paginakopieën als een ingebonden boek kunnen worden gelezen wanneer ze in twee worden gevouwen. Het nieten is alleen beschikbaar als de
optionele afwerkingseenheid FS-603 is geïnstalleerd.

!
Detail

Bij een enkelzijdig document is doorgaans een meervoud van 4 documentpagina's vereist. Bij een dubbelzijdig document is een meervoud
van 2 documentpagina's vereist. Als er onvoldoende pagina's zijn worden automatisch blanco pagina's toegevoegd aan het einde.
Raadpleeg “Kopieën in het midden binden (“Vouwen & Nieten”)” op
pagina 3-83 voor meer informatie over het nieten.
Raadpleeg “Het document in afzonderlijke stapels scannen (Instelling
“Afzonderl. scannen”)” op pagina 3-13 voor een document dat meer dan
100 pagina's bevat.
De breedte van de bindmarge wordt automatisch vastgesteld.

C250

8-25

Toepassingsfuncties

8
Kopiëren met de functie “Bindpos. boekje”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Bindpos. boekje].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Hoe wordt de functie “Bindpos. boekje” geannuleerd?
% Druk opnieuw op [Bindpos. boekje].

?
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3

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

4

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

5

Druk op de toets [Start].
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8

Kopiëren met omgekeerde afbeeldingskleuren
(Functie “Neg-/Pos. omkeren”)
Bij het kopiëren van een document kunt u de licht- en donkergekleurde
gebieden of de kleuren (gradaties) van de afbeelding omkeren.

!
Detail

Als de functie “1 kleur” is ingesteld, worden de kleuren omgekeerd met
de geselecteerde kleur. Als de functie “Achtergr.kleur” is ingesteld, worden de kleuren, met inbegrip van de geselecteerde achtergrondkleur,
omgekeerd.
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Kopiëren met de functie “Neg-/Pos. omkeren”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Bewerk kleur].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Kleur bewerken wordt weergegeven.

3

Druk op [Neg-/Pos. omkeren].

?
%
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Hoe kan ik de functie “Neg-/Pos. omkeren” annuleren?
Druk opnieuw op [Neg-/Pos. omkeren].

4

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

5

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

6

Druk op de toets [Start].
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8

In een spiegelafbeelding kopiëren (functie
“Afbeelding spiegelen”)
Een kopie kan worden afgedrukt in de spiegelafbeelding van het originele
document.

Kopiëren met de functie “Afbeelding spiegelen”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Bewerk kleur].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Kleur bewerken wordt weergegeven.
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3

Druk op [Afbeelding spiegelen].

Het scherm Afbeelding spiegelen wordt weergegeven.

4

Controleer het documentformaat onder “Origineel formaat” en druk
op [OK].

–

–

–
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Als het documentformaat niet verschijnt onder “Origineel formaat”
of als u het documentformaat wilt opgeven, drukt u op [Standaard
formaat] en geef vervolgens het documentformaat op via een van
de schermen.
Als het document in de ADF is geplaatsen, wordt het documentformaat automatisch gedetecteerd wanneer u drukt op de toets
[Start]. Er wordt dus geen documentformaat weergegeven onder
“Origineel formaat”.
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
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8

Om de functie “Afbeelding spiegelen” te annuleren, drukt u
op [UIT].

Het scherm Standaard formaat

Het scherm Aangepast formaat

Het scherm Fotoformaat

?
%

C250

Kunnen formaten in inches worden weergegeven?
Druk op [ ] of [ ] om een andere lijst formaten weer te geven.
Wanneer u drukt op [Aangep. formaat] verschijnt het scherm Aangepast formaat. Wanneer u drukt op [Fotoformaat] verschijnt het
scherm Fotoformaat.
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?
%

Kan een willekeurig formaat worden opgegeven?
U kunt elk formaat opgeven via het scherm Aangepast formaat.
Druk op [X] of [Y] om de afmeting te selecteren, druk op de
toets [C] (wissen) en gebruik vervolgens de cijfertoetsen om de
correcte waarde op te geven.

Wat gebeurt er als een waarde buiten het toegestane bereik is opgegeven?
% Het bericht “Invoerfout” verschijnt. Als het bericht “Invoerfout” verschijnt of als de waarde onjuist werd ingevoerd, druk dan op de
toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen en geef vervolgens de correcte
waarde op.

?
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5

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

6

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

7

Druk op de toets [Start].
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8

Een achtergrondkleur toevoegen aan kopieën (functie
“Achtergr.kleur”)
Met deze functie kunt u een document kopiëren met een van de 18 beschikbare kleuren als achtergrondkleur (blanco gebieden).

!
Detail

Voorbeeldafbeeldingen van de functie “Achtergr.kleur” vindt u onder
“Functie “Achtergrondkleur”” op pagina x-48.
Kopiëren met de functie “Achtergr.kleur”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Bewerk kleur].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Kleur bewerken wordt weergegeven.
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3

Druk op [Achtergr.kleur].

Het scherm Achtergrondkleur wordt weergegeven.

4

Kies de gewenste achtergrondkleur.

–
–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie “Achtergr.kleur” te annuleren, drukt u op [UIT].
Kunnen andere achtergrondkleuren worden weergegeven?
% Druk op [Terug] of [Verder] om een andere lijst met kleuren weer te
geven.

?
5
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Druk op [OK].
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8

6

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

7

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

8

Druk op de toets [Start].
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De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen
(Kleurparameters aanpassen)
U kunt de kwaliteit van de kleurkopieën naar wens aanpassen.
Er zijn 10 parameter voor kleuraanpassingen die in elke combinatie kunnen
worden gebruikt. Daarnaast kunt u de opgegeven instellingen controleren
door een voorbeeldkopie af te drukken.
Instelling van

Beschrijving

Helderheid

Met deze parameter kunt u de afbeelding helderder of donkerder
maken.

Contrast

Met deze parameter kunt u de afbeelding frisser of vloeiender maken.

Verzadiging

Met deze parameter kunt u de levendigheid van de kleuren in de
afbeelding aanpassen.

Rood

Met deze parameter kunt u het niveau van het rood in de afbeelding
aanpassen.

Groen

Met deze parameter kunt u het niveau van het groen in de afbeelding
aanpassen.

Blauw

Met deze parameter kunt u het niveau van het blauw in de afbeelding
aanpassen.

Tint

De tint is opgesplitst in rood, blauw en geel. Door de tint aan te passen kan de afbeelding een roodachtige of blauwachtige tint geven.

Kopieerdensiteit

Met deze parameter kunt u de kopieerdensiteit aanpassen.

Scherpte

Met deze parameter worden de randen van de tekst benadrukt zodat
ze gemakkelijker leesbaar worden. Daarnaast kunt u deze parameter
ook gebruiken om een te scherpe afbeelding zachter te maken of
een wazige afbeelding scherper.

Kleurbalans

Met deze parameter kunt u de individuele concentraties van geel (Y),
magenta (M), cyaan (C) en zwart (K) aanpassen.
• Als u de hoeveelheid geel en magenta verhoogt of de hoeveelheid
cyaan verlaagt, wordt de rode schakering versterkt.
• Als u de hoeveelheid geel en cyaan verhoogt of de hoeveelheid
magenta verlaagt, wordt de groene schakering versterkt.
• Als u de hoeveelheid magenta en cyaan verhoogt of de hoeveelheid geel verlaagt, wordt de blauwe schakering versterkt.
• Als u de hoeveelheid geel verhoogt of de hoeveelheid magenta en
cyaan verlaagt, wordt de gele schakering versterkt.
• Als u de hoeveelheid zwart verhoogt, wordt de zwarte schakering
versterkt.

!
Detail

Druk op [Voorbeeldkopie] om een voorbeeldkopie af te drukken waarmee
u het afdrukresultaat met de huidige instellingen kunt controleren. Raadpleeg “Het afdrukresultaat van de instellingen Kleur aanpassen controleren (Voorbeeldkopie)” op pagina 8-39 voor meer informatie over
voorbeeldkopieën.
8-36
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De kleurparameters aanpassen
Hieronder wordt de procedure voor het aanpassen van de parameter Helderheid als voorbeeld beschreven.

1

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Bewerk kleur].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Kleur bewerken wordt weergegeven.

2

Druk op [Kleur aanpassen].
Selecteer de gewenste parameter in het scherm Kleur aanpassen.

Het scherm Kleur aanpassen wordt weergegeven.
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3

Druk op [Helderheid] in het scherm Kleur aanpassen.

Het scherm Donkerder <-> Lichter (Helderheid) wordt weergegeven.

4

Druk op [

], [

], [

] en [

] om de instelling te wijzigen.

–
–
–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie Helderheid te annuleren, drukt u op [UIT].
De parameter “Scherpte” kan alleen in enkele stappen worden opgegeven.
– Druk in het scherm Kleurbalans op de knop voor een kleur en geef
vervolgens de aanpassing op.
Hoe kan ik een instelling opgeven voor de parameter Kleur aanpassen?
% Als u de instelling wilt wijzigen, drukt u op [
], [
], [
] en
[
] om een instelling tussen -3 en +3 op te geven in stappen
van 1 of 1/3.

?

5

8-38

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.
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2
Opmerking

Hoewel u de instelling kunt opgeven in stappen van 1/3, wordt deze
instelling met de dichtstbij liggende volledige stap weergegeven in het
scherm Kleur aanpassen.
Het afdrukresultaat van de instellingen Kleur aanpassen controleren
(Voorbeeldkopie)
U kunt een voorbeeldkopie maken van uw document om te zien hoe dit er
zal uitzien met de opgegeven kleuraanpassingen.
Hieronder wordt de procedure voor de parameter Helderheid als voorbeeld
beschreven.

!
Detail

Raadpleeg “De kleurkwaliteit van de kopie aanpassen (Kleurparameters
aanpassen)” op pagina 8-36 voor meer informatie over het weergeven
van het scherm voor elke parameter Kleur aanpassen.

2
Opmerking

[Voorbeeldkopie] verschijnt niet op het scherm Kleurbalans.
Wanneer het scherm Voorbeeldkopie wordt weergegeven, kunt u allen de
toetsen [Reset] en [Start] gebruiken.
Plaats het document op de glasplaat met de afbeelding die moet worden
gecontroleerd binnen het voorbeeldgebied. De voorbeeldkopie zal
steeds worden afgedrukt, zelfs als de randen van het document uitsteken
over de glasplaat.
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Voorbeeldkopieën maken

1

Druk op [Voorbeeldkopie] in het scherm Donkerder <-> Lichter
(Helderheid).

Het scherm Voorbeeldkopie verschijnt.

2

Plaats papier met een formaat dat is weergegeven onder “Geschikt
papierform.” in de papierlade.

3

Plaats het document binnen het voorbeeldgebied van de glasplaat.

4

Druk op de toets [Start].

2
Opmerking

Nadat de voorbeeldkopie is afgedrukt, verschijnt het parameterscherm
opnieuw.
Elke voorbeeldkopie die wordt afgedrukt wordt geteld door de afdrukteller.
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Klasseermarges toevoegen aan kopieën
(functie “Paginamarge”)
Kopieën kunnen worden afgedrukt met een klasseermarge zodat de pagina's
gemakkelijk kunnen worden geklasseerd. Wanneer u dubbelzijdige kopieën
maakt, kunt u de richting van de afbeelding aanpassen door de positie van
de klasseermarge op te geven. Daarnaast kunt u de afbeeldingsrichting ook
aanpassen zonder een klasseermarge te maken.

Instelling “Links”

Instelling “Boven”

!
Detail

Als de posities van de nietjes of geperforeerde gaten verschillen van de
bindpositie, krijgen de posities van de nietjes of geperforeerde gaten prioriteit.
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Kopiëren met de functie “Paginamarge”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Paginamarge].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Paginamarge verschijnt.

3

Geef de positie van de klasseermarge op.

–
–
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Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie Paginamarge te annuleren, drukt u op [UIT].
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?
%

4

8

Wat gebeurt er wanneer “Auto” wordt geselecteerd?
De standaardinstelling is “Auto”. Druk op [Auto] om de bindpositie
automatisch vast te stellen volgens de richting van het geplaatsen
document. Als de lengte van het document 297 mm of minder is,
wordt een bindpositie langs de langste zijde van het papier geselecteerd. Als de lengte van het document meer dan 297 mm is,
wordt een bindpositie langs de kortste zijde van het papier geselecteerd.

Voer de breedte van de marge in via de cijfertoetsen.
–

Als u “Geen” hebt geselecteerd, wordt de margebreedte ingesteld
op 0 mm. Wanneer u dubbelzijdige kopieën maakt, kunt u de afbeeldingsrichting aanpassen zonder een klasseermarge te maken.
Wat gebeurt er als een waarde buiten het toegestane bereik is opgegeven?
% Het bericht “Invoerfout” verschijnt. Als het bericht “Invoerfout” verschijnt of als de klasseermarge onjuist werd ingevoerd, druk dan op
de toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen en geef vervolgens de correcte waarde op.

?

?
%

C250

Hoe kan ik de ingevoerde margepositie corrigeren?
Wijzig de margepositie zonder de breedte van de marge te wijzigen.

5

Druk op [OK].

6

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

7

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

8

Druk op de toets [Start].
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Specifieke gebieden van kopieën wissen
(functie “Wissen”)
U kunt kopieën maken door ongewenste gebieden rond het document, zoals
de verzendgegevens op ontvangen faxen en de schaduwen van geperforeerde gaten, te wissen.

A

Wanneer u een frame wist, kan dezelfde breedte langs alle vier zijden van het
document worden gewist of kan een verschillende breedte langs elke zijde
van het document worden gewist.

A

A: 0,0 mm tot 50,0 mm

Kopiëren met de functie “Wissen”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Wissen].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Wissen verschijnt.
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8

Definieer het gebied dat u wilt wissen.

–
–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie “Wissen” te annuleren, drukt u op [UIT].
Wat gebeurt er wanneer [Kader] wordt geselecteerd?
% Dezelfde breedte wordt aan de vier zijden van het document gewist. De standaardinstelling is “Kader”.

?

Kan ik de instellingen combineren?
% “Kader” kan niet worden gecombineerd met de andere instellingen
(“Boven”, “Links”, “Rechts” of “Onder”).

?
4

Druk op [-] en [+] om de te wissen breedte op te geven.
–

Om een andere breedte op te geven voor het wissen, afhankelijk
van de positie, geeft u verschillende instellingen op voor “Boven”,
“Links”, “Rechts” en “Onder”.
– Als u de cijfertoetsen gebruikt om de instellingen op te geven, druk
dan op de toets [C] (wissen) en geef de instelling op.
Wat gebeurt er als een waarde buiten het toegestane bereik is opgegeven?
% Het bericht “Invoerfout” verschijnt. Als het bericht “Invoerfout” verschijnt of als de gewiste breedte onjuist werd ingevoerd, druk dan
op de toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen en geef vervolgens de
correcte waarde op.

?

C250

5

Druk op [OK].

6

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

7

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

8

Druk op de toets [Start].
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De afbeelding aanpassen aan het papier
(Instellingen Afbeelding aanpassen)
U kunt kopieën maken waarbij de afbeelding op het papier wordt gecentreerd wanneer het papier groter is dan het document.

Kopiëren met de instellingen Afbeelding aanpassen

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Afbeelding aanpassing].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Afbeelding aanpassen wordt weergegeven.
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3

Druk op [Centrering].

–
–

4

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie “Centrering” te annuleren, drukt u opnieuw
op [Centrering].

Controleer het documentformaat onder “Origineel formaat” en druk
op [OK].
–

C250

8

Als het documentformaat niet verschijnt onder “Origineel formaat”
of als u het documentformaat wilt opgeven, drukt u op [Standaard
formaat] en geef vervolgens het documentformaat op via een van
de schermen.

8-47

Toepassingsfuncties

8
–

Als het document in de ADF is geplaatsen, wordt het documentformaat automatisch gedetecteerd wanneer u drukt op de toets
[Start]. Er wordt dus geen documentformaat weergegeven onder
“Origineel formaat”.

Het scherm Standaard formaat

Het scherm Aangepast formaat

Het scherm Fotoformaat

Kunnen formaten in inches worden weergegeven?
% Druk op [ ] of [ ] om een andere lijst formaten weer te geven.
Wanneer u drukt op [Aangep. formaat] verschijnt het scherm Aangepast formaat. Wanneer u drukt op [Fotoformaat] verschijnt het
scherm Fotoformaat.

?
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?
%

8

Kan een willekeurig formaat worden opgegeven?
U kunt elk formaat opgeven via het scherm Aangepast formaat.
Druk op [X] of [Y] om de afmeting te selecteren, druk op de
toets [C] (wissen) en gebruik vervolgens de cijfertoetsen om de
correcte waarde op te geven.

Wat gebeurt er als een waarde buiten het toegestane bereik is
opgegeven?
% Het bericht “Invoerfout” verschijnt. Als het bericht “Invoerfout” verschijnt of als de waarde onjuist werd ingevoerd, druk dan op de
toets [C] (wissen) op de cijfertoetsen en geef vervolgens de correcte
waarde op.

?
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5

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

6

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

7

Druk op de toets [Start].
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8
8.14

De datum/tijd, het paginanummer of het distributienummer afdrukken op de kopieën (functies Stempel)
De datum/tijd of het paginanummer kunnen op een specifieke locatie op de
kopieën worden toegevoegd. U kunt ook een distributienummer toevoegen
wanneer meerdere kopieën worden gemaakt.
De volgende stempelformaten zijn beschikbaar. Ze kunnen worden gecombineerd.
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Instelling van

Beschrijving

Referentie

Datum/tijd

Selecteer een notatie en druk de datum
of de tijd af op de opgegeven pagina's.

Zie p. 8-51.

Paginanr.

Selecteer een formaat en druk de paginanummers af, te beginnen bij het opgegeven paginanummer.

Zie p. 8-54.

Setnummering

Druk een viercijferig distributienummer af
op de achtergrond van elke set kopieën.

Zie p. 8-58.
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8

De datum/tijd afdrukken (functie “Datum/tijd”)
Kopiëren met de functie “Datum/tijd”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Stempel].
–

Druk op [Reset] om alle instellingen voor de toepassingsfuncties te
annuleren.

Het scherm Stempel verschijnt.

3

Druk op [Datum/tijd].

Het scherm Datum/tijd verschijnt.

C250
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4

Druk op de knoppen voor de gewenste instellingen onder
“Datumtype”, “Tijdtype” en “Pagina's”.

–
–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie “Datum/tijd” te annuleren, drukt u op [UIT].
Kan de tijd worden weggelaten?
% De tijd wordt niet afgedrukt als u “Geen” selecteert.

?
5
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Druk op [Afdrukpositie] en selecteer vervolgens de afdrukpositie.
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–

8

Druk op [Wijzig instelling] om de afdrukpositie fijn af te stemmen.
Selecteer de gewenste richting onder “Links & rechts inst.” of “Boven & onder inst.”, gebruik de cijfertoetsen of druk op [–] en [+] om
de aanpassingsinstelling op te geven en druk vervolgens op [OK].

Wat zijn de beperkingen op de mate van de aanpassingen?
% U kunt de afdrukpositie fijn afstemmen in stappen van 0,1 mm.

?
?
%

Kunnen er geen aanpassingen worden uitgevoerd?
Druk op [Geen aanpassing] om geen aanpassingen naar links/
rechts of naar boven/onder uit te voeren.

Wat gebeurt er als een waarde buiten het toegestane bereik is opgegeven?
% Het bericht “Invoerfout” verschijnt. Als het bericht “Invoerfout” verschijnt of als de aanpassingswaarde onjuist werd ingevoerd, druk
dan op [Geen aanpassing] of op de toets [C] (wissen) en geef vervolgens de correcte waarde op.

?
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6

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.

7

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

8

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

9

Druk op de toets [Start].
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8
Het paginanummer afdrukken (Functie “Paginanr.”)
Kopiëren met de functie “Paginanr.”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.
–

2

Raadpleeg “Het document invoeren” op pagina 3-9 voor meer
informatie over het plaatsen van het document.

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Stempel].

Het scherm Stempel verschijnt.

3

Druk op [Paginanr.].

Het scherm Paginanr. verschijnt.
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4

Geef met behulp van de cijfertoetsen het eerste paginanummer op.

–

–
–
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8

Het eerste paginanummer kan tussen –99999 en 99999 liggen.
Wanneer u het startnummer opgeeft, kunt u schakelen tussen een
positief en negatief getal door te drukken op de toets [ ].
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie “Paginanr.” te annuleren, drukt u op [UIT].

5

Geef het formaat op voor het paginanummer.

6

Druk op [Afdrukpositie] en selecteer vervolgens de afdrukpositie.
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8
–

Druk op [Wijzig instelling] om de afdrukpositie fijn af te stemmen.
Selecteer de gewenste richting onder “Links & rechts inst.” of “Boven & onder inst.”, gebruik de cijfertoetsen of druk op [–] en [+] om
de aanpassingsinstelling op te geven en druk vervolgens op [OK].

–

Als u ook instellingen wilt opgeven voor de omslagpagina's en
invoegbladen, drukt u op [Instelling vel invoegen] en selecteert u
vervolgens de instellingen voor de pagina's die moeten worden
afgedrukt.

?
%

Wat zijn de beperkingen op de mate van de aanpassingen?
U kunt de afdrukpositie fijn afstemmen in stappen van 0,1 mm.

Kunnen er geen aanpassingen worden uitgevoerd?
% Druk op [Geen aanpassing] om geen aanpassingen naar links/
rechts of naar boven/onder uit te voeren.

?
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8

Wat gebeurt er als een waarde buiten het toegestane bereik is
opgegeven?
% Het bericht “Invoerfout” verschijnt. Als het bericht “Invoerfout” verschijnt of als de aanpassingswaarde onjuist werd ingevoerd, druk
dan op [Geen aanpassing] of op de toets [C] (wissen) en geef vervolgens de correcte waarde op.

?

7

Druk op [OK] en druk vervolgens op [OK] in het volgende scherm dat
wordt weergegeven.
Het scherm Stempel wordt opnieuw weergegeven.
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8

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

9

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

10

Druk op de toets [Start].
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Het distributienummer afdrukken (functie “Setnummer”)

!
Detail

Het distributienummer wordt doorgaans afgedrukt als een viercijferig getal. Als het “Startnummer” is ingesteld op “1”, wordt “0001” afgedrukt.
Kopiëren met de functie “Setnummer”

1

Plaats het document dat moet worden gekopieerd.

2

Druk op [Toepassing] en vervolgens op [Stempel].

Het scherm Stempel verschijnt.

3

Druk op [Setnummer].

Het scherm Setnummer verschijnt.
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4

5

Geef met behulp van de cijfertoetsen het startnummer op.
–

Het startnummer kan worden ingesteld tussen 0 en 9999.

–
–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Om de functie “Setnummer” te annuleren, drukt u op [UIT].

Druk op een knop onder “Tekstkleur” en onder “Pagina's” om de
gewenste instellingen op te geven.
–

–
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8

Pagina's die worden afgedrukt met de kleurinstelling “Zwart”
en waarvoor u “Rood” of “Blauw” hebt geselecteerd onder
“Tekstkleur” worden beschouwd als 2-kleur-afdrukken.
Als de kleur van de stempeltekst verschilt van de tweede geselecteerde kleur wanneer u “Kleur” hebt ingesteld op “2 kleuren”,
worden de kopieën meegeteld in de Full Color-teller.

6

Druk op [OK].

7

Geef, indien nodig, andere kopie-instellingen op.

8

Geef met behulp van de cijfertoetsen het aantal gewenste kopieën op.

9

Druk op de toets [Start].
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Tonercartridges en
nieten vervangen en
afvalboxen leegmaken

Tonercartridges en nieten vervangen en afvalboxen leegmaken

9

9

Tonercartridges en nieten vervangen en
afvalboxen leegmaken

9.1

Tonercartridge vervangen
Wanneer de toner bijna leeg is, wordt vooraf een waarschuwingsbericht
weergegeven, zoals in onderstaande afbeelding.
Voorbeeld: bericht dat verschijnt wanneer de gele toner bijna leeg is

!
Detail

Nadat het bericht “Toner cartridge (X) moet worden vervangen.” wordt
weergegeven, kunnen nog ongeveer 1000 (A4) pagina's worden afgedrukt.
Wanneer dit bericht verschijnt, vervang dan de tonercartridge in overeenstemming met uw onderhoudsovereenkomst.
Als het bericht “Vervang de toner cartridge.” verschijnt, wordt de machine gestopt.

C250
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9

Wanneer de toner op is, verschijnt het onderstaande waarschuwingsbericht
en kunnen er geen kopieën meer worden gemaakt.
Voorbeeld: bericht dat aangeeft dat de gele toner leeg is (indien vervangbaar
door de gebruiker)

2
Opmerking

Wanneer dit bericht verschijnt, vervang dan de tonercartridge in overeenstemming met uw onderhoudsovereenkomst.

!
Detail

Raadpleeg “De tonercartridgeangen” op pagina 9-6 voor meer informatie
over het vervangen van tonercartridges.

9-4
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9

Weergave in de modus Display vergroten
Wanneer de toner leeg is, wordt het onderstaande scherm weergegeven.

Druk op

om het onderstaande bericht weer te geven.

7 VOORZICHTIG
Omgaan met toner en tonercartridges
%
Gooi toner of de tonercartridge niet in open vuur.
%
Toner die door het vuur wordt uitgestoten, kan brandwonden veroorzaken.
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9

7 VOORZICHTIG
Voorzorgsmaatregelen tegen het morsen van toner
%
Zorg ervoor, dat u geen toner aan de binnenkant van het kopieerapparaat morst of toner op uw kleren of handen krijgt.
%
Wanneer u toner aan uw handen krijgt, dient u uw handen direct te
wassen met water en zeep.
%
Als toner in uw ogen komt, onmiddellijk uitspoelen met overvloedig
water en vervolgens arts raadplegen.

2
Let op

Vervang de tonercartridge tot het bericht “Er is geen toner.” verschijnt.
Vervang bovendien alleen de tonercartridge met de kleur die wordt
aangegeven in de melding op het tiptoetsscherm.
De tonercartridgeangen
De procedure voor het vervangen van een van de tonercartridges (geel (Y),
magenta (M), cyaan (C) of zwart (K)) is dezelfde.
Bijvoorbeeld: de zwarte tonercartridge vervangen
0 Zorg ervoor dat u filter 2 vervangt wanneer u de zwarte tonercartridge
vervangt. Een nieuwe filter 2 is inbegrepen in de verpakking van de
zwarte tonercartridge.
0 Wanneer u de zwarte tonercartridge
vervangt, zorg er dan voor dat u de elektrostatische coronadraad reinigt.
Raadpleeg “Elektrostatische coronadraad” op pagina 10-7 voor meer informatie over het reinigen van de
elektrostatische coronadraad.

1

9-6

Open de voorklep van het apparaat.
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2

9

Trek de vergrendelingstab van de
lege tonercartridge omhoog om deze
te ontgrendelen. Trek de tonercartridge zo ver mogelijk uit en trek deze
omhoog om de cartridge te
verwijderen.
Hoe worden versleten tonercartridges verwijderd?
% Gooi geen lege tonercartridges
weg. Bewaar ze in plaats daarvan in hun verpakking, zodat ze door
uw leverancier kunnen worden opgehaald.

?

3

Neem een nieuwe tonercartridge.
–

Zorg ervoor dat de tonercartridge
dezelfde kleur heeft als het etiket
in het cartridgecompartiment.
Kan een tonercartridge met een
andere kleur worden geïnstalleerd?
% U kunt geen tonercartridge installeren met een kleur die verschilt van de cartridge die werd verwijderd. Als de verkeerde
tonercartridge geforceerd wordt geïnstalleerd, kan dit de machine
beschadigen.

?

4

Haal de nieuwe tonercartridge uit zijn
verpakking en schud de cartridge
vervolgens 5 tot 10 keer op en neer.
–

C250

De toner in de tonercartridge kan
op elkaar geplakt zitten. Indien dit
het geval is, zorg er dan voor, dat
u de tonercartridge zolang
schudt tot de toner voor het
grootste gedeelte losgewerkt is,
voordat u de cartridge installeert.
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5

Lijn de tonercartridge uit met de
sleuven in de machine en stop de
cartridge in de machine tot de vergrendelingstab op zijn plaats klikt.
–

6

Stop de nieuwe tonercartridge bij
de installatie volledig in de houder tot hij op zijn plaats klikt.

Sluit de voorklep.
Waarom kan de deur niet volledig
worden gesloten?
% Controleer of de tonercartridge
volledig in de houder zit.

?

2
Opmerking

Zorg ervoor dat u een tonercartridge bij de hand hebt met dezelfde kleur
als deze van de te vervangen cartridge is voorbereid.

2
Let op

Let op de installatieplaats van de tonercartridges, aangezien deze verschilt voor andere kleuren.
De vorm van de zwarte tonercartridge vershcilt van de vorm van de tonercartridges voor de andere kleuren.

2
Let op

Stop bij het installeren van de nieuwe
filter 2, deze volledig in de houder tot hij
op zijn plaats klikt.
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9.2

9

De nieten vervangen
Wanneer afwerkingseenheid FS-501 of FS-603 is geïnstalleerd en de nietjes
bijna op zijn, verschijnt de onderstaande melding.
Voorbeeld: wanneer de afwerkingseenheid FS-603 is geïnstalleerd

Weergave in de modus Display vergroten

!
Detail

De nietjescartridge pas vervangen nadat de melding verschenen is die dit
aangeeft, anders kan de machine beschadigd worden.
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9

De nietjescartridge voor afwerkingseenheid FS-501 vervangen

1

Schuif de afwerkingseenheid van de
kopieermachine af.

2

Draai de draaiknop voor het verwijderen van geklemde nietjes naar
links om de nieteenheid in het midden te plaatsen.

3

Trek de nietjescartridgehouder uit de
nieteenheid naar u toe, zoals beschreven in de berichten op het tiptoetsscherm.

Nieten

Nietjescartridgehouder

9-10
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4

9

Verwijder de nietjescartridge uit de
nietjeshouder.

Nietjescartridge

5

Plaats de nieuwe nietjescartridge in
de nietjescartridgehouder.
–

C250

Schuif de nietjescartridge zo ver
mogelijk naar binnen.

6

Verwijder de tape op de nietjescartridge.

7

Schuif de nietjescartridgehouder
terug tot deze vastklikt.
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9
8

Schuif de afwerkingseenheid terug tegen de kopieermachine.

2
Let op

De nietjescartridge pas vervangen nadat de melding verschenen is die dit
aangeeft, anders kan de machine beschadigd worden.
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9

De nietjescartridge voor afwerkingseenheid FS-603 vervangen

1

Open de voorklep van de afwerkingseenheid.

2

Draai de knop 1 voor het verwijderen
van vastgelopen papier naar rechts
tot de verwijderingsindicator helemaal blauw is.
Wat moet ik doen als knop 1 voor
het verwijderen van vastgelopen
papier te ver is gedraaid?
% Draai knop 1 voor het verwijderen
van vastgelopen papier naar links
om de positie fijn af te stemmen.

Verwijderingsindicator

?

3

Knop 1
voor het
verwijderen
van vastgelopen
papier

Trek langzaam de nieteenheid zo ver
mogelijk naar buiten.

Nieteenheid

4

C250

Pak beide kanten van de nietjescartridgehouder vast, til deze op en trek
deze eruit.

Nietjescartridgehouder
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9
5

Druk op de knop met de markering
“PUSH” op de zijkant van de nietjescartridgehouder.
De nietjeshouder wordt ontgrendeld.

6

Trek de nietjeshouder omhoog.

7

Verwijder de nietjescartridge uit de
nietjeshouder.

8

Nietjeshouder

Nietjescartridge

Plaats de nieuwe nietjescartridge in
de nietjescartridgehouder.
–

9-14

Nietjescartridgehouder

Schuif de nietjescartridge zo ver
mogelijk naar binnen.
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9

Druk de nietjeshouder omlaag.

10

Verwijder de tape op de nietjescartridge.

11

Plaats de nietjescartridgehouder,
waarbij u ervoor zorgt, dat de lipjes
op de houder langs de geleidingen in
het compartiment schuiven.

12

Schuif de nietjescartridgehouder
terug tot deze vastklikt.
–
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9

Controleer of de nietjescartridgehouder goed vast zit.
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13

Beweeg de nieteenheid voorzichtig terug naar zijn oorspronkelijke
positie.

14

Sluit de voorklep.

2
Let op

De nietjescartridge pas vervangen nadat de melding verschenen is die dit
aangeeft, anders kan de machine beschadigd worden.
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9.3

9

Verwijderen van vastgelopen nietjes
Als nietjes geklemd raken in de afwerkingseenheid, wordt het onderstaande
bericht weergegeven.

2
Let op

Wees voorzichtig wanneer u vastgelopen nietjes verwijdert zodat u eventuele letsels kunt voorkomen.
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9

Vastgelopen nietjes uit afwerkingseenheid FS-501 verwijderen

1

Schuif de afwerkingseenheid van de
kopieermachine af.

2

Draai de draaiknop voor het verwijderen van geklemde nietjes naar
links om de nieteenheid in het midden te plaatsen.

3

Trek de nietjescartridgehouder naar
u toe eruit.

4

Nieteenheid

Draai de schuif van de nietjescartridgehouder open en trek één plaat
nietjes uit.

Plaat
Nietjes

Schuif
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9

5

Plaats de schuif van de nietjescartridgehouder terug op zijn oorspronkelijke positie.

6

Schuif de nietjescartridgehouder
terug tot deze vastklikt.

7

Schuif de afwerkingseenheid terug tegen de kopieermachine.

2
Let op

Als het niet nog steeds niet kan worden hervat, zelfs na het uitvoeren van
bovenstaande procedure, neem dan contact op met uw leverancier.
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9

Vastgelopen nietjes uit afwerkingseenheid FS-603 verwijderen
0 Als het bericht “Nietmodus kan niet worden gebruikt.” verschijnt, moet u
de volgende procedure uitvoeren.
Als u deze niet volgt en het papier met te veel kracht uit de machine trekt,
kunt u de nieteenheid beschadigen.

9-20

1

Schuif de afwerkingseenheid van de
kopieermachine af.

2

Open de klep van de horizontale
transporteenheid, en verwijder vervolgens eventueel vastgelopen
papier.

3

Sluit de klep van de horizontale transporteenheid.

4

Open de geleider voor het verwijderen van vastgelopen papier voor de
afwerkingseenheid, en verwijder vervolgens eventueel vastgelopen
papier.
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5

Open de voorklep van de afwerkingseenheid.

6

Draai de knop 1 voor het verwijderen
van vastgelopen papier naar rechts
tot de verwijderingsindicator helemaal blauw is.
Wat moet ik doen als knop 1 voor
het verwijderen van vastgelopen
papier te ver is gedraaid?
% Draai knop 1 voor het verwijderen
van vastgelopen papier naar links
om de positie fijn af te stemmen.

9

Verwijderingsindicator

?
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7

Verwijder al het papier dat zich in de
Cassette 1 bevindt.

8

Open de rechterdeur en trek vervolgens eventueel vastgelopen papier in
het transportgedeelte uit de machine.

Knop 1
voor het
verwijderen
van vastgelopen
papier
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9
9

Draai de knop voor verwijderen van
vastgelopen papier in het vouwgedeelte met de klok mee. Voer het
papier dat in stap 8 niet kon worden
uitgevoerd, uit uitvoerlade 2 en trek
vervolgens het papier uit.

10

Trek langzaam de nieteenheid zo ver
mogelijk naar buiten.

11

Draai knop 2 voor het verwijderen
van vastgelopen papier naar rechts
tot de indicators voor het verwijderen
van de cartridge zijn uitgelijnd. De
nietjescartridge verplaatst naar een
positie waar u deze kunt verwijderen.

Knop Vastgelopen papier verwijderen in de
vouw-sectie

Verwijderingspositie

Wat moet ik doen als knop 2 voor
het verwijderen van vastgelopen
papier te ver is gedraaid?
% Draai de draaiknop 2 voor het verwijderen van vastgelopen papier
naar links om de positie aan te passen zodat de indicators voor het
verwijderen van de cartridge zijn uitgelijnd.

?

12

9-22

Pak beide kanten van de nietjescartridgehouder vast, til deze op en trek
deze eruit.

Nietjescartridgehouder
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13

Draai de schuif van de nietjescartridge open.

14

Trek de twee nietjes die vastzitten
aan het uiteinde van de nietjescartridge naar u toe eruit.

9

Wat gebeurt als niet allebei de nietjes zijn verwijderd?
% Het nieten kan niet correct doorgaan.

?

15

Draai de schuif van de nietjescartridge terug naar zijn oorspronkelijke
positie.

16

Plaats de nietjescartridgehouder,
waarbij u ervoor zorgt, dat de lipjes
op de houder langs de geleidingen in
het compartiment schuiven.

17

Schuif de nietjescartridgehouder
terug tot deze vastklikt.
–
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9
18

Verplaats de nieteenheid voorzichtig
terug naar zijn oorspronkelijke positie.

19

Sluit de voorklep.

20

Schuif de afwerkingseenheid terug tegen de kopieermachine.

2
Let op

Trek het papier niet los met te veel kracht, anders kunt u de vouweenheid
beschadigen.

9-24
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9.4

9

Afvalboxen leegmaken
Als de perforatie-afvalbox in perforeereenheid PK-501 die op de afwerkingseenheid FS-603 is geïnstalleerd vol raakt, wordt het onderstaande bericht
weergegeven (als het door de gebruiker kan worden leeggemaakt).

Weergave in de modus Display vergroten

C250
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9

De perforatie-afvalbox voor afwerkingseenheid FS-603 leegmaken
Volg de onderstaande procedure om de perforatie-afvalbox leeg te maken.

9-26

1

Schuif de afwerkingseenheid van de
kopieermachine af.

2

Trek de perforeerafvalbox eruit.

3

De perforeerafvalbox leegmaken.

4

Installeer de perforatie-afvalbox terug op zijn oorspronkelijke positie.

5

Schuif de afwerkingseenheid terug tegen de kopieermachine.
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9.5

9

De tonerafvalbox verwijderen
Wanneer het bijna tijd is om de tonerafvalbox te vervangen (en vervangbaar
is door de gebruiker, verschijnt het bericht zoals weergegeven in de volgende afbeelding, met de waarschuwing over de vervangperiode.

2
Let op

Wanneer het bericht verschijnt, dient u de opgegeven verbruiksmaterialen of onderdelen te vervangen in overeenstemming met uw onderhoudsovereenkomst.

!
Detail

Het aantal kopieën dat kan worden gemaakt vanaf het ogenblik dat het
bericht “Binnenkort afvaltonerbox vervangen.” verschijnt tot het ogenblik
dat het bericht “Afvaltonerbox vervangen. Volg de instructies voor het
vervangen.” verschijnt, kan verschillen afhankelijk van de opgegeven
kopie-instellingen en de onderdelen.
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9

Wanneer het tijd wordt om de afvaltonerbox te vervangen (en vervangbaar is
door de gebruiker, verschijnt het bericht “Afvaltonerbox vervangen. Volg de
instructies voor het vervangen.” en de machine wordt gestopt.

Weergave in de modus Display vergroten
Wanneer het tijd is om het onderdeel te vervangen, verschijnt het volgende
scherm.

Druk op

9-28

om het onderstaande bericht weer te geven.
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9

De afvaltonerbox vervangen
Volg de onderstaande procedure om de afvaltonerbox te vervangen.

C250

1

Open de deur vooraan op de machine en schakel de hoofdvoedingsschakelaar uit.

2

Verwijder filter 1 en installeer vervolgens de nieuwe filter 1.

3

Trek aan de ontgrendelingshendel
van de tonerafvalbox.

4

Verwijder de tonerafvalbox.

9-29

Tonercartridges en nieten vervangen en afvalboxen leegmaken

9
5

Installeer de nieuwe tonerafvalbox.

6

Schakel de hoofdvoedingsschakelaar in en sluit de deur vooraan.

7 VOORZICHTIG
Omgaan met toner en tonercartridges
%
Gooi de toner of de tonerafvalbox niet in open vuur.
%
Toner die door het vuur wordt uitgestoten, kan brandwonden veroorzaken.

7 VOORZICHTIG
Voorzorgsmaatregelen tegen het morsen van toner
%
Zorg ervoor, dat u geen toner aan de binnenkant van het kopieerapparaat morst of toner op uw kleren of handen krijgt.
%
Wanneer u toner aan uw handen krijgt, dient u uw handen direct te
wassen met water en zeep.
%
Als toner in uw ogen komt, onmiddellijk uitspoelen met overvloedig
water en vervolgens arts raadplegen.

9-30
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9

2
Let op

Kantel de tonerafvalbox niet, anders kunt u toner morsen.
Gooi geen lege tonerafvalboxen weg. Bewaar ze in plaats daarvan in hun
verpakking, zodat ze door uw leverancier kunnen worden opgehaald.
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Onderhoud van het kopieerapparaat

10.1

Reinigen

10

Deze paragraaf beschrijft de procedures voor het reinigen van elk onderdeel.
Behuizing

1

Reinig het oppervlak van de kunststof behuizing met een zachte doek
die vochtig is gemaakt met een mild
schoonmaakmiddel.

2
Let op

Zorg ervoor dat u de machine uitschakelt (stel de voedingsschakelaar in
op “o”) voordat u de reiniging start.
Gebruik nooit verfoplosmiddelen zoals benzeen of thinners om de behuizing te reinigen.
Glasplaat
%

Reinig het oppervlak van de glasplaat met een zachte, droge doek.

2
Let op

Gebruik nooit verfoplosmiddelen zoals benzeen of thinners om de glasplaat te reinigen.
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10
Bedieningspaneel
%

Reinig het bedieningspaneel met een
zachte, droge doek.

2
Let op

Te hard drukken op het bedieningspaneel of het tiptoetsscherm kan deze
beschadigen. Gebruik ook nooit een zacht schoonmaakmiddel, glasreiniger, benzeen of thinner om het bedieningspaneel of het tiptoetsscherm
te reinigen.
Documententransportband

10-4

1

Reinig de documententransportband
met een zachte doek die vochtig is
gemaakt met een mild schoonmaakmiddel.

2

Schuif de band voorzichtig naar
links, om het verborgen deel van de
band bloot te leggen.
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3

10

Reinig het nu blootgelegde deel van de band met een zachte doek die
vochtig is gemaakt met een mild schoonmaakmiddel (als in stap 1).
Herhaal de bovenstaande stap tot het gehele oppervlak van de documententransportband schoongemaakt is.

2
Let op

Gebruik nooit verfoplosmiddelen zoals benzeen of thinners om de documententransportband te reinigen.
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Beschermlaag deksel originelen
%

Reinig het oppervlak van het deksel
met een zachte doek die vochtig is
gemaakt met een mild schoonmaakmiddel.

2
Let op

Gebruik nooit verfoplosmiddelen zoals benzeen of thinners om de
beschermlaag van het deksel originele te reinigen.
Opvoerrol
%

Reinig de opvoerrollen met een zachte, droge doek.

2
Let op

Gebruik nooit verfoplosmiddelen zoals benzeen of thinners om de
papieropvoerrol te reinigen.

10-6
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Elektrostatische coronadraad
Als de elektrostatische coronadraad vuil is, verschijnen strepen op de afgedrukte afbeeldingen. Als dit gebeurt, reinig dan de elektrostatische coronadraad volgens de onderstaande procedure.

1

Open de voorklep van het apparaat.

2

Trek het coronadraad-reinigingsgereedschap zo ver mogelijk naar
buiten. Duw vervolgens het coronadraad-reinigingsgereedschap zo ver
mogelijk langzaam naar binnen. Herhaal de bovenstaande bewerkingen
drie keer.

3

Plaats elk coronadraad-reinigingsgereedschap goed terug en sluit vervolgens de voorklep.

Printkop
Als de printkop vervuild raakt, kan dit resulteren in een lagere afdrukkwaliteit.
Als dit gebeurt, reinig dan de printkop volgens de onderstaande procedure.

C250

1

Open de voorklep van het apparaat.

2

Verwijder het reinigingsgereedschap
van de deur op de voorzijde van de
machine.
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3

10-8

Stop het reinigingsgereedschap in
de reinigingsopening van de printkop, trek het uit en herhaal deze heen
en weer gaande beweging twee of
drie keer.
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10

Tellers weergeven (Teller)
Tellers weergeven
Het scherm Meter teller kan worden weergegeven zodat het totaal aantal
afdrukken sinds het tellen werd gestart, kan worden weergegeven.
Bovendien kunt u ook de lijst met tellers afdrukken.
De tellers weergeven

1

Druk op toets [Hulpprogramma].

2

Druk in het subweergavegebied op [Details].

De lijst met tellers wordt weergegeven.

Kan de lijst met tellers worden afgedrukt?
% Druk op [Afdr.], selecteer het papierformaat en druk vervolgens op
de toets [Start].

?
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3

Druk op [Sluiten] en druk vervolgens opnieuw op [Sluiten] in het volgende scherm dat wordt weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.

2
Opmerking

U kunt de lijst met tellers zelfs weergeven terwijl de machine bezig is met
kopiëren of afdrukken.

10-10
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Het dekkingsbereik weergeven
Het scherm Toner dekking kan worden weergegeven zodat u de hoeveelheid
toner die wordt gebruikt kunt bekijken.
Het dekkingsbereik weergeven

1

Druk op toets [Hulpprogramma].

2

Druk in het subweergavegebied op [Details].

De lijst met tellers wordt weergegeven.

3

Druk op [Toner dekking].

4

Druk op [Sluiten] en druk vervolgens opnieuw op [Sluiten] in het volgende scherm dat wordt weergegeven.
Het Basisscherm wordt opnieuw weergegeven.
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Wanneer het bericht “Tijd voor preventief
onderhoud.” verschijnt
Als het bericht “Tijd voor preventief onderhoud.” verschijnt, dient u contact
op te nemen met uw leverancier om een specifieke onderhoudsinspectie aan
te vragen.

10-12
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Taken beheren (Opdrachtlijst)

11.1

Overzicht van het scherm Opdrachtlijst

11

Taken
Als u de gewenste kopie-instellingen opgeeft en vervolgens op de
toets [Start] drukt, wordt de kopieerbewerking in de wachtrij van deze
machine geplaatst. Deze bewerking in wachtrij noemen we een opdracht.
Op dezelfde manier worden bewerkingen voor het maken van scans en
computerafdrukken eveneens als taken in wachtrij geplaatst.
- U kunt de taken die worden uitgevoerd en het takenlogboek controleren
via het scherm Opdrachtlijst.
- Bij het afdrukken van de taken wordt gestart met de opdracht die bovenaan in de lijst van de Huidige opdrachten staat.
- Taken worden genummerd in de volgorde waarin ze werden geprogrammeerd en in wachtrij voor uitvoering werden geplaatst (afgedrukt).

2
Opmerking

Het taaknummer identificeert de opdracht, maar geeft de afdrukvolgorde
niet aan. Bovendien kan het taaknummer niet worden gewijzigd tot de
opdracht is verwijderd.
Met de functie “Verhoog prioriteit” kan de geselecteerde opdracht worden verplaatst naar de eerste plaats in de wachtrij zodat deze als eerste
wordt afgedrukt.
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Functie meervoudige taken

Taken in de wachtrij worden door de machine beheerd.
- Terwijl de ene opdracht wordt afgedrukt, kan een andere opdracht in
wachtrij worden geplaatst. U kunt maximaal 251 taken in wachtrij plaatsen.
- Het aantal mogelijke taken voor elke functie wordt hieronder weergegeven. (De hieronder weergegeven waarden zijn informatief bedoeld en
kunnen, afhankelijk van andere instellingen, verschillen van de werkelijke
waarden.)
– Kopieermodus: 5
– Interruptiemodus: 1
– Scanmodus: 5
– TWAIN (Duwen, Trekken): 1
– Afdrukken: 10
– Faxen (Snelle verzendingen): 1
– Faxen (Geheugenverzendingen): 50
– Faxen (Timer TX): 20
– Ontvangen faxen: 100
– Faxen (Afvragen RX): 1
– Faxen (Afvragen TX): 1
– Gedeeld: 56
– Totaal: 251
- Wanneer het afdrukken van de ene opdracht voltooid is, wordt de volgende opdrachttaak in de wachtrij automatisch gestart.

2
Opmerking

U kunt maximaal 251 taken in wachtrij plaatsen, inclusief afdruktaken,
scantaken, taken voor het verzenden van faxen en ontvangen faxen/
opgeslagen taken.
Schermen Opdrachtlijsten
Hieronder vindt u een overzicht van de schermen Opdrachtlijsten.
- In het scherm Opdrachtlijst kunt u de volgende tabbladen voor verschillende specifieke functies weergeven.
– Afdrukken:
geeft een lijst weer met afdruktaken voor kopiëren, computerafdrukken
en ontvangen faxen
– Scannen:
geeft een lijst weer van scanverzendingstaken
– Fax TX:
geeft een lijst weer van faxverzendingstaken
– Fax RX:
gebruikersbox

11-4
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Geeft een lijst weer van ontvangen faxtaken en afdruktaken die in mappen zijn opgeslagen

Het scherm voor elke functie die hierboven is vermeld, kan vanaf elk Opdrachtlijstscherm worden weergegeven. Als u echter naar een ander scherm
gaat terwijl een instelling wordt gewijzigd, wordt deze instellingen geannuleerd.
- Voor elke functie kan een lijst Huidige opdrachten en een lijst Opdrachthistorie worden weergegeven.
– Huidige opdrachten:
geeft een lijst weer van taken die in de wachtrij staan en worden uitgevoerd, zodat u de huidige status van de machine kunt controleren
– Opdrachthistorie:
geeft een lijst weer van taken die voltooid zijn en taken die niet werden
uitgevoerd door een fout. Hierdoor kunt u de historie en de resultaten van
alle taken controleren
- U kunt het type taken dat moet worden weergegeven selecteren in de lijst
Huidige opdrachten en Opdrachthistorie. De lijsten van opgeslagen en
actieve opdrachten worden bijvoorbeeld weergegeven in de lijst Huidige
opdrachten op het tabblad Afdruk. De lijsten van verwijderde, voltooide
en alle taken worden weergegeven in de lijst Opdrachthistorie. De types
taken die u kunt selecteren, verschillen afhankelijk van het geselecteerde
tabblad.
- Hieronder wordt de functie van elke knop in de schermen Opdrachtlijst
beschreven.

C250
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Name
[Afdruk]
[Scannen]

[Fax TX]

11-6

Beschrijving
Een geselecteerde
knop geeft
aan welke
taaklijst
momenteel wordt
weergegeven.

Geeft het tabblad Afdruk weer op het scherm
Opdrachtlijst
Geeft het tabblad Scannen weer op het scherm
Opdrachtlijst
Raadpleeg Netwerkscannerbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.
Geeft het tabblad Fax TX weer op het scherm
Opdrachtlijst
Raadpleeg Faxbewerkingen in de handleiding voor
meer informatie.

[Fax RX/Gebr.box]

Geeft het tabblad Fax RX/Gebr.box van het scherm
Opdrachtlijst weer
Raadpleeg Faxbewerkingen in de handleiding voor
meer informatie.

[Huidige opdrachten]

Schakelt van de Opdrachthistorie naar Huidige opdrachten. Deze lijst toont de taken die momenteel worden uitgevoerd en de taken die in wachtrij staan om te
worden uitgevoerd.

[Opdrachthistorie]

Schakelt van Huidige opdrachten naar Opdrachthistorie.
Deze lijst geeft alle voltooide taken weer.

[Vastgeh. opdrachten]
[Actieve opdrachten]
(wordt weergegeven op
de lijst Huidige opdrachten van het tabblad Afdruk)

Geeft het type van de taken die op het scherm
Opdrachtlijst worden weergegeven. Wijzig de weergavemodus door op de geschikte knop te drukken.
De knoppen die verschijnen verschillen afhankelijk van
het weergegeven tabblad of de lijst (Huidige opdrachten of Opdrachthistorie).

[Afsluit.]

Beëindigt de modus Opdrachtlijst en keert terug
naar het scherm dat werd weergegeven voordat op
[Opdrachtlijst] werd gedrukt

[Verwdr.]*1

Verwijdert de geselecteerde opdracht uit de lijst Huidige opdrachten. Raadpleeg “Een opdracht verwijderen” op pagina 11-8 voor meer informatie.

[Verhoog priorit.] (wordt weergegeven
in de lijst Huidige opdrachten van het
tabblad Afdruk)

Selecteert de volgende opdracht die moet worden
afgedrukt, nadat de huidige opdracht is voltooid.
Raadpleeg “De prioriteit voor de afdruk verhogen” op
pagina 11-19 voor meer informatie.
De knoppen die verschijnen verschillen afhankelijk van
het weergegeven tabblad of de lijst (Huidige opdrachten of Opdrachthistorie).

[Opdracht controle]*1

Geeft de schermen weer waarin u de instellingen voor
de geselecteerde opdracht in de lijst Huidige opdrachten kunt controleren. Raadpleeg “De taakinstellingen
controleren” op pagina 11-10 voor meer informatie.
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Name

Beschrijving

[Detail]

Geeft schermen weer voor het controleren van status,
resultaten, foutdetails, gebruikersnaam, wachtrijtijd,
voltooide tijd en aantal kopieën voor taken in de opdrachtlijsten. Raadpleeg “Weergegeven informatie” op
pagina 11-11 voor meer informatie.

[

]/[

] pijlen

Wanneer er meer taken zijn dan de vijf die tegelijk kunnen worden weergegeven, kunt u deze pijlen gebruiken om de taken die hoger of lager in de lijst staat
(hoger of lager in de afdrukvolgorde), weer te geven.

*1

Wordt weergegeven wanneer de lijst Huidige opdrachten wordt weergegeven.
De volgende informatie wordt weergegeven op het tabblad Afdruk.
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Naam

Beschrijving

Nr.

Het identificatienummer van de opdracht dat wordt toegewezen wanneer de opdracht in wachtrij wordt geplaatst

Gebruikersnaam

Geeft het type (bron) van de opdracht weer. “KOPIE” wordt
weergegeven voor kopieertaken.

Status

Toont de status van de opdracht

Documentnaam

Geeft de bestandsnaam weer voor de afdruktaken die vanaf
een computer worden verstuurd
Als de instellingen voor de gebruikersauthenticatie zijn toegepast, worden de documenten niet weergegeven voor andere
gebruikers.
De namen van vertrouwelijke documenten worden niet weergegeven voor andere gebruikers.

Tijd opgeslagen

Toont de tijd dat de opdracht in de wachtrij stond

Aant. pag.

Toont het aantal pagina's in het originele document

Aant. sets

Geeft het aantal afgedrukte pagina's weer
Bij taken die in de lijst Huidige opdrachten zijn aangeduid met
“Afdruk” in de lijst Huidige opdrachten, wordt het resterende
aantal pagina's dat moet worden afgedrukt, afgeteld.

Resultaat (alleen lijst Opdrachthistorie)

Toont het resultaat van de bewerking (Opdracht afgerond,
Fout opgelost, Verwijderd door gebruiker, Modus geannuleerd door conflict)
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11.2

Bewerkingen uitvoeren op taken
Een opdracht verwijderen
Een opdracht in wachtrij of een opdracht die wordt afgedrukt (opdracht in de
lijst Actieve opdrachten) kan worden verwijderd.

1

Druk op het Basisscherm op [Opdrachtlijst].

Het scherm Opdrachtlijst verschijnt.

2

Geef de opdracht die moet worden verwijderd weer op het tabblad
Afdruk.
–

3

Selecteer de opdracht die moet worden verwijderd en druk
op [Verwdr.].
–

11-8

Taken in de lijst Opdrachthistorie kan niet worden verwijderd.

Als de opdracht die moet worden verwijderd, niet wordt weergegeven, druk dan op [ ] en [ ] tot de gewenste opdracht wordt
weergegeven.

C250

Taken beheren (Opdrachtlijst)
–

11

Als u een verkeerde opdracht hebt geselecteerd, selecteer dan een
andere opdracht of druk opnieuw op de knop van de geselecteerde
opdracht om de selectie op te heffen.

Een bericht waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de opdracht
te bevestigen, wordt weergegeven.

4

Controleer de informatie die wordt weergegeven en druk vervolgens
op [Ja] als de huidige opdracht wordt aangegeven.
–

Om het verwijderen van de opdracht te annuleren, drukt u op [Nee].

Het scherm dat werd weergegeven voordat op [Verwdr.] werd gedrukt,
verschijnt opnieuw en de opdracht wordt verwijderd uit de lijst Huidige
opdrachten.

5

Druk op [Afsluit.] of druk op de toets [Reset].
Het scherm dat werd weergegeven voordat op de toets [Opdrachtlijst]
werd gedrukt, wordt opnieuw weergegeven.

2
Opmerking

Als de instellingen voor de gebruikerauthenticatie werden toegepast en
de machine zo is ingesteld dat taken niet kunnen worden verwijderd door
andere gebruikers, dan wordt de opdracht niet verwijderd.
C250
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De taakinstellingen controleren

Hier kunt u de taakinstellingen controleren voor de opgeslagen taken, afdruktaken en taken in wachtrij voor het afdrukken en vastgehouden taken.

1

Druk op het Basisscherm op [Opdrachtlijst].
Het scherm Opdrachtlijst verschijnt.

2

Geef de lijst weer die de taken bevat waarvan de instellingen moeten
worden gecontroleerd.

3

Selecteer de opdracht waarvan de instellingen moeten worden gecontroleerd en druk vervolgens op [Opdrachtcontrole].
–

–
–
–
–

4

Om het controleren van de instellingen te voltooien, drukt u op [Sluit]
of [Afsluit.], of druk op de toets [Reset].
–
–

11-10

Als u een verkeerde opdracht hebt geselecteerd, selecteer dan een
andere opdracht of druk opnieuw op de knop van de geselecteerde
opdracht om de selectie op te heffen.
Het scherm Functiecontrole wordt weergegeven.
De inhoud en het cijfer van de schermen Functiecontrole verschillen
afhankelijk van de opdracht die werd geselecteerd.
Het nummer links van [Terug] geeft het nummer van het momenteel
weergegeven scherm/het totaal aantal schermen weer.
Druk op [Terug] om het vorige scherm weer te geven. Om het volgende scherm weer te geven, drukt u op [Verder].

Om terug te keren naar het scherm dat werd weergegeven voordat
op [Opdracht controle] werd gedrukt, drukt u op [Sluit].
Om terug te keren naar het Basisscherm, drukt u op [Afsluit.] of
drukt u op de toets [Reset].
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Weergegeven informatie
De volgende informatie kan worden gecontroleerd via het scherm Opdrachtlijst.
- Tabblad Afdruk
Status (ontvangen, wachten, afdrukken, afdrukken gestopt, afdrukfout,
opdracht opgeslagen)*1, Resultaat (opdracht afgerond, fout opgelost,
verwijderd door gebruiker, verwijderd door fout)*2, Foutdetail*2, Documentnaam, Gebruikersnaam, Starttijd, Eindtijd, Aantal pagina's, Aantal
sets, Uitvoerlade
- Tabblad Scannen
(Overdracht, Kiezen)*1, Resultaat (Opdracht afgerond, fout opgelost, verwijderd door gebruiker)*2, Foutdetail*2, Adres, Type, gebruikersnaam, Tijd
van opslag, Eindtijd, aantal pagina's, bestandsnaam, nr. van bestemming
(aantal opdrachten dat worden verzonden/aantal opgegeven geadresseerden)*3
- Tabblad Fax
Status (Overdracht, wachten, kiezen, wachten bij opnieuw kiezen)*1, Resultaat (Opdracht afgerond, fout opgelost, verwijderd door gebruiker,
verwijderd door fout)*2, Foutdetail*2, Adres, Type, Gebruikersnaam, TX
nr., Tijd van opslag, Starttijd*4, Eindtijd, TX tijd, aantal pagina's, verzonden pagina's (aantal opdrachten dat wordt verzonden/aantal opgegeven
geadresseerden)*3
- Tabblad Fax RX/Gebr.box
Gedetailleerde status van taak in wachtrij, Status (Ontvangen, Kiezen)*1,
Resultaat (Taak afgerond, fout opgelost, verwijderd door gebruiker, verwijderd door fout)*2, Foutdetail*2, RX gebruikersbox (boxnummer/boxnaam), Gebruikersnaam, Tijd opgeslagen, Aantal pagina's, Aantal sets,
Uitvoerlade, Bestandsnaam
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*1

Wordt alleen weergegeven voor taken in de lijst Huidige opdrachten

*2

Wordt alleen weergegeven voor taken in de lijst Opdrachthistorie

*3

Wordt alleen weergegeven voor Huidige opdrachten die naar meerdere
geadresseerden zijn verzonden

*4

Wordt alleen weergegeven voor timertransmissietaken
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De taakdetails controleren

1

Druk op het Basisscherm op [Opdrachtlijst].
Het scherm Opdrachtlijst verschijnt.

2

Geef de lijst weer die de taken bevat waarvan de details moeten worden gecontroleerd.

3

Selecteer de opdracht waarvan de details moeten worden gecontroleerd en druk vervolgens op [Detail].
–

Als u een verkeerde opdracht hebt geselecteerd, selecteer dan een
andere opdracht of druk opnieuw op de knop van de geselecteerde
opdracht om de selectie op te heffen.
Het scherm Controleer detail wordt weergegeven.

4

Nadat u de gewenste informatie hebt gecontroleerd, drukt u op de
toets [Sluit] of [Afsluit.] of druk op de toets [Reset].
–
–

Om terug te keren naar het scherm dat werd weergegeven voordat
op [Detail] werd gedrukt, drukt u op [Sluit].
Om terug te keren naar het Basisscherm, drukt u op [Afsluit.] of
drukt u op de toets [Reset].

!
Detail

Om een opdracht in wachtrij of een opdracht die wordt uitgevoerd te verwijderen, drukt u in het scherm Controleer detail op [Verwdr.].
Als [Detail] verschijnt op het scherm Controleer detail van een opdracht
die werd geselecteerd op het tabblad Scannen of Fax TX, is er gedetailleerde informatie beschikbaar over de meerdere geadresseerden waarnaar de gegevens met de broadcast-verzending. Druk op [Detail] om de
informatie weer te geven.
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De huidige taken weergeven (Lijsten Vastgeh. opdrachten en Actieve
opdrachten)
De lijsten van de ontvangen afdruktaken voor de Kopie- en de Faxmodus en
voor computerafdrukken worden weergegeven.

1

Druk op het Basisscherm op [Opdrachtlijst].
Het scherm Opdrachtlijst verschijnt.

2

Druk op de knop voor de gewenste lijst.

–
–

Vastgeh. opdrachten: toont alleen de opgeslagen taken
Actieve opdrachten: toont alleen taken die worden uitgevoerd

!
Detail

Raadpleeg “Schermen Opdrachtlijsten” op pagina 11-4 voor details over
de functie van elke knop.

!
Detail

Opgeslagen taken kunnen worden afgedrukt vanaf het scherm Vrijgeven
vastgehouden opdracht. Raadpleeg “Een opgeslagen opdracht
afdrukken” op pagina 11-17 voor meer informatie.
U kunt proefkopieën van opgeslagen taken afdrukken. Raadpleeg “Een
voorbeeldkopie van een opgeslagen opdracht afdrukken” op
pagina 11-15 voor meer informatie.
Om een opdracht prioriteit te geven voor de uitvoer, drukt u in de lijst
Actieve opdrachten op [Verhoog priorit.]. Raadpleeg “De prioriteit voor
de afdruk verhogen” op pagina 11-19 voor meer details.
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De taakhistorie weergeven

1

Druk op het Basisscherm op [Opdrachtlijst].
Het scherm Opdrachtlijst verschijnt.

2

Druk op [Opdrachthistorie].
Het scherm Opdrachthistorie verschijnt.

3

Druk op de knop voor de gewenste lijst.

–
–
–

11-14

Verw. opdrachten: toont alleen taken die werden verwijderd voordat ze werden voltooid
Afgeronde opdr.: toont alleen taken die correct werden voltooid.
Actieve opdr.: toont alle taken

C250

Taken beheren (Opdrachtlijst)

11

Een voorbeeldkopie van een opgeslagen opdracht afdrukken
U kunt een enkele kopie van een opgeslagen opdracht afdrukken om de
afdruk te controleren.
De lijst Vastgeh. opdrachten bevat taken zoals deze waarvoor een voorbeeldkopie werd afgedrukt wanneer de automatische reset werd uitgevoerd
en taken voor voorbeeldafdrukken van de gegevens in de mappen.

1

Geef de lijst Vastgeh. opdrachten weer in de lijst Huidige opdrachten
van het tabblad Afdruk.

2

Druk op [Opg.opdr vrijgev.].

Het scherm Vrijgeven vastgehouden opdracht wordt weergegeven.

3

Selecteer in de opdrachtlijst de opdracht waarvan een voorbeeldkopie
moet worden afgedrukt en druk vervolgens op [Testafdruk].

–

C250

Als de opdracht die moet worden verwijderd uit de lijst Vastgeh. opdrachten niet wordt weergegeven, druk dan op [ ] en [ ] tot de
gewenste opdracht wordt weergegeven.
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–

Als u een verkeerde opdracht hebt geselecteerd, drukt u opnieuw
op de knop voor de geselecteerde opdracht om de selectie van
deze opdracht op te heffen.
Hoe wordt het afdrukken van een voorbeeldkopie gestopt?
% Druk op de toets [Stop].

?
4

Druk op [Wissen].
–

Controleer het afdrukresultaat nadat de enkele voorbeeldkopie is
afgedrukt.

!
Detail

Om de instellingen te wijzigen, drukt u op het scherm Vrijgeven vastgehouden opdracht op [Wijzig instelling]. Zie “Een opgeslagen opdracht
afdrukken” hieronder voor meer details.
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Een opgeslagen opdracht afdrukken
Een opdracht wordt uit de lijst Vastgeh. opdrachten verwijderd en afgedrukt.

1

Geef de lijst Vastgeh. opdrachten weer in de lijst Huidige opdrachten
van het tabblad Afdruk.

2

Druk op [Opg.opdr vrijgev.].

Het scherm Vrijgeven vastgehouden opdracht wordt weergegeven.

3

Selecteer de opdracht die moet worden verwijderd uit de lijst Vastgeh.
opdrachten.

–

–

–
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Als de opdracht die moet worden verwijderd uit de lijst Vastgeh. opdrachten niet wordt weergegeven, druk dan op [ ] en [ ] tot de
gewenste opdracht wordt weergegeven.
Als u een verkeerde opdracht hebt geselecteerd, selecteer dan een
andere opdracht of druk opnieuw op de knop van de geselecteerde
opdracht om de selectie op te heffen.
Ga verder naar stap 6 om door te gaan zonder de opgegeven kopie-instellingen te wijzigen.
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4

Druk op [Wijzig inst.].
– Om [Wijzig inst.] weer te geven, drukt u op [Midden wissen AAN].
Het scherm Wijzig instelling wordt weergegeven.

5

In het scherm Wijzig instelling kunt u de kopie-instellingen naar wens
wijzigen. Druk vervolgens op [OK].
–

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.

Is er meer informatie over de instellingen?
% kunt u de overeenkomende sectie raadplegen.

?

Kunnen de kopie-instellingen worden gewijzigd?
% De volgende kopie-instellingen kunnen worden opgegeven nadat
een voorbeeldkopie is afgedrukt.
Aant. sets, Enkelzijdig/Dub.zijdig, Afwerking, Vouwen & nieten, Paginamarge, Setnummer, Omslagfunctie

?

?
%
6

Kan een voorbeeldkopie worden afgedrukt?
Raadpleeg “Een voorbeeldkopie van een opgeslagen opdracht
afdrukken” op pagina 11-15 voor meer informatie over het
afdrukken van een voorbeeldkopie.

Druk op [OK] in het scherm Vrijgeven vastgehouden opdracht.
De opgeslagen opdracht verschijnt in de lijst Actieve opdrachten en
wordt afgedrukt.
Hoe wordt het verwijderen van een taak uit de lijst Vastgeh. opdrachten gestopt?
% Druk op [Annul.].

?
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De prioriteit voor de afdruk verhogen
U kunt zelf selecteren welke opdracht moet worden afgedrukt nadat de huidige opdracht wordt beëindigd.
Als een functie voor de Beheerdermodus werd ingesteld zodat de uitvoerprioriteit van de taken niet kan worden gewijzigd, wordt de optie [Verhoog
priorit.] niet weergegeven en kunt u de uitvoerprioriteit van de taken niet opgeven.
Als de opdracht die momenteel wordt afgedrukt kan worden onderbroken,
wordt het afdrukken onderbroken en wordt het afdrukken van de opdracht
die prioriteit heeft gekregen, gestart. Het afdrukken van de onderbroken opdracht wordt automatisch hervat zodra de opdracht met de prioriteit is voltooid.
Als de opdracht die momenteel wordt afgedrukt, niet kan worden onderbroken (een opdracht werd reeds onderbroken of een opdracht heeft reeds prioriteit gekregen), wordt het afdrukken onderbroken nadat het afdrukken voor
de huidige opdracht voltooid is.

1

Geef de lijst Actieve opdrachten weer in de lijst Huidige opdrachten van
het tabblad Afdruk.

2

Druk op [Verhoog priorit.].

Het scherm Verhoog prioriteit wordt weergegeven.
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3

Druk in de opdrachtlijst op de knop voor de opdracht die de prioriteit
moet krijgen om deze te selecteren en druk vervolgens op [OK].

–

Als de opdracht die prioriteit moet krijgen, niet wordt weergegeven,
druk dan op [ ] en [ ] tot de gewenste opdracht wordt weergegeven.
– Als u een verkeerde opdracht hebt geselecteerd, selecteer dan een
andere opdracht of druk opnieuw op de knop van de geselecteerde
opdracht om de selectie op te heffen.
De geselecteerde opdracht wordt verplaatst naar de eerste plaats in de
lijst en het afdrukken van de opdracht wordt gestart.
Hoe kan het wijzigen van de uitvoerprioriteit worden gestopt?
% Druk op [Annul.].

?
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12

Utility

12.1

Overzicht van de parameters in de modus Utility
Lijst van registratiegegevens en parameters
Deze sectie beschrijft de knoppen die beschikbaar zijn wanneer u op de
toets [Hulpprogramma] drukt.

2
Opmerking

De knoppen die in de schermen verschijnen verschillen, afhankelijk
van de opgegeven instellingen. Raadpleeg “Beveiligingsinstelling” op
pagina 12-46 voor details over de knoppen die met * of ** zijn gemarkeerd. Neem contact op met uw leverancier voor details over de weergaveknoppen die met *** zijn gemarkeerd.
*1 Wordt alleen weergegeven wanneer de faxkit FK-502 is geïnstalleerd
*2 Verschijnt wanneer een certificaat door PageScope Web Connection
wordt uitgegeven.
*3 Verschijnt wanneer de centrumregistratie werd voltooid met
CS Remote Care.
*4 Verschijnt wanneer de instellingen voor de gebruikersauthenticatie en
de account track werden toegepast

Tellers
Sneltoets
registratie
(p. 12-20)

[1] Scan
(p. 12-20)

[1] Adresboek

[1] E-mail
[2] FTP
[3] SMB
[4] Gebr. box

[2] Groeperen
[3] Programma
[4] Onderwerp/tekst
(voor e-mail)
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[1] Onderwerp
[2] Tekst
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Tellers
Sneltoets
registratie
(p. 12-20)

[2] Fax
(p. 12-20)*1

[1] Adresboek*1

[1] Verk.
kiezen*1
[2] E-Mail*1
[3] Gebr.
box*1

[2] Groeperen*1
[3] Programma*1
[4] Onderwerp/tekst
(voor
e-mail)*1
[3] Gebr.box
(p. 12-20)

[1] Onderwerp*1
[2] Tekst*1

[1] Openbare/
Persoonl. gebruikersbox
[2] Bulletin
Board gebruikersbox*1

Gebr. instelling (p. 12-23)

[1] Systeeminstelling
(p. 12-23)

[1] Taalselectie
[2] Instellen
meeteenheid
[3] Papiercassette instelling

[1] Auto cassette selectie
instelling
[2] Auto cassette wisselen AAN/UIT
[3] Geen juist
papier in
Cassette
instell.
[4] Afdrukkenlijsten
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Tellers
Gebr. instelling (p. 12-23)

[1] Systeeminstelling
(p. 12-23)

[4] Instelling
Reset

[1] Systeem
Auto.reset
[2] Auto
Reset
[3] Opdracht
Reset

Wanneer
Account is
gewijzigd
Wanneer
origineel op
ADF is gepl.
Wanneer
volgende
opdracht is
geselecteerd.

Nietinstelling
Origineel
inst./inbindrichting
Reset data na
opdracht

[5] Auto
kleurniveau
aanpassing
[6] Energiespaarstandinstelling*

Spaarstand
modus
instelling*
Slaapmodus
instelling*

[7]
Uitvoerinstelling**

[1] Afdruk/
Fax uitvoerinstelling**

Afdruk**
Fax**

[2] Instelling
Uitvoerlade**
[8] Datum &
tijdinstelling**
[9] Zomertijd
instelling**
[0] AE niveauaanpassing**
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Tellers
Gebr. instelling (p. 12-23)

[2] Weergave
instelling
(p. 12-27)

[1] Sub
scherm
weerg.
AAN/UIT
[2] Scan
basisscherm
standaard
inst.

Standaard
tab
Programma
standaard
Adresboek
standaard
index
Adres type
symbool
weergave

[3] Fax basis
scherm standaard inst.

Standaard
tab
Standaard
programma
Adresboek
standaard
index
Adres type
symbool
weergave
Aant. kar.
voor
bestem.
weergave

[4] Kopieerscherm

Kopieer
bedieningsscherm

[5] Fax actief
scherm

TX weergave
RX weergave

[3] Initiële
instelling
(p. 12-28)
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Tellers
Gebr. instelling (p. 12-23)

[4] Kopieerapparaat
instelling
(p. 12-29)

Auto papier
select. voor
klein origineel
Auto boekje
AAN bij Vouwen & nieten
Auto zoom
voor combineren/Boekje
Sorteren/
Groeperen
auto wijzigen
Auto vergroting selectie
(Platen)*
Auto vergroting selectie
(ADF)*
Specificeer
Standaardlade als
APS Uit**
Kies lade
voor
invoegvel*
Afdruktaken
tijdens
kopiëren**

[5] Scanner
instelling
(p. 12-32)

JPEG
compressie
niveau
Zwart
compressie
niveau
TWAIN vergr.
tijd
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Tellers
Gebr. instelling (p. 12-23)

[6] Printerinstelling
(p. 12-32)

[1] Basisinstelling

PDL instelling
Aantal sets
Richting
originele
Spool afdruktaken op
HDD voor RIP
A4/A3 <->
LTR/LGR
Auto wisselen

[2] Papierinstelling

Papiercassette
Stand. pap.
form.
2-zijdige
afdruk
Inbindrichting
Nieten
Perforeren

[3] PCL
instelling

[1] Lettertype
[2] Symbolenset
[3] Lettertypegrootte
[4] Lijn/
Pagina
[5] CR/LF
mapping

[4] PS
instelling

PS fout
afdruk

[5] Afdrukrapporten

Configuratiepagina
Demo pagina
PCL-fontlijst
PS lettertypelijst
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[1] Systeeminstelling
(p. 12-34)

[1] Energiespaarstand

Spaarstand
modus
instelling*
Slaapmodus
instelling*
Toets
Energiespaarstand
Gaat in energiespaarmodus (Fax)

[2] Uitvoerinstelling

[1] Afdruk/
Fax uitvoerinstelling**

Printer
Fax

[2] Uitvoerlade instelling
[3] Datum/tijd
instelling
[4] Zomertijd
instelling**
[5] Weektimer
instelling

[1] Week
timer AAN/
UIT instelling
[2] Tijd
instelling
[3] Datum
instelling
[4] Kies tijd
voor energiespaarstand
[5] Wachtwoord voor
niet kantooruren
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[1] Systeeminstelling
(p. 12-34)

[6] Beperkt
gebr.
toegang

[1] Beperk
toeg. tot
opgesl.
prog.tkn.
[2] Verw.
opgesl.
programmataken
[3] Beperk
toegang tot
taakinstellingen

Wijzig
taakprioriteit
Verw. van
taken van
andere gebr.
Registreren
en wijzigen
adressen
Wijzigen van
zoomwaarde

[7] Expert
aanpassing

[1] AE niveauaanpassing**
[2] Printer
aanpassing

[1] Voorrand
aanpassing
[2] Centrering
[3] Centrering (Duplex
2e zijde)
[4] Media
aanpassing
[5] Voorrand
wissen***

[3] Finisher
aanpassing

[1] Midden
nietpositie
[2] Half-vouw
positie
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[1] Systeeminstelling
(p. 12-34)

[7] Expert
aanpassing

[4] Densiteit
aanpassing

Dik papier
afbeelding
Densiteit geel
Dik papier
afbeelding
Densiteit
magenta
Dik papier
afbeelding
Densiteit
cyaan
Dik papier
afbeelding
Densiteit
zwart
Zwart afbeelding densiteit

[5] Afbeelding
stabilisatie
[7] Kleurregistratie
aanpassing

[1] Kleurregistratie aanpassen (geel)
[2] Kleurregistratie
aanpassen
(magenta)
[3] Kleurregistratie
aanpassen
(cyaan)

[8] Gradatie
aanpassing

[1] Kopie
[2] Printer
(gradatie)
[3] Printer
(resolutie)
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[1] Systeeminstelling
(p. 12-34)

[7] Expert
aanpassing

[9] Scanner
aanpassing***

Voorrand
aanpassing***
Centreren***
Horizontaal
Adjustment***
Verticale
aanpassing***

[0] ADF aanpassing***

[1] Centrering***
[2] Origineel
stop
positie***
[3] Centrering auto aanpassing***
[4] Auto aanpassing van
stoppositie***

[8] Lijst/Teller

[1] Management lijst

Opdrachtinstellingenlijst

[2] Papierform/Type
teller
[9] Standaard
formaat
instelling***

Origineel glas
origineel
form.
detect***
Foolscap
formaat
instelling***

[2] Beheerder/Machineinstelling
(p. 12-41)

[1] Beheerder registratie

[2] Invoer machine adres
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[3] Sneltoets
registratie
(p. 12-42)

[1] Scan

[1] Adresboek

[1] E-mail
[2] FTP
[3] SMB
[4] Gebr. box

[2] Groeperen
[3] Programma

*1

[2] Fax

[4] Onderwerp/tekst
(voor e-mail)

[1] Onderwerp

[1] Adresboek*1

[1] Verk.
kiezen*1

[2] Tekst

[2] E-Mail*1
[3] Gebr.
box*1
[2] Groeperen*1
[3] Programma*1
[4] Onderwerp/tekst
(voor
e-mail)*1

[1] Onderwerp*1
[2] Tekst*1

Roep verwerping instelling
op*1*4
[3] Gebr. box

[1] Openbare/
Persoonl. gebruikersbox
[2] Bulletin
Board gebruikersbox*1

[4] Sneltoets
registratielijst

[1] Adresboeklijst
[2] Groeplijst
[3] Programmalijst
[4] E-mail
onderwerp/
tekstlijst
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[4] Gebruikersauthenticatie/
Gebruikersregistratie
(p. 12-42)

[1] Algemene
inst.
[2] Gebruiker
bevest.
instelling

[1] Administratieve
instelling

Gebruikersnaam lst.
Standaard
functie
toestemming

[2] Gebruikersregistr.
[3] Gebruikersteller
[3] Gebruikersregistr.
instelling

[1] Gebruikersbeheer
registratie
[2] Gebruikersbeheer
Teller

[4] Afdrukken
zonder
authenticatie
[5] Tellerlijst*4
[5] Netwerkinstelling
(p. 12-44)

[1] TCP/IP
instelling
[2] NetWare
instelling
[3] IPP
instelling
[4] FTP
instelling
[5] SMB
instelling
[6] AppleTalk
instelling
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[5] Netwerkinstelling
(p. 12-44)

[7] LDAP
instelling

[1] Activering
LDAP
[2] Instellen
LDAP

[8] E-Mail
instelling

[1] E-Mail TX
(SMTP)
[2] E-Mail RX
(POP)

[9] Detail
instelling

[1] Apparaat
inst.
[2] Tijd
aanpassing
instelling
[3] Status
notificatie
instelling

[1] Notificatie
adresinstelling
[2] Notificatie
item instelling
[3] Notificatie
tijdinstelling

[4] PING
authenticatie
[5] PSWC
instelling
[6] SLP
instelling
[7] LPD
instelling
[8] SNMP
instelling
[9] Prefix/
Suffix
instelling

C250

[1] AAN/UIT
instelling
[2] Prefix/Suffix instelling
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[6] Kopieerapparaat
instelling
(p. 12-44)

Auto Zoom
(Platen)
Auto Zoom
(ADF)
Selecteer
cassette
wanneer
APS UIT
Kies cassette
voor invoegvel
Afdruktaken
tijdens
kopiëren**

[7] Printerinstelling
(p. 12-45)

[1] Locaal
I/F Timeout
[2] Parallel I/F
[3] IEEE
1284/USB

[8] Fax
instelling
(p. 12-45)*1

[1] Header
Informatie*1
[2] Header/
Footer
positie*1

Header
positie*1

[3] Telefoonlijn instellingen*1

Kiezen
Methode*1

Footer
positie*1

Ontvangstmethode*1
Aantal malen
RX overgaan*1
Aantal
herkiezen*1
Interval
opnieuw
kiezen*1
Lijn bew.
geluid*1
Lijn bewaking
geluidsvolume*1
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[8] Fax
instelling
(p. 12-45)*1

[4] TX/RX
instelling*1

Duplex
afdruk (RX)*1
Inch papier
prioriteit op
A4*1
Afdrukpapier
selectie*1
Afdrukpapierform.*1
Onjuiste
gebr. box nr.
invoer*1
Ladeselectie
voor RX
afdruk*1
Min.
Reduction
voor RX
afdruk*1
Print afz. fax
pagina's*1
Opslaan na
afvragen TX*1

[5] Functieinstelling*1

[1] Functie
AAN/UIT
instelling*1

F-Code TX*1

[3] Geheugen
RX*1
[4] Gesloten
netwerk RX*1
[5] Doorschak.TX
instelling*1
[7] Vertr. RX
wachtwoord
controle*1
[8] PC-Fax
RX
instelling*1
[9] TSI gebr.
box instelling*1

C250
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[8] Fax
instelling
(p. 12-45)*1

[6] PBX CN
inst.*1
[7] Rapport
instellingen*1

Activiteiten
rapport*1
TX rapport*1
Continu TX
rapport*1
Timer
reservering
TX rapport*1
Vertrouwelijk
RX rapport*1
Bulletin TX
rapport*1
Verz. resultaten rapport*1
Papiercassette voor
rapporten*1
TX resultaat
rapport
controle*1

[8] Opdrachtinstellingenlijst*1
[9] Systeemaansluiting
(p. 12-45)

[1] IS
OpenAPI
instelling

Toegang
instelling
Poortnummer
SSL*2
Authenticatie

[2] Bel Remote Center*3
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Tellers
Beheerderinstelling
(p. 12-34)

[8] Fax
instelling
(p. 12-45)*1

[0] Beveiligingsinst.
(p. 12-46)

[1] Beheerder wachtwoord
[2] Gebruikersbox
beheerderinstelling
[3] Beheerder beveiligingsniv.
[4] Beveiligingsdetails

Wachtwoordregels
Invoer handmatige
bestemming
Printdata
capture

[5] HDD
instelling

[1] Controleer schijfcapaciteit
[2] Verwijder
ongebr. gebruikersbox
[3] Verwijder
secure print
documenten
[4] Alles
overschrijven
[5] HDD
vergr. code

Check verbr.
art. duur
(p. 12-99)
Meter teller

Details

Afdrukken
Tonerdekking
Kopie
Afdrukken
Scan/Fax
Overige

C250
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12.2

Een bestemmingsregister selecteren
Deze sectie beschrijft de hoofdparameters en de bewerkingen die kunnen
worden uitgevoerd nadat u eerst op de toets [Hulpprogramma] drukt en
vervolgens op [1 Sneltoets registratie].
Scannen
Parameter

Beschrijving

Adresboek

Registratie van geadresseerden voor het scannen. Raadpleeg Netwerkscannerbewerkingen in de handleiding voor
meer informatie.

Groeperen
Programmeren
Onderwerp/tekst (voor e-mail)

2
Opmerking

Als de gebruikersauthenticatie werd ingesteld op “AAN” zal [1 Sneltoets
registratie] niet verschijnen als er geen gebruiker is aangemeld. Nadat
een gebruiker zich echter heeft aangemeld, verschijnt [1 Sneltoets registratie] wel.
Fax
Parameter

Beschrijving

Adresboek

Registratie van geadresseerden voor het faxen. Raadpleeg
Faxbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Groeperen
Programmeren
Onderwerp/tekst (voor e-mail)

2
Opmerking

[2 Fax] wordt alleen weergegeven wanneer faxkit FK-502 is geïnstalleerd.
Gebruikersbox
Parameter

Beschrijving

Openbare/Persoonlijke gebruikersbox

Registratie van geadresseerden voor mappen. Raadpleeg
Mapbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Bulletin Board gebruikersbox
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2
Opmerking

[2 Bulletin Board gebruikersbox] verschijnt alleen wanneer een faxkit
FK-502 is geïnstalleerd.
Het scherm Bestemmingsregister weergeven
De volgende procedure beschrijft hoe u het scherm Sneltoets registratie kunt
weergeven.

1

Druk op toets [Hulpprogramma].

2

Druk op [1 Sneltoets registratie].

–

C250

U kunt ook een item selecteren door op de cijfertoetsen te drukken
op de numerieke toets voor het nummer naast de gewenste knop.
Voor “Sneltoets registratie” drukt u op de toets [1] op de cijfertoetsen.
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Het scherm Sneltoets registratie wordt weergegeven.

2
Opmerking

Om te stoppen met het instellen van de utilitymodus, drukt u in het subweergavegebied op [Afsluiten] of drukt u op de toets [Hulpprogramma].
Annuleer anders de utilitymodus door in elk scherm te drukken op
[Sluiten] tot het scherm voor de kopie-, fax-, scan- of boxfunctie verschijnt.
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Gebruikersinstellingen opgeven
Deze sectie beschrijft de hoofdparameters en de bewerkingen die kunnen
worden uitgevoerd nadat u eerst op de toets [Hulpprogramma] drukt en vervolgens op [2 Gebruikersinstelling].
Systeeminstelling
Taalselectie
Beschrijving

Standaardinstelling

Selecteer de taal voor de berichten op het tiptoetsscherm.

English

Instelling meeteenheid
Beschrijving

Standaardinstelling

Selecteer een van de volgende maateenheden voor de weergave
van de waarden op het tiptoetsscherm.
mm (numerieke waarde), inch (numerieke waarde), inch (breuk)

mm (numerieke waarde)

Papiercassette-instelling

C250

Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Auto cassette selectie
instelling

Selecteer de papierladen die automatisch worden geselecteerd wanneer de
Auto papierselectie instelling wordt uitgevoerd. Geef daarnaast de prioriteit op
voor de papierladen wanneer de ATSfunctie wordt uitgevoerd.

Lade 2 % Lade 3 %
Lade 4 % Lade 1

Auto cassette wisselen.
AAN/UIT

Selecteer of er een papierlade met papier van hetzelfde formaat automatisch
moet worden geselecteerd wanneer een
papierlade leeg raakt tijdens het afdrukken van kopieën.

Beperken

Geen juist papier in cassette instell.

Selecteer de bewerking die wordt uitgevoerd wanneer er geen papier van het
overeenkomende formaat aanwezig is in
de opgegeven papierlade.
• Stop afdrukken (Cassette vast):
de machine wordt gestopt.
• Wissel laden (Lade prioriteit):
er wordt vastgesteld of de opgegeven
papierlade al dan niet papier bevat
van het overeenkomende formaat en,
indien dat niet het geval is, wordt een
andere papierlade dat papier van het
overeenkomende formaat bevat, geselecteerd.

Stop afdrukken
(Cassette vast)

Afdrukken lijsten

Selecteer de papierlade die wordt gebruikt voor het afdrukken van lijsten, zoals de verkoopteller en de indicators
voor verbruiksproducten.

Lade 1

12-23

Utility

12
Reset instelling
Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Systeem auto reset

Geef de gewenste duur op tot de automatische systeemreset moet worden uitgevoerd.
• Prioriteit modus:
Selecteer de instelling (“Kopie”, “Scan”
of “Fax”) voor de modus die door de machine wordt geopend wanneer de automatische systeemreset wordt
uitgevoerd.
• Systeem auto reset tijd:
geef de instelling op (tussen 1 en
9 minuten of “UIT”) voor de gewenste
duur tot de automatische systeemreset
wordt uitgevoerd.

Prioriteit modus:
Kopie
Systeem auto reset
tijd:
1 minuut

Auto reset

Selecteer de instelling (tussen 1 en 9 minuten of “UIT”) voor de gewenste duur tot de
automatische paneelreset wordt uitgevoerd
voor elke modus (Kopie, Scan en Fax).

Kopie: 1 minuut
Scan: 1 minuut
Fax: 1 minuut

Wanneer
Account is
gewijzigd

Selecteer of de instellingen opnieuw moeten worden ingesteld wanneer de gebruiker
wordt gewijzigd.
Deze machine detecteert dat de gebruiker
werd gewijzigd wanneer de optionele key
counter werd verwijderd of wanneer op de
toets [Toegang] werd gedrukt na het invoeren van de gebruikersauthenticatie en account track-informatie.

Reset

Wanneer
origineel op
ADF is gepl.

Selecteer of de instellingen opnieuw moeten worden ingesteld wanneer een document in de ADF wordt geplaatsen.

Niet resetten

Wanneer
volgende
opdracht is
geselect.

Nietinstelling:
Selecteer of dezelfde Nietinstelling van de
vorige opdracht wordt ingesteld of als de
instelling wordt geannuleerd wanneer deze
opdracht begint en de instellingen voor de
volgende opdracht kunnen worden opgegeven.

UIT

Origineel inst./inbindrichting
Selecteer of dezelfde richting voor de originelen en dezelfde margeinstellingen van de
vorige opdracht worden ingesteld of als de
instellingen worden geannuleerd wanneer
die opdracht begint en de instellingen voor
de volgende opdracht kunnen worden opgegeven.

UIT

Reset data na opdracht
Selecteer of dezelfde instellingen voor een
scanbewerking of voor een faxverzending
van de vorige opdracht worden ingesteld of
als de instellingen worden geannuleerd
wanneer die opdracht voltooid is en de instellingen voor de volgende opdracht kunnen worden opgegeven. (Zelfs als u “UIT”
hebt geselecteerd, zal de bestemming worden gewist.)

UIT

Opdracht
reset
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2
Let op

Als de bewerkingen voor de gebruikersauthenticatie of de account track
worden uitgevoerd, worden ze na 1 minuut geannuleerd, zelfs als de parameter “Systeem auto reset” werd ingesteld op “UIT”. De modus Vergroot Display kan echter niet worden geannuleerd wanneer de parameter
“Systeem auto reset” is ingesteld op “UIT”.
Auto kleurniveau aanpassing
Beschrijving

Standaardinstelling

Pas het referentieniveau aan om een document in kleur of in zwartwit te detecteren wanneer de instelling “Auto kleur” is geselecteerd.
Het referentieniveau kan worden ingesteld volgens 1 van 5 instellingen.

3 (standaard)

Energiespaarstandinstelling
Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Spaarstand modus
instelling*

Geef de gewenste duur op (tussen 10 en
240 minuten) tot de machine naar de
Spaarstandmodus gaat.

15 minuten

Slaapmodus instelling*

Geef de gewenste duur op (tussen 15 en
240 minuten) tot de machine naar de
Slaapmodus gaat.

30 minuten

2
Opmerking

Als de parameter “Beheerder beveiligingsniveau” in de Beheerdermodus
werd ingesteld, verschijnt [Energiespaarstand] niet.

!
Detail

U vindt meer details over de parameter “Beheerder beveiligingsniveau”
onder “Beveiligingsinstelling” op pagina 12-46.

C250
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Uitvoerinstelling
Parameter

Beschrijving

Afdruk/Fax uitvoer
instelling

Geef de instellingen voor het faxen en afdrukken op. Raadpleeg
Faxbewerkingen en Afdrukbewerkingen in de handleiding voor meer
informatie.

Uitvoerlade instelling

Geef de uitvoerlade op die de prioriteit krijgt bij elke functie
(kopiëren, afdrukken, faxen en uitvoeren van rapporten). Raadpleeg
Faxbewerkingen en Afdrukbewerkingen in de handleiding voor meer
informatie.

2
Opmerking

Als de parameter “Beheerder beveiligingsniveau” in de Beheerdermodus
was ingesteld op “Niveau 2”, worden ook [Uitvoerinstelling], [Datum & tijd
instelling], [Zomertijd instelling] en [AE niveau aanpassing] weergegeven.
Instelling Datum & tijd
Beschrijving

Standaardinstelling

Geef de datum, de tijd en de tijdzone op voor de interne klok van de
machine.

Tijdzone: +00:00

Zomertijd instelling
Beschrijving

Standaardinstelling

Bepaal of de interne klok van de machine moet rekening houden met
de zomertijd en stel de zomertijd in tussen 1 en 150 minuten.

UIT

AE niveau aanpassing
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Beschrijving

Standaardinstelling

Geef de standaardwaarde op voor de automatische belichting. Hoe
hoger de instelling, hoe meer nadruk wordt gelegd op de achtergrond van het document.

2 (standaard)
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Weergave-instelling
Subschermweergave AAN/UIT
Beschrijving

Standaardinstelling

Sub scherm weergavetype
• Instellen waarde:
een afbeelding van de geselecteerde instelling wordt weergegeven.
• Opdrachtlijst:
een lijst van de taken die worden uitgevoerd, wordt weergegeven.

Instellen waarde

Scan basisscherm standaardinstelling
Parameter

Beschrijving

Standaard tab

Geef de instellingen op voor het scannen. Raadpleeg Netwerkscannerbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Programma standaard
Adresboek standaard
index
Adres type symbool
weergave

Fax basisscherm standaardinstelling
Parameter

Beschrijving

Standaard tab

Geef de instellingen op voor het faxen. Raadpleeg Faxbewerkingen
in de handleiding voor meer informatie.

Standaard programma
Adresboek standaard
index
Adres type symbool
weergave
Aant. kar. voor bestem.weergave

Scherm Kopie

C250

Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Kopieer bedieningsscherm

Selecteer het scherm dat wordt weergegeven tijdens het afdrukken.
• AAN: een kopieertaak kan worden
gereserveerd door te drukken op
[Volgende opdracht reserveren] in het
scherm met het bericht “Nu bezig met
afdrukken.” dat verschijnt tijdens het
afdrukken.
• UIT: een kopieertaak kan worden gereserveerd terwijl het Basisscherm
wordt weergegeven in de Kopiemodus.

UIT
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Fax actief scherm
Parameter

Beschrijving

TX weergave

Geef de instellingen op voor het faxen. Raadpleeg Faxbewerkingen
in de handleiding voor meer informatie.

RX weergave

Basisinstelling
Beschrijving

Standaardinstelling

Geef de standaardinstellingen op voor de Kopiemodus.
U kunt instellen welke kopie-instellingen die worden geselecteerd
wanneer de machine wordt ingeschakeld (de voedingsschakelaar is
ingesteld op “n”) of wanneer op de toets [Reset] wordt gedrukt.
• Huidige instelling:
de instelling die werd opgegeven via het tiptoetsscherm voordat
de Utilitymodus werd geopend, worden ingesteld als de standaardinstellingen voor de Kopiemodus.
• Fabrieksstandaard:
de standaardinstellingen van de fabriek worden ingesteld als de
standaardinstellingen voor de Kopiemodus.

Fabrieksstandaard

2
Let op

Om de standaardinstellingen voor de Scan- of Faxmodus te wijzigen,
drukt u op de toets [Scan] of [Fax], opent u de Utilitymodus en selecteert
u vervolgens een instelling voor deze parameter.

!
Detail

Raadpleeg “De instellingen automatisch annuleren (Automatische reset
paneel)” op pagina 2-31 voor meer informatie over de standaardinstellingen en de fabrieksstandaard instellingen.
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Kopieerapparaat instelling

C250

Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Auto papier select. voor
klein origineel

Selecteer of het kopiëren toegelaten is
wanneer de instelling “Auto papier
selectie” is geselecteerd en er geen document op de glasplaat is geplaatst of
als het document op de glasplaat te klein
is zodat zijn formaat niet kan worden gedetecteerd.
• Kopiëren op klein formaat:
het documentformaat is vastgesteld
op A5 en kopieën worden gemaakt op
papier op A5-formaat.
• Kopieer A4:
het documentformaat is vastgesteld
op A4 en kopieën worden gemaakt op
papier op A4-formaat.
• Verbied kopiëren:
er kunnen geen kopieën worden gemaakt omdat het documentformaat
niet kan worden gedetecteerd. Voordat u op de toets [Start] drukt, moet
de papierlade (papier waarop moet
worden afgedrukt) geselecteerd worden.

Verbied kopiëren

Auto boekje AAN bij
Vouwen & nieten

Selecteer of de functie “Boekje” automatisch wordt geselecteerd wanneer de instelling “Vouwen & nieten” is
geselecteerd. Deze parameter is alleen
beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid FS-603 is geïnstalleerd.

Auto select boekje

Auto zoom voor combineren/Boekje

Selecteer of de vooraf ingestelde zoomfactoren automatisch worden geselecteerd wanneer “Auto pap.selectie” is
ingesteld en de instelling Combineer originelen of Boekje is geselecteerd.
• Auto display zoomwaarde:
de volgende zoomwaarden worden
ingesteld.
2 in 1, Boekje × 0,707
4 in 1 × 0,500
8 in 1 × 0,353
• UIT:
de zoomwaarde wordt niet automatisch geselecteerd.

Auto display zoomwaarde
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Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Sorteren/Groeperen
auto wijzigen

Selecteer of de instelling “Sorteren” automatisch wordt geselecteerd wanneer
2 of meer kopieën zijn ingesteld om in
1 opdracht te worden afgedrukt.
• AAN:
wanneer een document in de ADF
wordt geplaatsen en op de toets
[Start] wordt gedrukt, wordt de instelling “Groeperen” “automatisch geselecteerd als het document uit slechts
één pagina bestaat of, als de instelling
“Sorteren” automatisch wordt geselecteerd als het document uit twee of
meer pagina's bestaat.”
• UIT:
de instellingen
“Sorteren” en “Groeperen” worden
niet automatisch geselecteerd.

AAN

Auto vergroting selectie
(Platen)*

Selecteer of er automatisch een zoominstelling wordt geselecteerd wanneer een
papierlade wordt geselecteerd (behalve
wanneer “Auto pap.selectie” niet is geselecteerd) terwijl een document op de
glasplaat wordt geplaatst.

UIT

Auto vergroting selectie
(ADF)

Selecteer of er automatisch een zoominstelling wordt geselecteerd wanneer een
papierlade wordt geselecteerd (behalve
wanneer “Auto pap.selectie” niet is geselecteerd) terwijl een document in de
ADF wordt geplaatst.

AAN

Specificeer std. cassette
als APS Uit**

Selecteer welke papierlade wordt geselecteerd wanneer de instelling “Auto
pap.selectie” wordt geannuleerd.
• Cassette bij APS OP AAN:
de papierlade die werd gebruikt voordat de instelling “Auto pap.selectie”
werd gekozen, wordt geselecteerd.
• Standaardlade:
lade 1 wordt gebruikt.

Cassette bij APS op AAN

Kies cassette voor invoegvel

Selecteer de standaard papierlade die
met papier voor de omslagpagina's is
geplaatsen.

Lade 2

Afdruktaken tijdens kopieren**

Selecteer of de afdruk- of faxgegevens
kunnen worden aanvaard voor het afdrukken terwijl een kopieerbewerking
wordt uitgevoerd.
• Accepteer:
afdruk- en faxgegevens kunnen worden geaccepteerd en afgedrukt.
• Alleen ontvangen:
afdruk- en faxgegevens worden afgedrukt nadat de kopieerbewerking voltooid is.

Accepteer
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2
Opmerking

Als de parameter “Beheerder beveiligingsniveau” in de Beheerdermodus
is ingesteld, worden de opties [Auto vergroting selectie (Platen)], [Auto
vergroting selectie (ADF)], [Specificeer std. cassette als APS Uit] en
[Kies lade voor invoegvel] niet weergegeven.
Als de parameter “Beheerder beveiligingsniveau” in de Beheerdermodus
werd ingesteld op “niveau 2”, wordt [Afdruktaken tijdens kopiëren] niet
weergegeven.

!
Detail

U vindt meer details over de parameter “Beheerder beveiligingsniveau”
onder “Beveiligingsinstelling” op pagina 12-46.
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Scannerinstelling
Parameter

Beschrijving

JPEG compressie niveau

Geef de instellingen op voor het scannen. Raadpleeg Netwerkscannerbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Zwart compressie niveau
TWAIN vergr. tijd

Printerinstelling
Parameter

Beschrijving

Basisinstelling

Geef de instellingen op voor het afdrukken. Raadpleeg Afdrukbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Papierinstelling
PCL-instelling
PS-instelling
Afdrukrapporten

De instellingen voor de afdrukfuncties kunnen als een rapport worden afgedrukt. Raadpleeg Afdrukbewerkingen in de handleiding
voor meer informatie.

Het scherm Gebruikersinstelling weergeven
De volgende procedure beschrijft hoe u het scherm Gebruikersinstelling kunt
weergeven.

1
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Druk op toets [Hulpprogramma].

C250

Utility

12
2

Druk op [2 Gebruikersinstelling].

–

U kunt ook een item selecteren door op de cijfertoetsen te drukken
op de numerieke toets voor het nummer naast de gewenste knop.
Voor “2 Gebruikersinstelling” drukt u op de toets [2] op de cijfertoetsen.

Het scherm Gebruikersinstelling wordt weergegeven.

2
Opmerking

Om het instellen van de Gebruikersmodus te verlaten, drukt u in het subweergavegebied op [Afsluiten] of drukt u op de toets [Hulpprogramma].
U kunt de Gebruikersmodus ook afsluiten door in elke scherm te drukken
op [Sluiten] tot het scherm voor de modus Kopie, Fax, Scan of Box opnieuw verschijnt.

C250
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12.4

De instellingen voor de beheerder definiëren
Deze sectie beschrijft de hoofdparameters en de bewerkingen die kunnen
worden uitgevoerd nadat u eerst op de toets [Hulpprogramma] drukt en vervolgens op [3 Beheerderinstelling].
Systeeminstelling
Energiespaarstand
Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Spaarstand modus
instelling*

Geef de gewenste duur op (tussen 10 en
240 minuten) tot de machine naar de
Spaarstandmodus gaat.

15 minuten

Slaapmodus instelling*

Geef de gewenste duur op (tussen 15 en
240 minuten) tot de machine naar de
Slaapmodus gaat.

30 minuten

Toets Energiespaarstand

Selecteer welke spaarstandmodus wordt
geopend wanneer op de toets
[Spaarstand] wordt gedrukt.
• Spaarstand:
het tiptoetsscherm wordt uitgeschakeld en de machine gaat naar een
modus die energie bespaart.
• Slaap:
de machine bespaart wel meer energie
in de Slaapstand dan in de Spaarstand,
maar wanneer de Slaapstand wordt
geannuleerd moet de machine opwarmen zodat er meer voorbereidingstijd
nodig is dan in de Spaarstand.

Spaarstand

Gaat in energiespaarmodus (Fax)

Geef de instellingen op voor het faxen.
Raadpleeg Faxbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Uitvoerinstelling
Parameter

Beschrijving

Afdruk/Fax uitvoer instelling

Geef de instellingen voor het faxen en afdrukken op. Raadpleeg Faxbewerkingen en Afdrukbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Standaardinstelling

Uitvoerlade instelling

Selecteer de kopie-uitvoerlade voor elk
type opdracht (kopieën, afdrukken,
faxen en rapporten).

Kopie: Kopieuitvoerlade 2
Afdruk: Kopieuitvoerlade 2
Fax: Kopie-uitvoerlade 3
Rapporten: Kopieuitvoerlade 3

2
Let op

De parameter “Uitvoerladeinst.” is alleen beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid FS-501 is geïnstalleerd.
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Datum/tijd instelling
Beschrijving

Standaardinstelling

Geef de datum, de tijd en de tijdzone op voor de interne klok van de
machine.

Tijdzone: +00:00

Zomertijd instelling
Beschrijving

Standaardinstelling

Selecteer of de interne klok van de machine moet rekening houden
met de zomertijd en stel de zomertijd in tussen 1 en 150 minuten.

UIT

Weektimer-instelling
Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Weektimer AAN/UIT
instelling

Selecteer of de weektimer moet worden
gebruikt.

UIT

Tijdinstelling

Geef het tijdstip op voor het dagelijks in/
uitschakelen van de machine door middel van de timer.

–

Datuminstelling

Geef de individuele datums of dagen van
de week op waarop de machine moet
worden in/uitgeschakeld door de timer.

–

Kies tijd voor energiespaarstand

Geef het tijdstip op waarop de machine
wordt uit/ingeschakeld wanneer deze
werd ingeschakeld door de weektimer.

UIT

Wachtwoord voor niet
kantooruren

Selecteer of de machine kan worden gebruikt nadat een wachtwoord wordt ingevoerd terwijl de machine werd
uitgeschakeld door de weektimer.

UIT

!
Detail

Als de weektimer is ingesteld, zal de machine worden in/uitgeschakeld
op het opgegeven tijdstip. U kunt opgeven dat een wachtwoord is vereist
om de machine in te schakelen of om toe te laten dat fax- en afdruktaken
worden ontvangen nadat de machine door de timer werd uitgeschakeld.
U kunt de verschillende instellingen voor de weektimer in het scherm
Weektimer instelling combineren. Raadpleeg “Overzicht van weektimerinstellingen” op pagina 12-49 voor meer informatie over de verschillende
instellingen.
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Beperk gebruikerstoegang
Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Beperk toeg. tot opgesl.
prog.tkn.

Selecteer de geregistreerde kopieerprogramma's die worden beschermd tegen
wijzigen of verwijderen.

–

Verw. opgesl. programmataken

Selecteer de geregistreerde kopieerprogramma's die moeten worden verwijderd.

–

Beperk
toegang
tot taakinstellingen

Wijzig
taakprioriteit

Selecteer of de afdrukprioriteit van taken
mag worden gewijzigd.

Toegest.

Verw. van
taken van
andere
gebr.

Selecteer of taken van andere gebruikers kunnen worden verwijderd wanneer
de instellingen voor de gebruikersauthenticatie werden opgegeven.

Beperken

Registreren en
wijzigen
adressen

Selecteer of de geregistreerde geadresseerden mogen worden gewijzigd.

Toegest.

Wijzigen
van zoomwaarde

Selecteer of de opgeslagen zoomwaarden mogen worden gewijzigd.

Toegest.

Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

AE niveau aanpassing

Stel de basiswaarde in voor de automatische belichting tussen 0 en 4. Hoe
hoger de instelling, hoe meer de achtergrond van het document wordt benadrukt.

2 (standaard)

Expert aanpassing
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Parameter
Printer
aanpassing

Afwerkingseenheid
aanpassen

C250

Beschrijving

Standaardinstelling

Voorrand
aanpassing

Pas de startpositie voor de afdruk aan
tussen –3,00 en 3,0 mm van de huidige
positie van de voorrand van het papier
(rekening houdend met de invoerrichting
van het papier). U kunt voor elke papiersoort aanpassingen opgeven.

0,0 mm

Centrering

Pas de startpositie voor de afdruk aan
tussen –3,0 en 3,0 mm aan de linkerrand
van het papier (rekening houdend met de
invoerrichting van het papier). U kunt
voor elke papierlade aanpassingen opgeven.

0,0 mm

Centrering
(Duplex
2e zijde)

Pas de startpositie voor de afdruk aan
tussen –3,0 en 3,0 mm aan de linkerrand
van het papier voor de tweede zijde tijdens het automatisch dubbelzijdig kopieren. U kunt voor elke papierlade
aanpassingen opgeven.

0,0 mm

Media
aanpassing

Als de afgedrukte afbeelding niet correct
is (ontbrekende afdruk, witte punten of
ongelijkmatige afdruk) door de kenmerken van het type papier dat werd gebruikt, kunt u deze parameter aanpassen
van –5 tot +5 afhankelijk van het papiertype.

–

Wis voorrand

De breedte van het gewiste gebied vanaf
de voorrand (marge) kan worden aangepast naar 4 mm, 5 mm of 7 mm. Neem
contact op met uw technische vertegenwoordiger voor meer informatie over het
uitvoeren van deze aanpassing.

4 mm

Midden
niet positie

Pas de middelste nietpositie aan tussen
–7 mm en 7 mm voor het afdrukken met
de instelling “Vouwen & nieten”.

0 mm

Half-vouw
positie

Pas de middenvouwpositie aan tussen –
7 mm en 7 mm voor het afdrukken met
de instelling “Half vouwen”.

0 mm
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Parameter
Densiteitaanpassing

Dik papier
afbeelding
Densiteit
geel
Dik papier
afbeelding
Densiteit
magenta
Dik papier
afbeelding
Densiteit
cyaan
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Beschrijving

Standaardinstelling

Pas de afbeeldingsdensiteit aan voor het
afdrukken op dik papier, OHP-transparanten of enveloppen. De densiteit kan
voor elke kleur afzonderlijk worden aangepast (geel, magenta, cyaan en zwart
voor een kleurenafbeelding en de zwarte
afbeeldingsdensiteit). Hoe hoger de instelling, hoe donkerder de densiteit.
Pas de instelling voor geel, magenta, cyaan en zwart in tussen –5 en +5.
Pas de instelling voor “Zwart afbeelding
densiteit” tussen –2 en +2.

0

0

0

Dik papier
afbeelding
Densiteit
zwart

0

Zwart afbeelding
densiteit

0

Afbeelding stabilisatie

Voer een stabilisatie van de afbeelding
uit als deze niet correct is, zelfs nadat de
gradatieniveaus werden aangepast.
• Alleen afbeelding stabilisatie:
voer de normale stabilisatie voor de
afbeelding uit.
• Initialiseren + afbeelding stabilisatie:
selecteer deze functies wanneer u
geen goed resultaat hebt nadat
“Alleen afbeelding stabilisatie” werd
geselecteerd.

–

Kleurregistratie aanpassing

Pas de kleurregistratie aan als de kleurverschuivingen zichtbaar zijn in het
afdrukresultaat.

–

Kleurregistratie
aanpassen (geel)
Kleurregistratie
aanp.
(magenta)

–

Kleurregistratie
aanpassen (cyaan)

–
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Parameter
Gradatie
aanpassing

Scanner
aanpassing

ADF aanpassing

C250

Beschrijving

Standaardinstelling

Kopie

Pas de gradatie aan als er wijzigingen
zijn in de kleurgradaties van de afgedrukte afbeelding. De aanpassing wordt
uitgevoerd met nadruk op het verhogen
van het aantal afbeeldingen dat in het
geheugen is opgeslagen.

–

Printer
(gradatie)

Pas de gradatie aan als er wijzigingen
zijn in de kleurgradaties van de afgedrukte afbeelding. De aanpassing wordt
uitgevoerd met nadruk op de gradaties
in de afbeeldingen.

–

Printer
(resolutie)

Pas de gradatie aan als er wijzigingen
zijn in de kleurgradaties van de afgedrukte afbeelding. De aanpassing wordt
uitgevoerd met nadruk op de reproduceerbaarheid van tekst en lijnen.

–

Voorrand
aanpassing

De beginpositie voor het scannen (documentinvoerrichting) van het
document kan worden aangepast. Neem contact op met uw technische vertegenwoordiger voor meer informatie over het uitvoeren van
deze aanpassing.

Centrering

De beginpositie voor het scannen (omgekeerde documentinvoerrichting) van het document kan worden aangepast. Neem contact op
met uw technische vertegenwoordiger voor meer informatie over het
uitvoeren van deze aanpassing.

Horizontale aanpassing

Als de gekopieerde afbeelding vervormd is (uitgerekt of samengeperst), kunt u de zoomfactor in de dwarsliggende documentinvoerrichting aanpassen. Neem contact op met uw technische
vertegenwoordiger voor meer informatie over het uitvoeren van deze
aanpassing.

Verticale
aanpassing

Als de gekopieerde afbeelding vervormd is (uitgerekt of samengeperst), kunt u de zoomfactor in de dwarsliggende documentinvoerrichting aanpassen. Neem contact op met uw technische
vertegenwoordiger voor meer informatie over het uitvoeren van deze
aanpassing.

Centrering

Als de middenpositie niet automatisch kan worden aangepast in de
dwarsliggende documentinvoerrichting, kan deze handmatig worden aangepast. Neem contact op met uw technische vertegenwoordiger voor meer informatie over het uitvoeren van deze aanpassing.

Origineel
stop positie

Als de scanpositie niet automatisch kan worden aangepast in de
documentinvoerrichting, kan deze handmatig worden aangepast.
Neem contact op met uw technische vertegenwoordiger voor meer
informatie over het uitvoeren van deze aanpassing.

Centrering
auto aanpassing

De middenpositie in de dwarsliggende documentinvoerrichting kan
handmatig worden aangepast. Neem contact op met uw technische
vertegenwoordiger voor meer informatie over het uitvoeren van deze
aanpassing.

Auto aanp.
van stop
positie

De scanpositie in de dwarsliggende documentinvoerrichting kan
handmatig worden aangepast. Neem contact op met uw technische
vertegenwoordiger voor meer informatie over het uitvoeren van deze
aanpassing.
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!
Detail

Raadpleeg “De printer aanpassen” op pagina 12-50 voor de werkwijze
voor het aanpassen van de printer.
Raadpleeg “De afwerkingseenheid aanpassen” op pagina 12-58 voor de
werkwijze voor het aanpassen van de afwerkingseenheid.
Raadpleeg “De kleurregistratie voor geel, magenta en cyaan aanpassen”
op pagina 12-62 voor de werkwijze voor het aanpassen van de kleurregistratie.
Raadpleeg “De gradatieniveaus aanpassen” op pagina 12-65 voor de
werkwijze voor het aanpassen van de gradatieniveaus.
Neem contact op met uw technische vertegenwoordiger voor details
over het weergeven van [Wis voorrand].
Neem contact op met uw technische vertegenwoordiger voor details
over het weergeven van [Scanner aanpassing] and [ADF aanpassing].
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Lijst/Teller
Parameter
Management lijst

Beschrijving
Opdrachtinstellingenlijst

Papierform/Type teller

De machine-instellingen kunnen worden
afgedrukt.
Sla combinaties op van papierformaten en
papiersoorten die moeten worden geteld.

Standaard formaat instelling
Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Origineel glas origineel
form. detect

U kunt papierformaattabel 1 of 2 selecteren om
de beschikbare instellingen te wijzigen wanneer
het papierformaat wordt gedetecteerd. Neem
contact op met uw leverancier voor details.

Tabel 1

Foolscap formaat
instelling

Het papierformaat Foolscap kan worden
gewijzigd. Er zijn vier Foolscap-formaten:
220 × 330 mm, 8-1/2 × 13 w, 8-1/4 × 13 w,
8-1/8 × 13-1/4 w en 8 × 13 w. Neem contact op
met uw leverancier voor details.

8 × 13 w

2
Opmerking

Neem contact op met uw technische vertegenwoordiger voor details
over het weergeven van [Standaard formaat instelling].
Beheerder/Machine-instelling

C250

Parameter

Beschrijving

Beheerder registratie

Geef de administratorinformatie op in het scherm Service/Beheerder
informatie van de Help-schermen en het adres Van voor het verzenden van een e-mail vanaf de machine.

Invoer machine adres

Geef de naam en het e-mailadres van de machine op. Het geregistreerde adres kan worden gebruiken als een van de adressen Van
voor scantaken en voor het ontvangen van e-mails in de machinemap.
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Sneltoets registratie
Parameter

Beschrijving

Scannen

Geef instellingen op voor het scannen, het faxen en het gebruiken
van mappen. Raadpleeg Netwerkscannerbewerkingen, Faxbewerking en Mapbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Fax
Gebruikersbox
Sneltoets registratielijst

De lijst met afgekorte bestemmingen, groepsbestemmingen, programmabestemmingen en titels/tekst kunnen worden afgedrukt als
controle.
Raadpleeg Netwerkscannerbewerkingen, Faxbewerking en Mapbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Gebr. authenticatie/gebruikersbeheer
Algemene instellingen
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Beschrijving

Standaardinstelling

Geef de instellingen op voor de gebruikersauthenticatie en de account track als controle voor het gebruik van deze machine.
• Gebruikersauthenticatie:
selecteer “AAN (Externe server)” of “AAN (MFP)” als gebruikersauthenticatiemethode. Selecteer “UIT” om de gebruikersauthenticatie te verlaten.
• Openbare gebruiker toegang:
selecteer of de machine kan worden gebruikt door een niet geregistreerde gebruiker. Deze parameter is niet beschikbaar wanneer
“Gebruikersauthenticatie” is ingesteld op “UIT”.
• Gebruikersregistratie:
selecteer of een account track wordt gebruikt om de machine te
beheren.
• Gebruikersregistratie invoermethode:
om de authenticatie te controleren met een accountnaam en een
wachtwoord, selecteert u “Gebruikersnaam & wachtwoord”.
Om de authenticatie alleen met een wachtwoord te controleren,
selecteert u “Alleen wachtwoord”. U kunt geen enkele instelling
selecteren wanneer “Gebruikersregistratie” is ingesteld op “UIT”.
Als de instellingen voor zowel gebruikersauthenticatie als account
track werden ingesteld, kunt u alleen “Gebruikersnaam & wachtwoord” selecteren.
• Wanneer aantal opdr. max. bereikt:
Selecteer “Sla opdracht over” als u de opdracht die wordt afgedrukt wilt stoppen en het afdrukken van de volgende opdracht wilt
starten wanneer de limiet die voor de account track en de gebruikersauthenticatie is opgegeven, werd bereikt. Selecteer “Stop
opdracht” om de machine te stoppen wanneer de limiet die voor
account track is opgegeven, werd bereikt.
• Synchroniseer gebruikers auth. & gebruikersreg.
selecteer of de gebruikerauthenticatie en de account track
gekoppeld zijn. Dit verschijnt alleen wanneer “Gebruiker authenticatie” is ingesteld op “AAN (Externe server)” of op “AAN (MFP)”
en wanneer “Gebruikersregistratie” is ingesteld op “AAN”.
• Aantal gebruikerstellers toegewezen voor gebruikers:
pas het aantal gebruikers en accounts die kunnen worden geregistreerd aan.
Voorbeeld: Wanneer “Aantal gebruikerstellers” is ingesteld
op “50”, kunnen 950 accounts worden geregistreerd.

Gebruikersauthenticatie: UIT; Gebruikersregistratie: UIT
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Instelling gebruikersauthenticatie
Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Gebruikersnaam
lst.

Selecteer of een lijst met gebruikersnamen moet worden weergegeven in het
scherm gebruikersauthenticatie.

UIT

Standaard
functie
toestemming

Bewerkingen die met deze machine
mogelijk zijn, kunnen worden beperkt
wanneer ze worden bevestigd met een
externe server.

Kopie: Toegest.
Scan: Toegest.
Fax: Toegest.
Afdruk: Toegest.
Gebruikersbox: Toegest.

Gebruikersregistr.

De gebruikers van deze machine kunnen
worden geregistreerd. Daarnaast kunnen het wachtwoord, de afdrukmachtigingen, het aantal toegelaten afdrukken
en de functiemachtigingen voor elke gebruiker van deze machine worden opgegeven.

–

Gebruikersteller

Het gebruik van het kopieerapparaat, de
printer, de scanner en de fax kan voor
elke gebruiker worden gecontroleerd.

–

Administratieve
instelling

Gebruikersregistr. instelling
Parameter

Beschrijving

Gebruikersbeheer
registratie

De accounts die deze machine kan gebruiken, kunnen worden geregistreerd.

Gebruikersbeheer teller

Het gebruik van het kopieerapparaat, de printer, de scanner en de
fax kan voor elke account worden gecontroleerd.

Afdrukken zonder authenticatie
Beschrijving

Standaardinstelling

Selecteer of het afdrukken toegelaten is zonder dat hiervoor een gebruiker of account moet worden opgegeven. Als het afdrukken is
toegestaan, worden de afdrukken voor openbare gebruikers geteld.

Beperken

Tellerlijst

C250

Beschrijving

Standaardinstelling

Het gebruik voor elke gebruiker of account kan worden gecontroleerd.

–
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Netwerkinstelling
Parameter

Beschrijving

TCP/IP instelling

Geef de instelling op voor het gebruik van het netwerk. Raadpleeg
Netwerkscannerbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

NetWare instelling
IPP instelling
FTP instelling
SMB instelling
AppleTalk instelling
LDAP instelling
E-Mail instelling
Detailinstelling

Kopieerapparaat instelling
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Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Auto Zoom (Platen)

Selecteer of er automatisch een zoominstelling wordt geselecteerd wanneer een
papierlade wordt geselecteerd (behalve
wanneer “Auto pap.selectie” niet is
geselecteerd) terwijl een document op
de glasplaat wordt geplaatst.

UIT

Auto Zoom (ADF)

Selecteer of er automatisch een zoominstelling wordt geselecteerd wanneer een
papierlade wordt geselecteerd (behalve
wanneer “Auto pap.selectie” niet is
geselecteerd) terwijl een document in de
ADF wordt geplaatst.

AAN

Selecteer cassette
wanneer APS UIT

Selecteer welke papierlade wordt geselecteerd wanneer de instelling “Auto
pap.selectie” wordt geannuleerd.
• Cassette bij APS OP AAN:
de papierlade die werd gebruikt voordat de instelling “Auto pap.selectie”
werd gekozen, wordt geselecteerd.
• Standaardlade:
lade 1 wordt gebruikt.

Cassette bij APS op AAN

Kies cassette voor
invoegvel

Selecteer de standaard papierlade die
met papier voor de omslagpagina's is
geplaatsen.

Lade 2

Afdruktaken tijdens
kopiëren**

Selecteer of de afdruk- of faxgegevens
kunnen worden aanvaard voor het afdrukken terwijl een kopieerbewerking
wordt uitgevoerd.
• Accepteer:
afdruk- en faxgegevens kunnen worden geaccepteerd en afgedrukt.
• Alleen ontvangen:
afdruk- en faxgegevens worden afgedrukt nadat de kopieerbewerking voltooid is.

Accepteer
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Printerinstelling
Parameter

Beschrijving

Locaal I/F Timeout

Geef de instellingen op voor het afdrukken. Raadpleeg Afdrukbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Parallel I/F
IEEE 1284/USB

Fax instelling
Parameter

Beschrijving

Header Informatie

Geef de instellingen op voor het faxen. Raadpleeg Faxbewerkingen
in de handleiding voor meer informatie.

Header/Footer positie
Telefoonlijn instellingen
TX/RX instelling
Functie-instelling
PBX CN instelling
Rapport instellingen
Opdrachtinstellingenlijst

2
Opmerking

[2 Fax] wordt alleen weergegeven wanneer faxkit FK-502 is geïnstalleerd.
Systeemaansluiting

C250

Parameter

Beschrijving

IS OpenAPI instelling

Geef de instelling op voor het gebruik van het netwerk. Raadpleeg
Netwerkscannerbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Bel Remote Center

Verschijnt wanneer de centrumregistratie met CS Remote Care werd
voltooid.
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Beveiligingsinstelling
Beheerder wachtwoord
Beschrijving

Standaardinstelling

De beheerder wachtwoord wordt gebruikt om aan te duiden dat de
instellingen voor de Beheerdermodus kunnen worden gewijzigd.

12345678

Gebruikersbox beheerderinstelling
Beschrijving
Geef de instellingen op met behulp van mappen. Raadpleeg Mapbewerkingen in de handleiding
voor meer informatie.

Beheerder beveiligingsniveau
Beschrijving

Standaardinstelling

Geef het bereik op voor de parameters van de Beheerdermodus die
beschikbaar zijn voor gebruikers.
• Niveau 1:
“Spaarstand”, “Auto Zoom (Platen)”, “Auto Zoom (ADF)”,
“Specificeer std. cassette als APS UIT” en “Selecteer cassette
voor invoegvel” zijn beschikbaar voor de gebruikers.
• Niveau 2:
“Spaarstand”, “Uitvoerinstelling”, “Datum/tijd instelling”, “Zomertijd instelling”, “AE niveau aanpassing”, “Auto zoom (Platen)”,
“Auto zoom (ADF)”, “Specificeer std. cassette wanneer APS UIT”,
“Kies cassette voor invoegvel” en “Afdruktaken tijdens kopiëren”
zijn beschikbaar voor gebruikers.
• Verbieden:
er is geen enkele parameter beschikbaar die met “Niveau 1” of
“Niveau 2” beschikbaar zijn voor gebruikers.

Verbieden

Beveiligingsdetails
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Parameter

Beschrijving

Standaardinstelling

Wachtwoordregels

Selecteer of er toegangscodes moeten
worden toegepast.

UIT

Invoer handmatige
bestemming

Selecteer of een geadresseerde handmatig kan worden ingevoerd in een invoerscherm voor geadresseerden.

Toegest.

Printdata capture

Selecteer of de gegevens voor een afdruktaak kunnen worden opgenomen. Raadpleeg Afdrukbewerkingen in de handleiding voor meer
informatie.
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HDD instelling
Parameter

Beschrijving

Controleer schijfcapaciteit

Geef de instellingen op met behulp van mappen. Raadpleeg
Mapbewerkingen in de handleiding voor meer informatie.

Ongebruikte gebruikersbox verwijderen
Documenten Beveiligd
afdrukken verwijderen
Alles overschrijven
HDD vergrendelings
wachtwoord

Het scherm beheerderinstellingen weergeven
De volgende procedure beschrijft hoe u het scherm Beheerderinstelling kunt
weergeven.

1

Druk op toets [Hulpprogramma].

2

Druk op [3 Beheerderinstelling].

–

C250

U kunt een item ook selecteren door het nummer dat naast de
gewenste knop staat in te drukken op de cijfertoetsen.
Druk voor “Beheerderinstelling” op de cijfertoetsen op de toets [3].
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3

Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op [OK].

Raadpleeg “Tekst invoeren” op pagina 13-3 voor meer informatie over
het invoeren van tekst.

Het scherm Beheerderinstelling wordt weergegeven.

2
Opmerking

Om te stoppen met het instellen van de utilitymodus, drukt u in het subweergavegebied op [Afsluiten] of drukt u op de toets [Hulpprogramma].
Druk anders in elk scherm op [Sluiten] tot het gewenste scherm verschijnt.
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12.5

12
Overzicht van weektimerinstellingen
U kunt de verschillende instellingen voor de weektimer in het scherm Weektimer instelling combineren. Een algemene werkwijze wordt hieronder beschreven.
Vereiste
0 Als de weektimer is ingesteld, moet de machine aangesloten blijven
op het stopcontact, zelfs als de machine werd uitgeschakeld.
0 Druk op de toets [Hulpprogramma], druk op [3 Beheerderinstelling],
[1 Systeeminstelling], [3 Datum/tijd instelling] en geef de noodzakelijke
instellingen correct op.

1

Stel “Weektimer AAN/UIT instelling” in op “AAN”.

2

Geef de tijden op voor “Tijdinstelling”.

3

Geef de datums op voor “Datuminstelling”.

4

Geef de gewenste instellingen op voor “Kies tijd voor energiespaarstand” en “Toegangscode voor niet kantooruren”.
De weektimer is ingesteld.

C250
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12.6

De printer aanpassen
De startpositie voor de afdruk aanpassen aan de positie van de voorrand
De startpositie voor de afdruk bij de voorrand van elke papiersoort (rekening
houdend met de invoerrichting van het papier) kan worden aangepast.
U kunt voor elke papiersoort aanpassingen opgeven.
0 De startpositie voor de afdruk wordt aangepast tijdens de productie van
de machine. Deze positie moet normaal niet worden aangepast.

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [1 Systeeminstelling].
Het scherm Systeeminstelling wordt weergegeven.

3

Druk op [7 Expert aanpassing].
Het scherm Expert aanpassing wordt weergegeven.

4

Druk op [2 Printer aanpassing].
Het scherm Printer aanpassing wordt weergegeven.

5

Druk op [1 Voorrand aanpassing].
Het scherm Voorrand aanpassing wordt weergegeven.

6

12-50

Druk op de knop voor de papiersoort die moet worden ingesteld.
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7

Druk op de toets [Start].
Een testpatroon wordt afgedrukt.

8

Controleer of de afstand van de
startpositie voor de afdruk van het
testpatroon tot de rand van het
papier (a) 4,2 mm bedraagt.
–

–

–

9

a: 4,2 mm

a

Als de afstand korter is dan
4 mm, druk dan op [+] om de
aanpassing te verhogen
(tussen 0,2 mm en 3,0 mm).
Als de afstand langer is dan
7 mm, druk dan op [-] om de aanpassing te verlagen (tussen -0,2 mm en -3,0 mm).
Druk doorlopend op [+] of [–] om snel door de waarden te scrollen.

Druk op de toets [Start].
Het aangepaste testpatroon wordt afgedrukt.

10

Controleer de afstand van de startpositie voor de afdruk van het testpatroon tot de rand van het papier.
–
–
–

11

Controleer of de breedte werd aangepast naar 4,2 mm.
Herhaal stappen 8 en 9 om, indien nodig, meer aanpassingen uit te
voeren.
Keer terug naar stap 6 om de afdrukpositie voor een ander type papier aan te passen.

Druk op [OK].
– Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
De afdrukpositie wordt aangepast.

C250
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De startpositie voor de afdruk aanpassen aan de linkerrand

De startpositie voor de afdruk bij de linkerrand van het papier (rekening houdend met de invoerrichting van het papier) kan voor elke papierlade worden
aangepast.
U kunt voor elke papierlade aanpassingen opgeven.
0 De startpositie voor de afdruk wordt aangepast tijdens de productie van
de machine. Deze positie moet normaal niet worden aangepast.
0 U kunt alleen A4 v papier gebruiken om de handinvoer aan te passen.

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [1 Systeeminstelling].
Het scherm Systeeminstelling wordt weergegeven.

3

Druk op [7 Expert aanpassing].
Het scherm Expert aanpassing wordt weergegeven.

4

Druk op [2 Printer aanpassing].
Het scherm Printer aanpassing wordt weergegeven.

5

Druk op [2 Centrering].
Het scherm Centreren verschijnt.

6

Druk op de knop voor de papierlade die moet worden ingesteld.

7

Druk op de toets [Start].
Een testpatroon wordt afgedrukt.
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8

Controleer of de afstand van de startpositie voor de afdruk van het
testpatroon tot de rand van het papier (b) 3 mm (± 0,5 mm) bedraagt.
–
–
–
–

Als de afstand korter is dan 2,5 mm, druk dan op [+] om de aanpassing te verhogen (tussen 0,2 mm en 3,0 mm).
Als de afstand langer is dan 3,5 mm, druk dan op [-] om de aanpassing te verlagen (tussen -0,2 mm en -3,0 mm).
Als de afstand tussen 2,5 en 3,5 mm, mag u doorgaan naar stap 10.
Telkens wanneer u op [+] of [–]
b
drukt, wordt de waarde verhoogd
of verlaagd met 1 stap.
B: 3 mm
± 0,5 mm

9

Druk op de toets [Start].
Het aangepaste testpatroon wordt afgedrukt.

10

Pas de afstand van de startpositie voor de afdruk van het testpatroon
aan volgens de rand van het papier.
–
–
–

11

Controleer of de afstand werd aangepast naar een waarde tussen
2,5 en 3,5 mm.
Herhaal stappen 8 en 9 om, indien nodig, meer aanpassingen uit te
voeren.
Keer terug naar stap 6 om de afdrukpositie voor een andere papierlade aan te passen.

Druk op [OK].
– Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
De afdrukpositie wordt aangepast.
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De startpositie voor de afdruk aanpassen voor de tweede zijde

De startpositie voor de afdruk aan de linkerrand van het papier voor de tweede zijde tijdens het automatisch dubbelzijdig kopiëren voor elke papierlade,
kan worden aangepast.
0 De startpositie voor de afdruk wordt aangepast tijdens de productie van
de machine. Deze positie moet normaal niet worden aangepast.
0 U kunt alleen A4 v papier gebruiken om de handinvoer aan te passen.

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [1 Systeeminstelling].
Het scherm Systeeminstelling wordt weergegeven.

3

Druk op [7 Expert aanpassing].
Het scherm Expert aanpassing wordt weergegeven.

4

Druk op [2 Printer aanpassing].
Het scherm Printer aanpassing wordt weergegeven.

5

Druk op [3 Centreren (Duplex 2e zijde)]
Het scherm Centreren (Duplex 2e zijde) wordt weergegeven.

6

Druk op de knop voor de papierlade die moet worden ingesteld.

7

Druk op de toets [Start].
Een testpatroon wordt afgedrukt.
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8

Controleer of de afstand van de
startpositie voor de afdruk van het
testpatroon tot de linkerrand van het
papier (c) 3 mm (± 0,5 mm) bedraagt.
–

–

–
–

9

c
c: 3 mm
± 0,5 mm

Als de afstand korter is dan
2,5 mm, druk dan op [+] om
de aanpassing te verhogen
(tussen 0,2 mm en 3,0 mm).
Als de afstand langer is dan
3,5 mm, druk dan op [-] om de
aanpassing te verlagen (tussen -0,2 mm en -3,0 mm).
Als de afstand tussen 2,5 en 3,5 mm ligt, mag u doorgaan naar
stap 14.
Telkens wanneer u op [+] of [–] drukt, wordt de waarde verhoogd of
verlaagd met 1 stap.

Druk op de toets [Start].
Het aangepaste testpatroon wordt afgedrukt.

10

Pas de afstand van de startpositie voor de afdruk van het testpatroon
aan volgens de rand van het papier.
–
–
–

11

Druk op [OK].
–

C250

Controleer of de afstand werd aangepast naar een waarde tussen
2,5 en 3,5 mm.
Herhaal stappen 8 en 9 om, indien nodig, meer aanpassingen uit te
voeren.
Keer terug naar stap 6 om de afdrukpositie voor een andere papierlade aan te passen.

Druk op [Annul.] om wijzigingen aan de instellingen te annuleren. De
afdrukpositie wordt aangepast.
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De afdruk aanpassen aan de media

De afgedrukte afbeelding kan voor elke papiersoort die wordt gebruikt,
worden aangepast.
De afdruk voor elk mediatype aanpassen

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [1 Systeeminstelling].
Het scherm Systeeminstelling wordt weergegeven.

3

Druk op [7 Expert aanpassing].
Het scherm Expert aanpassing wordt weergegeven.

4

Druk op [2 Printer aanpassing].
Het scherm Printer aanpassing wordt weergegeven.

5

Druk op [4 Media aanpassing].
Het scherm Media aanpassing wordt weergegeven.

6

Druk op de knop voor de papiersoort die moet worden ingesteld.

–
–
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Als de afbeelding vervormd is bij enkelzijdig kopiëren, selecteer dan
de papiersoort voor de eerste zijde van de pagina.
Als de afbeelding vervormd is bij dubbelzijdig kopiëren, selecteer
dan de papiersoort voor de tweede zijde van de pagina.
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7

Druk op [+] of [–] om de instelling aan te passen tussen –5 en +5. Een
aanpassing is mogelijk als het formaat van de witte gebieden in de ontbrekende afdruk of de witte punten 0,5 mm of kleiner is.
–

–

–

–

Druk bij ontbrekende afdruk of
witte punten in de afgedrukte afbeelding op [–] om de aanpassing
te verkleinen.
Druk bij een ongelijkmatige
afdruk van de afbeelding op [+]
om de aanpassing te vergroten.
Telkens wanneer u op [+] of [–]
drukt, wordt de waarde verhoogd
of verlaagd met 1 stap.
Druk op [Annul.] om de aanpassing te annuleren.

8

Druk op [OK].

9

Druk op [Enter].
Probeer de kopieercylcus opnieuw uit te voeren.

10

Controleer de afgedrukte afbeelding en beëindig de aanpassing als er
geen fouten zijn.
–
–

C250

Herhaal stappen 1 tot 9 om, indien nodig, meer aanpassingen uit te
voeren.
Als de fouten in de afgedrukte afbeelding slechter zijn, pas dan de
instelling in stap 7 aan in de tegenovergestelde richting.
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12.7

De afwerkingseenheid aanpassen

!
Detail

Voor details over de instelling “Vouwen & Nieten”, zie “Kopieën in het
midden binden (“Vouwen & Nieten”)” op pagina 3-83.
De Midden nieten positie aanpassen
U kunt de nietpositie aanpassen wanneer u afdrukt met de functie
“Vouwen & nieten”.
0 Gebruik de functie “Vouwen & nieten” voordat u enige wijzigingen aanbrengt om een enkele voorbeeldkopie af te drukken. Voer de aanpassing
uit terwijl u het voorbeeld dat u hebt gemaakt nauwkeurig bestudeert.

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [1 Systeeminstelling].
Het scherm Systeeminstelling wordt weergegeven.

3

Druk op [7 Expert aanpassing].
Het scherm Expert aanpassing wordt weergegeven.

4

Druk op [3 Finisher aanpassing].
Het scherm Finisher aanpassing wordt weergegeven.

5

Druk op [1 Midden-nieten positie].
Het scherm Midden-nieten positie wordt weergegeven.
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6

Vergelijk de breedte van de linkerpagina's van het kopievoorbeeld met
de breedte van de rechterpagina's
om het midden van het papier vast
te stellen.
–

–

–

7

Als de nietpositie teveel naar links
ligt ten opzichte van het midden,
drukt u op [+] om de aanpassing
te verhogen (tussen 1 mm en
7 mm).
Als de nietpositie teveel naar
rechts ligt ten opzichte van
het midden, drukt u op [-] om
de aanpassing te verlagen
(tussen -1 mm en -7 mm).
Druk doorlopend op [+] of [–] om snel door de waarden te scrollen.

Druk op [OK].
– Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
De middelste nietpositie wordt aangepast.
Als de nietpositie in stap 6 reeds in het midden van het papier was,
wordt hiermee de procedure voltooid.

8

Gebruik de functie “Vouwen & nieten” om een andere voorbeeldkopie
af te drukken.

9

Controleer het afdrukresultaat.
–
–

C250

Controleer of de nietpositie is aangepast volgens het midden van
het papier.
Herhaal stappen 6 en 8 om, indien nodig, meer aanpassingen uit te
voeren.
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De Halfvouw positie aanpassen

U kunt de half-vouwpositie aanpassen wanneer u afdrukt met de functie
“Vouwen & nieten”.
0 Gebruik de functie “Vouwen & nieten” voordat u enige wijzigingen aanbrengt om een enkele voorbeeldkopie af te drukken. Voer de aanpassing
uit terwijl u het voorbeeld dat u hebt gemaakt nauwkeurig bestudeert.

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [1 Systeeminstelling].
Het scherm Systeeminstelling wordt weergegeven.

3

Druk op [7 Expert aanpassing].
Het scherm Expert aanpassing wordt weergegeven.

4

Druk op [3 Finisher aanpassing].
Het scherm Finisher aanpassing wordt weergegeven.

5

Druk op [2 Halfvouw positie].
Het scherm Halfvouw positie wordt weergegeven.
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6

Vergelijk de breedte van de linkerpagina's van het kopievoorbeeld met
de breedte van de rechterpagina's
om het midden van het papier vast
te stellen.
–

–

–

7

Als de vouwpositie teveel naar
links ligt ten opzichte van het
midden, drukt u op [+] om de
aanpassing te verhogen
(tussen 1 mm en 7 mm).
Als de vouwpositie teveel naar
rechts ligt ten opzichte van het
midden, drukt u op [-] om de
aanpassing te verlagen
(tussen -1 mm en -7 mm).
Druk doorlopend op [+] of [–] om snel door de waarden te scrollen.

Druk op [OK].
– Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
De halfvouw positie wordt aangepast.
Als de vouwpositie in stap 6 reeds in het midden van het papier was,
wordt hiermee de procedure voltooid.

8

Gebruik de functie “Vouwen & nieten” om een andere voorbeeldkopie
af te drukken.

9

Controleer het afdrukresultaat.
–
–

C250

Controleer of de vouwpositie is aangepast volgens het midden van
het papier.
Herhaal stappen 6 en 8 om, indien nodig, meer aanpassingen uit te
voeren.
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12.8

De kleurregistratie aanpassen
De kleurregistratie voor geel, magenta en cyaan aanpassen
Pas de kleurregistratie aan als de kleurverschuivingen zichtbaar zijn in het afdrukresultaat. Kleurverschuivingen kunnen worden aangepast met normaal
papier, dik papier 1 of dik papier 2. De procedure voor het aanpassen van de
kleurregistratie is dezelfde voor geel, magenta en cyaan.
De volgende procedure gebruikt papier op A3-formaat om de kleurregistratie
voor cyaan aan te passen.
0 U kunt het testpatroon afdrukken op papier met het formaat A3 w,
11 × 17 w, A4 v of 8-1/2 × 11 v dat alleen in lade 1 kan worden geplaatst.

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [1 Systeeminstelling].
Het scherm Systeeminstelling wordt weergegeven.

3

Druk op [7 Expert aanpassing].
Het scherm Expert aanpassing wordt weergegeven.

4

Druk op [7 Kleurregistratie aanpassing].
Het scherm Kleurregistratie aanpassing wordt weergegeven.

5

Druk op [3 Kleurregistratie aanpassen (cyaan)]
Het scherm Kleurregistratie aanpassen (cyaan) wordt weergegeven.
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6

Druk op de toets [Start].
Een testpatroon wordt afgedrukt.

7

Controleer de afstand tussen de
zwarte hulplijnen en de cyaanlijnen
in het testpatroon langs de X- en
Y-assen.
–

Als de lijnen worden verschoven
in de richting van X zoals hieronder weergegeven, druk dan
op [–] onder “X” om de
aanpassing te verminderen
(tussen –1 en –6 punten).

–

Als de lijnen worden verschoven
in de richting van X zoals hieronder weergegeven, druk dan op [+]
onder “X” om de aanpassing te
verhogen (tussen 1 en 6 punten).
Als de lijnen worden verschoven
in de richting van Y zoals hieronder weergegeven, druk dan
op [–] onder “Y” om de aanpassing te verminderen
(tussen –1 en –6 punten).

–

–

–

–

C250

Als de lijnen worden verschoven
in de richting van Y zoals hieronder weergegeven, druk dan op [+]
onder “Y” om de aanpassing te
verhogen (tussen 1 en 6 punten).
Telkens wanneer u op [+] of [–]
drukt, wordt de waarde verhoogd
of verlaagd met 1 stap.
Ga naar stap 10 als de lijnen niet
verschoven zijn ten opzichte van
de hulplijnen.

12-63

Utility

12
8

Druk op de toets [Start].
Het aangepaste testpatroon wordt afgedrukt.
Wanneer wordt de aanpassing toegepast?
% De aanpassing wordt toegepast wanneer op de toets [Start] wordt
gedrukt. Druk op [Annul.] in plaats van op de toets [Start] om de
aanpassing te annuleren.

?
9

Controleer het afdrukresultaat.
–
–

10

Druk op [OK].
–
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Ga verder naar stap 10 als er geen verschuiving is tussen de zwarte
en cyaan lijnen.
Herhaal stappen 7 en 8 om, indien nodig, meer aanpassingen uit te
voeren.

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
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De gradatieniveaus aanpassen
Pas de gradatieniveaus aan als er wijzigingen zijn in de kleurgradaties van de
afgedrukte afbeelding.
U kunt de volgende aanpassingen aan de kleurgradaties uitvoeren.
- Hoge compressiemodus: de aanpassing wordt uitgevoerd met nadruk
op het verhogen van het aantal afbeeldingen dat in het geheugen is
opgeslagen.
- Gradatiemodus: de aanpassing wordt uitgevoerd met nadruk op de
gradaties in de afbeeldingen.
- Resolutiemodus: de aanpassing wordt uitgevoerd met nadruk op de
reproduceerbaarheid van tekst en lijnen.
De procedure voor het aanpassen van de gradatieniveaus van de kopie
wordt hieronder beschreven.
Vereiste
0 Zorg ervoor dat u de gradatieniveaus aanpast nadat u de imagingeenheid hebt vervangen.
0 Het testpatroon wordt afgedrukt op gewoon papier van een papierlade
waarin een van de volgende formaten is geplaatsen (weergegeven in
volgorde van prioriteit): A3 w, 11 ×17 w, A4 v of 8-1/2 × 11 v. Het papier
in de handinvoer kan niet worden geselecteerd.

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm
Beheerderinstelling.

Druk op [1 Systeeminstelling].
Het scherm Systeeminstelling wordt weergegeven.

3

Druk op [7 Expert aanpassing].
Het scherm Expert aanpassing wordt weergegeven.

4

Druk op [8 Gradatie aanpassing].
Het scherm Gradatie aanpassing wordt weergegeven.
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5

Druk op de knop voor de modus die moet worden aangepast.

6

Druk op de toets [Start].

Een testpatroon wordt afgedrukt.
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7

Plaats het afgedrukte testpatroon op de glasplaat.
–

Zorg ervoor dat u het papier plaats in de richting zoals weergegeven op het scherm.

8

Plaats 10 of meer vellen blanco papier van hetzelfde formaat in
lade 1 als de afgedrukte testpatroonpagina.

9

Sluit het deksel originelen, of de ADF als deze is geïnstalleerd.

10

Druk op de toets [Start].
Het afgedrukte testpatroon wordt gescand.
Wanneer het testpatroon wordt gescand, worden de gradatieniveaus
automatisch aangepast op basis van de gescande afbeelding.

C250

11

Herhaal driemaal stappen 5 tot 9.

12

Druk op [Sluiten].
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12.10 Authenticatiemethode

De instellingen voor de gebruikersauthenticatie en account track kunnen
worden opgegeven om het gebruik van deze machine te beperken. De instellingen voor de gebruikersauthenticatie worden opgegeven voor het beheer
van individuele gebruikers en de instellingen voor de account track voor het
beheer van groepen en meerdere gebruikers.
Als u instellingen opgeeft voor zowel de gebruikersauthenticatie als de
account track, kan het aantal afdrukken dat door elke groep wordt gemaakt,
voor elke individuele gebruiker worden beheerd.

2
Opmerking

U kunt in totaal 1.000 gebruikers en accounts registreren op deze machine.
Als een authenticatiemodus is ingesteld, wordt het authenticatiescherm
weergegeven terwijl deze machine in stand-by staat. Om deze machine
te gebruiken wanneer de instellingen voor de gebruikersauthenticatie of
de account track zijn opgegeven, moeten een gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevoerd. Raadpleeg “Het gebruik van deze machine beheren met gebruikersauthenticatie” op pagina 2-37 voor meer informatie.
Gebruikersauthenticatie en gebruikersbeheer
De gebruikersauthenticatie en gebruikersbeheer kunnen worden gebruikt om
de volgende instellingen op te geven.
- Gebruikersauthenticatie
– Beperkingen op de beschikbare functies (kopieerbewerkingen, scanbewerkingen, faxbewerkingen en afdrukken)
– Tellers voor afdrukken/scannen door elke gebruiker
– U kunt beperkingen instellen op het gebruik van kleuren- of zwarte
afdrukken en het aantal kopieën dat kan worden gemaakt
– Beheer van persoonlijke mappen door elke eigenaar
– Taken van andere gebruikers wissen en beperken
- Accountspoor
– Tellers voor afdrukken/scannen van elke account
– U kunt beperkingen instellen op het gebruik van kleuren- of zwarte
afdrukken en het aantal kopieën dat kan worden gemaakt
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Wanneer gebruikersauthenticatie en account track zijn gesynchroniseerd

Gebruiker 1

Account
Groep A

Gebruiker 2

Groep B

Deze instelling wordt gebruikt wanneer de machine door meerdere afdelingen wordt gebruikt en het gebruik van elke werknemer door elke afdeling
wordt beheerd. Met deze instelling kunt u totalen bijhouden voor elke werknemer (elke gebruiker) en elke afdeling (elke account).
Geef de volgende authenticatieinstellingen op om het gebruik van de machine op deze manier te beheren.
Parameter op scherm Algemene
instellingen

Instellingen

Gebruikersauthenticatie

Selecteer “AAN (Externe server)” of “AAN (MFP)”.

Gebruikersregistratie

Selecteer “AAN” en geef vervolgens de accountnaam en het wachtwoord op.

Synchroniseer gebruikers auth. &
gebruikersreg.

Selecteer “Synchroniseer”.

Gebruikersnaam
(op scherm Gebruikersregistratie)

Selecteer een accountnaam als “AAN (MFP)” is
geselecteerd.

2
Opmerking

De account track en gebruikersauthenticatie kunnen afzonderlijk worden
opgegeven. Controleer de verschillen tussen deze functies en geef vervolgens de correcte instellingen op.
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Wanneer gebruikersauthenticatie en account track afzonderlijk worden
gebruikt

Gebruiker 1

Account
Groep A

Gebruiker 2

Groep B

Groep C

Deze instelling wordt gebruikt wanneer de machine door meerdere werknemers wordt gebruikt en elke werknemer meerdere taken uitvoert waarvan de
totalen afzonderlijk worden bijgehouden. Met deze instelling kunt u totalen
bijhouden voor elke werknemer (elke gebruiker) en elke opdracht van de
werknemer (elke account). Daarnaast kunnen totalen worden bijgehouden
voor elke werknemer (elke gebruiker) en elke opdracht (elke account), zelfs
als dezelfde opdracht wordt uitgevoerd door twee verschillende werknemers.
Geef de volgende authenticatieinstellingen op om het gebruik van de machine op deze manier te beheren.
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Parameter op scherm Algemene
instellingen

Instellingen

Gebruikersauthenticatie

Selecteer “AAN (Externe server)” of “AAN (MFP)”.

Gebruikersregistratie

Selecteer “AAN” en geef vervolgens de accountnaam en het wachtwoord op.

Synchroniseer gebruikers auth. &
gebruikersreg.

Selecteer “Niet synchroniseren”.
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Een authenticatiemethode selecteren

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm
Beheerderinstelling.

Druk op [4 Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer].
Het scherm Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer wordt weergegeven.

3

Druk op [1 Algemene instellingen].
Het scherm Algemene instellingen wordt weergegeven.

4

Druk naast “Gebruikersauthenticatie” op de knop voor de gewenste
instelling.
–
–

–

5

Druk naast “Openbare gebr. toeg.” op de knop voor de
gewenste instelling.
–
–

C250

Druk op [UIT] om de gebruikersauthenticatie te annuleren.
Om de functie gebruikersauthenticatie van een externe server te
gebruiken, drukt u op [AAN (Externe server)] en selecteert u vervolgens het servertype.
Om de functie gebruikersauthenticatie van deze machine te gebruiken, drukt u op [AAN (MFP)].

Druk op [Beperk] om te vermijden dat niet-geregistreerde gebruikers deze machine gebruiken.
Druk op [Toestaan] om toe te staan dat deze machine wordt gebruikt wanneer een gebruikersnaam of wachtwoord wordt ingevoerd, zelfs indien de instellingen voor de gebruikersauthenticatie
werden toegepast.
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6

Druk naast “Gebruikersregistratie” op de knop voor de gewenste
instelling.
–
–

7

Druk naast “Gebruikersregistratie invoermethode” op de knop voor de
gewenste instelling.
–

–

8

Druk op [UIT] om de account track te annuleren.
Druk op [AAN] om de account trackfunctie te gebruiken.

Druk op [Gebruikersnaam & wachtwoord] om toe te staan dat deze
machine wordt gebruikt nadat een accountnaam en wachtwoord
werden ingevoerd in het scherm Gebruikersregistratie.
Druk op [Alleen wachtwoord] om toe te staan dat deze machine
wordt gebruikt nadat een wachtwoord is ingevoerd op het scherm
account track.

Druk op [verder].
Het tweede scherm wordt weergegeven.

9

Druk naast “Wanneer aantal opdr. max. bereikt” op de knop voor de
gewenste instelling.
–
–
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Druk op [Sla opdracht over] om de opdracht over te slaan wanneer
de limiet die voor de account track is opgegeven, is bereikt.
Selecteer [Stop opdracht] om de machine te stoppen wanneer de
limiet die voor account track is opgegeven, werd bereikt.
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10

Druk naast “Synchroniseer gebruikers auth. & gebruikersreg.” op de
knop voor de gewenste instelling.
–

–

11

Geef de gewenste instelling op naast “Aant. tellers toegekend voor gebruikers”.
–

–

12

Druk op de toets [C] (wissen) om de waarde te wissen en gebruik
vervolgens de cijfertoetsen om de gewenste waarde op te geven
(tussen 1 en 999).
Als de instellingen voor de gebruikersauthenticatie en de account
track werden toegepast, kunt u tellers toewijzen aan de account en
de gebruikers. Er kan een totaal worden gemaakt van de tellers
voor beide instellingen.

Druk op [OK].
–

13

Synchroniseren:
Als “AAN (MFP)” is ingesteld en “Gebruikersregistratie” is ingesteld
op “AAN”, kan de machine met deze instelling worden gebruikt
door gewoon de gebruikersauthenticatie in te voeren wanneer de
machine voor de eerste maal wordt gebruikt. Dit is alleen mogelijk
als de overeenkomstige account tijdens de gebruikersregistratie is
opgegeven.
Als “AAN (Externe server)” is ingesteld en “Gebruikersregistratie” is
ingesteld op “AAN”, kan de machine met deze instelling worden gebruikt door gewoon de gegevens van de gebruikersauthenticatie in
te voeren nadat de machine eenmaal werd gebruikt met de correct
ingevoerde gegevens voor de gebruikersauthenticatie en de account track.
Niet synchroniseren:
Deze instelling vereist dat alle informatie voor de gebruikersauthenticatie en de account track telkens wanneer de machine wordt gebruikt, wordt ingevoerd.

Als de instelling voor “Gebruikersauthenticatie” of “Gebruikersregistratie” werd gewijzigd, wordt het bericht “Weet u zeker dat u alle
data wilt wissen?” weergegeven.

Druk op [Ja].
De authenticatiemethode wordt ingesteld. Ga door met het opgeven
van instellingen voor de gebruikersauthenticatie en
de account track.
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2
Let op

Als “Active Directory” is geselecteerd als de externe serverauthenticatie,
dient u een wachtwoord van één of meer tekens op te geven. Als er geen
wachtwoord is opgegeven, zal de authenticatie mislukken.
Maak geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters in de gebruikersnaam voor de externe server. Aangezien de C250 geen onderscheid
kan maken tussen hoofdletters en kleine letters, zal de bewerking mogelijk niet correct worden uitgevoerd.
Gebruik geen aanhalingstekens (“) of het plusteken (+) in het wachtwoord
voor de externe server.
Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie over de
gebruiksomstandigheden.

2
Opmerking

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

2
Let op

Geef de authentie-instellingen op voor de externe server volgens de
netwerkomgeving die wordt gebruikt.
Active Directory: Windows 2000 Server
SMB: Windows NT 4.0 Server
NDS: NetWare 5.1, NetWare 6.0

2
Opmerking

“Synchroniseer gebruikers auth. & gebruikersreg.” verschijnt wanneer
“Gebruikersauthenticatie” is ingesteld op “AAN (Externe server)” of op
“AAN (MFP)” en “Gebruikersregistratie” is ingesteld op “AAN”.
Als “Synchroniseer gebruikers auth. & gebruikersreg.” is ingesteld
op “Synchroniseer”, zelfs als “Openbare gebr.toeg.” is ingesteld op
“Toestaan”, wijzigt “Openbare gebr.toeg.” naar “Beperk”.
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2
Let op

Als de instellingen voor zowel de gebruikersauthenticatie als voor de account track werden toegepast, wordt “Gebruikersregistratie invoermethode” ingesteld op “Gebruikersnaam & wachtwoord”.
U kunt instellen dat een openbare gebruiker tijdelijke toegang krijgt tot
deze machine. Als de toegang door een openbare gebruiker is toegelaten, raden wij u aan een beperking in te stellen voor de machinefuncties
die kunnen worden gebruikt. Raadpleeg “Gebruikersregistr.” op
pagina 12-80 voor meer informatie.
Als de instellingen voor de account track werden toegepast terwijl
“Gebruikersauthenticatie” is ingesteld op “AAN (Extern server)”, typ de
gebruikersnaam en het wachtwoord in het scherm Gebruikersauthenticatie en typ vervolgens de accountnaam en het wachtwoord in het scherm
Gebruikersregistratie.
Als “AAN (MFP)” is ingesteld en “Gebruikersregistratie” is ingesteld op
“AAN”, maar de overeenkomstige account niet werd opgegeven op het
ogenblik dat de gebruiker werd geregistreerd, moet de informatie voor de
gebruikersauthenticatie en account track telkens worden ingevoerd wanneer de machine wordt gebruikt, zelfs als “Synchroniseer gebruikers
auth. & gebruikersreg.” werd ingesteld op “Synchroniseer”.
Als “Synchroniseer gebruikers auth. & gebruikersreg.” is ingesteld op
“Niet synchroniseren”, is het gebruik door een openbare gebruiker niet
toegestaan.

2
Opmerking

“Aantal gebruikerstellers” verschijnt als “Gebruikersauthenticatie” is ingesteld op “AAN (Externe server)” of op “AAN (MFP)” en als “Gebruikersregistratie” is ingesteld op “AAN”.
Als het aantal gebruikerstellers is ingesteld op “50”, kunt u tot
950 accounts registreren.
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2
Opmerking

Als u op [Nee] hebt gedrukt, worden de beheergegevens niet gewist. De
instellingen kunnen echter niet worden gewijzigd. Om de gegevens op te
slaan wanneer de instellingen worden gewijzigd, kunt u een back-up maken van de gegevens met PageScope Data Administrator. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van PageScope Data Administrator voor meer informatie.
Als de instelling voor een van de volgende zaken werd gewijzigd, worden
de gegevens niet gewist. “Openbare gebr. toeg.”, “Wanneer aantal opdr.
max. bereikt”, of “Synchroniseer gebruikers auth. & gebruikersreg.”
Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
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12.11 Instelling Gebruikersauthenticatie
U kunt instellingen opgeven voor de gebruikersauthenticatie.
Administratieve instelling — Gebruikersnaam lijst
U kunt instellingen voor de gebruikersauthenticatie opgeven om [Lijst] weer
te geven op het scherm Gebruikersauthenticatie en het scherm Gebruikersnaam. Druk op [Lijst] om een lijst van geregistreerde gebruikersnamen weer
te geven waarin u de gewenste gebruikersnaam eenvoudig kan worden geselecteerd. (De standaardinstelling is “UIT”.)

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [4 Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer].
Het scherm Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer wordt weergegeven.

3

Druk op [2 Gebruiker bevest. instelling].
Het scherm Gebruiker bevest. instelling wordt weergegeven.
Kan [2 Gebruiker bevest. instelling] worden geselecteerd?
% [2 Gebruiker bevest. instelling] is niet beschikbaar als “Gebruiker
authenticatie” op het scherm Algemene instellingen is ingesteld op
“UIT”.

?
4

Druk op [1 Administratieve instelling].

5

Druk op [Gebruikersnaamenlijst].

De knoppen voor de beschikbare instellingen worden weergegeven.
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6

Druk op de knop voor de gewenste instelling.
U kunt instellen of een knop voor de gebruikersnaamlijst wordt weergegeven of niet.

2
Opmerking

Geef de instellingen op in het scherm Gebruikersregistratie om het
gebruik van de machine te beperken tot bevoegde gebruikers.
Standaard functie toestemming
Als de externe serverauthenticatie werd geselecteerd, kunnen beperkingen
worden opgelegd op de machinefuncties die door een gemachtigd gebruiker
kunnen worden gebruikt. (De standaardinstelling is “Toestaan”.)
De volgende bewerkingen kunnen worden beperkt.
- Kopieerbewerkingen
- Scanbewerkingen
- Faxbewerkingen
- Afdrukbewerkingen
- Documenten opslaan op de harde schijf
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Toestemming voor standaardfuncties opgeven

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm
Beheerderinstelling.

Druk op [4 Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer].
Het scherm Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer wordt weergegeven.
Kan [2 Gebruiker bevest. instelling] worden geselecteerd?
% [2 Gebruiker bevest. instelling] is niet beschikbaar als “Gebruikersauthenticatie” op het scherm Algemene instellingen is ingesteld op “UIT”.

?
3

Druk op [2 Gebruiker bevest. instelling].
Het scherm Gebruiker bevest. instelling wordt weergegeven.

4

Druk op [1 Administratieve instelling].

5

Druk op [Standaard functie bevoegheden].
Het scherm Standaard functie bevoegheden wordt weergegeven.

6

Druk op de knoppen voor de gewenste instellingen.

7

Druk op [OK].
De standaard functietoestemmingen worden ingesteld.

2
Opmerking

Geef de instellingen op in het scherm Gebruikersregistratie om het
gebruik van de machine te beperken tot bevoegde gebruikers.
C250
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Gebruikersregistr.

U kunt het wachtwoord, de afdrukmachtigingen, het toegelaten aantal afdrukken en de functietoestemmingen opgeven voor elke gebruiker van deze
machine.
De volgende procedure is een voorbeeld van de manier waarop een gebruiker kan worden geregistreerd waarbij de authenticatie wordt uitgevoerd door
de machine.
0 U kunt in totaal 1.000 gebruikers en accounts registreren op deze machine.
0 Als “Openbare gebr. toeg.” op het scherm Algemene instellingen is ingesteld op “Toestaan”, wordt een openbare gebruiker toegevoegd.
0 Als “Gebruikersregistratie” op het scherm Algemene instellingen is ingesteld op “AAN”, kan het aantal gebruikers dat is ingesteld voor “Aantal
gebruikerstellers” worden geregistreerd.
0 Als een externe serverauthenticatie is geselecteerd, worden gebruikers
automatisch geregistreerd. Als gebruiker vooraf zijn geregistreerd, kunnen ook functiebeperkingen worden opgegeven.

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [4 Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer].
Het scherm Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer wordt weergegeven.

3

Druk op [2 Gebruiker bevest. instelling].
Het scherm Gebruiker bevest. instelling wordt weergegeven.

4

Druk op [2 Gebruikersregistratie].

5

Druk op de knop voor de gewenste gebruiker.
Het scherm Gebruikersregistratie wordt weergegeven.
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Druk op [Gebr.naam].
Het scherm Gebruikersnaam wordt weergegeven.

7

Typ de gebruikersnaam (tot 64 tekens) en druk vervolgens op [OK].
–

Zie “Tekst invoeren” op pagina 13-3 voor details over het invoeren
van tekst.
– Zodra een gebruikersnaam is geregistreerd, kan deze niet meer
worden gewijzigd.
– Een gebruikersnaam die al werd geregistreerd, kan niet opnieuw
worden gebruikt.
De gebruikersnaam wordt ingesteld.
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8

Druk op [Gebr. wachtwoord].
–

Als “Gebruikersregistratie invoermethode” is ingesteld op “Alleen
wachtwoord”, kan hetzelfde wachtwoord niet meer dan eenmaal
worden geregistreerd.
– Als “Toegangscoderegels” op het scherm Beveiligingsdetails is
ingesteld op “AAN”, kunnen de volgende toegangscodes niet
worden geregistreerd.
Dezelfde toegangscode als deze die reeds werd opgegeven
Een toegangscode waarin hetzelfde teken wordt herhaald
(bijvoorbeeld, “11111111”)
Een toegangscode die minder dan 8 tekens bevat
Het scherm Wachtwoord verschijnt.
Kan [Gebr. wachtwoord] worden geselecteerd?
% [Gebr. wachtwoord] is niet beschikbaar als “Gebruiker authenticatie” op het scherm Algemene instellingen is ingesteld op
“AAN (Externe server)”.

?
9

Typ de wachtwoord (tot 64 tekens) en druk vervolgens op [OK].
Een scherm voor het opnieuw invoeren van het wachtwoord wordt
weergegeven.

10

Typ het wachtwoord dat is opgegeven in stap 9 opnieuw in en druk
vervolgens op [OK].
De gebruikerswachtwoord wordt ingesteld.

11

Druk op [E-Mail adres].
Het scherm E-Mail adres wordt weergegeven.

12

Typ het e-mailadres (tot 320 tekens) en druk vervolgens op [OK].
Het e-mailadres wordt ingesteld.
Als het e-mailadres meer dan 16 tekens bevat, verschijnt [Details] op
het scherm Gebruikersregistratie. Druk op [Details] om het scherm
E-mail adres details weer te geven en voer het e-mailadres in.

13

Druk op [Gebr.naam].
Het scherm Gebruikersnaam wordt weergegeven.
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14

Druk op de knop voor de gewenste account en druk vervolgens
op [OK].
De account wordt ingesteld.
–

15

U moet accounts registreren, voordat een accountnaam kan worden geselecteerd. Raadpleeg “Gebruikersbeheer registratie” op
pagina 12-90 voor meer informatie over het registreren van accounts.

Druk op [Uitvoer toestemming].
Het scherm “Uitvoer toestemming” wordt weergegeven.

16

Druk naast “Kleur” en “Zwart” op de knop voor de gewenste instellingen.
–
–
–

–
–
–

C250

Druk op [Toestaan] om de gebruiker de toestemming te geven om
af te drukken.
Druk op [Beperken] om het afdrukken te verbieden voor de gebruiker.
Druk op [Alle gebruikers] om de instellingen in het huidige scherm
toe te passen op alle geregistreerde gebruikers. Druk op
[Alle gebruikers] en vervolgens op [OK] in de twee schermen die
verschijnen om een bericht weer te geven en de instellingen toe te
passen op alle gebruikers. Schakel de machine op dit ogenblik niet
uit met de hoofdvoedingsschakelaar.

Als “Kleur” is ingesteld op “Beperken”, is het afdrukken niet mogelijk met de instellingen “Full Color”, “2 kleuren” of “1 kleur”.
Als “Zwart” is ingesteld op “Beperken” is het afdrukken niet mogelijk met de instelling “Zwart”.
Als zowel “Kleur” en “Zwart” zijn ingesteld op “Beperken”, verschijnt het bericht “Kopiëren is verboden.” wanneer de authenticatie correct werd voltooid.
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Druk op [OK].
De uitvoertoestemmingen worden ingesteld.

18

Druk op [Max. quotum instellen].
Het scherm Max. quotum instellen wordt weergegeven.

19

Druk op [Totaal toegestaan] of [Individueel toegestaan].
–
–

Druk op [Totaal toegestaan] om het maximale aantal gecombineerde kleuren- en zwartafdrukken op te geven.
Druk op [Individueel toegestaan] om het maximale aantal kleurenen zwartafdrukken op te geven.

20

Druk op [Geen bep.] of op [Beperking].

21

Gebruik de cijfertoetsen om het maximale toegestane aantal op te geven.
–

–

22

Als u “Individueel toegestaan” hebt geselecteerd, druk dan op [Bewerk] naast de afdrukmodus die is ingesteld op “Beperking” en
gebruik vervolgens de cijfertoetsen om het maximale toegestane
aantal op te geven.
Druk op [Alle gebruikers] om de instellingen in het huidige
scherm toe te passen op alle geregistreerde gebruikers. Druk
op [Alle gebruikers] en vervolgens op [OK] in de twee schermen
die verschijnen om een bericht weer te geven en de instellingen
toe te passen op alle gebruikers. Schakel de machine op dit
ogenblik niet uit met de hoofdvoedingsschakelaar.

Druk op [OK].
Het maximale toegestane aantal afdrukken wordt ingesteld.
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23

Druk op [Functie bevoegdheden].
Het scherm “Functie bevoegdheden” wordt weergegeven.

24

Druk op de knop voor de gewenste instelling voor elke bewerking.
–
–
–

Druk op [Toestaan] om het uitvoeren van de bewerking toe te staan.
Druk op [Beperk] om het uitvoeren van de bewerking te verbieden.
Druk op [Alle gebruikers] om de instellingen in het huidige
scherm toe te passen op alle geregistreerde gebruikers. Druk
op [Alle gebruikers] en vervolgens op [OK] in de twee schermen
die verschijnen om een bericht weer te geven en de instellingen
toe te passen op alle gebruikers. Schakel de machine op dit
ogenblik niet uit met de hoofdvoedingsschakelaar.

–

Als een verboden functie de standaard is, wordt automatisch een
andere functie geselecteerd. De functies worden in deze volgorde
geselecteerd: Kopie % Scan % Fax % Box.
Als er geen bewerking is toegestaan, kan er geen gebruikersauthenticatie worden uitgevoerd.

–

25

Druk op [OK].
De functietoestemmingen worden ingesteld.

26

Druk op [OK].
–
–

C250

Druk op [Annul.] om de huidige gebruiker te wissen.
Druk op [Verwdr.] om de geselecteerde gebruikersinformatie te wissen.
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Gebruikersteller

Deze functie wordt gebruikt om de volgende gegevens voor elke gebruiker
te controleren.
Kopie + Afdruk
Deze teller toont het totale aantal gemaakte kopieën en afdrukken.
- Totaal: toont het totale aantal gemaakte kopieën en afdrukken met alle
Kleurinstellingen, de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color”, de
instelling “2-kleuren” en de instelling “1 kleur”
- Max toegestn.: toont de beperkingen die voor de gebruiker zijn ingesteld
voor het aantal kopieën en afdrukken die kunnen worden gemaakt met
alle Kleurinstellingen (Totaal), de kleurinstellingen (Full Color, 1 kleur en
2 kleuren) en met de instelling “Zwart”
- Groot formaat: toont het totale aantal kopieën en afdrukken die zijn
gemaakt op papier dat is opgegeven als papier op groot formaat met alle
kleurinstellingen, de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color”, de instelling “2 kleuren” en de instelling “1 kleur”
Kopie
Deze teller toont het totale aantal gemaakte kopieën.
- Totaal: toont het totale aantal gemaakte kopieën met alle Kleurinstellingen, de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color”, de instelling
“2-kleuren” en de instelling “1 kleur”
- Groot formaat: toont het totale aantal kopieën die zijn gemaakt op papier
dat is opgegeven als papier op groot formaat met alle kleurinstellingen,
de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color”, de instelling “2 kleuren”
en de instelling “1 kleur”
Afdrukken
Deze teller toont het totale aantal gemaakte afdrukken.
- Totaal: toont het totale aantal afdrukken met alle Kleurinstellingen, de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color” en de instelling “2-kleuren”
- Groot formaat: toont het totale aantal afdrukken die zijn gemaakt op papier dat is opgegeven als papier op groot formaat met alle kleurinstellingen, de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color” en de instelling
“2 kleuren”
Scan/Fax
- Totaal: toont het totale aantal gescande pagina's/totaal aantal afdrukken
in de functies Scan en Fax
- Groot formaat: toont het totale aantal gescande pagina's/totaal aantal
afdrukken in de functies Scan en Fax voor papier dat is opgegeven als
papier met groot formaat
- Fax TX: toont het totale aantal pagina's dat in de Faxmodus wordt verzonden
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12
Originelenteller
- Toont het aantal gescande documentpagina's
Papierteller
- Toont het aantal pagina's dat voor het afdrukken wordt gebruikt

2
Opmerking

Het tellen gaat automatisch door met gebruikerstellers voor externe serverauthenticatie.
Als “Openbare gebr. toeg.” op het scherm Algemene instellingen werd
ingesteld op “Toestaan”, wordt de openbare gebruiker toegevoegd aan
de lijst tellers.
Als “Gebr. box admin.” werd ingesteld op “Toestaan”, wordt
“Box Admin” toegevoegd aan de lijst tellers.
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12
De teller controleren

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [4 Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer].
Het scherm Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer wordt weergegeven.

3

Druk op [2 Gebruiker bevest. instelling].
Het scherm Gebruiker bevest. instelling wordt weergegeven.

4

Druk op [3 Gebruikersteller].

5

Druk op de knop voor de gewenste gebruiker.
Het scherm Gebruikersteller voor de geselecteerde gebruiker wordt
weergegeven.

6

Druk op de knop voor de teller die u wilt weergeven en controleer vervolgens de teller.

–

12-88

Om de tellers voor de huidige gebruiker te wissen, drukt u in het
scherm Gebruikersteller op [Teller wissen] voor de huidige gebruiker. Een authenticatiebericht verschijnt waarin u wordt gevraagd of
de teller moet worden gewist. Druk op [Ja] om de teller voor de huidige gebruiker te wissen. Het maximale toegestane aantal wordt
niet gewist.

C250

Utility

12
–

7
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Druk in het scherm Gebruikersteller dat een lijst bevat van alle gebruikers op [Reset alle tellers] om de tellers voor alle gebruikers te
wissen. Een authenticatiebericht verschijnt waarin u wordt gevraagd of de tellers moeten worden gewist. Druk op [Ja] om de tellers voor alle gebruikers te wissen. Het maximale toegestane aantal
wordt niet gewist.

Druk op [Sluiten].
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12.12 Gebruikersregistr. instelling

2
Opmerking

U kunt in totaal 1.000 gebruikers en accounts registreren op deze
machine.
Gebruikersbeheer registratie
Het wachtwoord, de afdrukmachtigingen en het aantal toegelaten afdrukken
kan worden opgegeven voor elke account die deze machine gebruikt.
De volgende procedure beschrijft de manier waarop u accounts kunt opgeven wanneer “Gebruikersregistratie invoermethode” op het scherm Algemene instellingen is ingesteld op “Gebruikersnaam & wachtwoord”.

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [4 Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer].
Het scherm Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer wordt weergegeven.

3

Druk op [3 Gebruikersregistr. instelling].
Het scherm Gebruikersregistr. instelling wordt weergegeven.
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4

Druk op [1 Gebruikersbeheer Registratie].

5

Druk op de knop voor de gewenste account.
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Het scherm Gebruikersbeheer registratie wordt weergegeven.

Als “Gebruikersnaam & wachtwoord” werd geselecteerd:

Als “Alleen wachtwoord” werd geselecteerd:

6

Druk op [Gebruikersnaam].
Het scherm Gebruikersnaam wordt weergegeven.

7

Typ de accountnaam (tot 8 tekens) en druk vervolgens op [OK].
–
–

C250

Zie “Tekst invoeren” op pagina 13-3 voor details over het invoeren
van tekst.
Als [Naam] wordt weergegeven, geef dan de accountnaam op
(maximaal 20 tekens) en druk op [OK].
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–

Als “Gebruikersnaam & wachtwoord” is geselecteerd, kan dezelfde
accountnaam slechts eenmaal worden gebruikt.

De accountnaam wordt ingesteld.

8

Druk op [Wachtwoord].
–

Als “Gebruikersregistratie invoermethode” is ingesteld op “Alleen
wachtwoord”, kan hetzelfde wachtwoord niet meer dan eenmaal
worden geregistreerd.
– Als “Toegangscoderegels” op het scherm Beveiligingsdetails is ingesteld op “AAN”, kunnen de volgende toegangscodes niet worden geregistreerd.
Dezelfde toegangscode als deze die reeds werd opgegeven
Een toegangscode waarin hetzelfde teken wordt herhaald
(bijvoorbeeld, “11111111”)
Een toegangscode die minder dan 8 tekens bevat
Het scherm Wachtwoord verschijnt.

9

Typ de wachtwoord (tot 8 tekens) en druk vervolgens op [OK].
Een scherm voor het opnieuw invoeren van het wachtwoord wordt
weergegeven.

10

Typ het wachtwoord dat is opgegeven in stap 9 opnieuw in en druk vervolgens op [OK].
De accountwachtwoord wordt ingesteld.

11

Druk op [Uitvoer toestemming].
Het scherm “Uitvoer toestemming” wordt weergegeven.
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12

Druk naast “Kleur” en “Zwart” op de knop voor de gewenste instellingen.
–
–
–

–
–
–

13

Druk op [Toestaan] om de account de toestemming te geven om af
te drukken.
Druk op [Beperken] om de account te verbieden af te drukken.
Druk op [Alle gebruikers] om de instellingen in het huidige scherm
toe te passen op alle geregistreerde accounts. Druk op [Alle gebruikers] en vervolgens op [OK] in de twee schermen die verschijnen
om een bericht weer te geven en de instellingen toe te passen op
alle accounts. Schakel de machine op dit ogenblik niet uit met de
hoofdvoedingsschakelaar.

Als “Kleur” is ingesteld op “Beperken”, is het afdrukken niet mogelijk met de instellingen “Full Color”, “2 kleuren” of “1 kleur”.
Als “Zwart” is ingesteld op “Beperken” is het afdrukken niet mogelijk met de instelling “Zwart”.
Als zowel “Kleur” en “Zwart” zijn ingesteld op “Beperken”, verschijnt het bericht “Kopiëren is verboden.” wanneer de authenticatie correct werd voltooid.

Druk op [OK].
De uitvoertoestemmingen worden ingesteld.

14

Druk op [Max. quotum instellen].
Het scherm Max. quotum instellen wordt weergegeven.

15

Druk op [Totaal toegestaan] of [Individueel toegestaan].
–

C250

Druk op [Totaal toegestaan] om het maximale aantal gecombineerde kleuren- en zwartafdrukken op te geven.
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–

Druk op [Individueel toegestaan] om het maximale aantal kleurenen zwartafdrukken op te geven.

16

Druk op [Geen bep.] of op [Beperking].

17

Gebruik de cijfertoetsen om het maximale toegestane aantal op te
geven.
–

–

18

Als u “Individueel toegestaan” hebt geselecteerd, druk dan op [Bewerk] naast de afdrukmodus die is ingesteld op “Beperking” en gebruik vervolgens de cijfertoetsen om het maximale toegestane aantal op te geven.
Druk op [Alle gebruikers] om de huidige instellingen toe te passen
op alle geregistreerde accounts. Druk op [Alle gebruikers] en vervolgens op [OK] in de volgende twee schermen die verschijnen om
de instellingen in het huidige scherm toe te passen op alle accounts.

Druk op [OK].
Het maximale toegestane aantal afdrukken wordt ingesteld.

19

Druk op [OK].
–
–
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Druk op [Annul.] om de huidige account te wissen.
Druk op [Verwdr.] om de geselecteerde accountinformatie te wissen.
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Gebruikersbeheer teller
Deze functie wordt gebruikt om de volgende gegevens voor elke account te
controleren.
Kopie + Afdruk
Deze teller toont het totale aantal gemaakte kopieën en afdrukken.
- Totaal: toont het totale aantal gemaakte kopieën en afdrukken met alle
Kleurinstellingen, de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color”, de
instelling “2-kleuren” en de instelling “1 kleur”
- Max toegestn.: toont de beperkingen die voor de account zijn ingesteld
voor het aantal kopieën en afdrukken die kunnen worden gemaakt met
alle Kleurinstellingen (Totaal), de kleurinstellingen (Full Color, 1 kleur en
2 kleuren) en met de instelling “Zwart”
- Groot formaat: toont het totale aantal kopieën en afdrukken die zijn gemaakt op papier dat is opgegeven als papier op groot formaat met alle
kleurinstellingen, de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color”, de instelling “2 kleuren” en de instelling “1 kleur”
Kopie
Deze teller toont het totale aantal gemaakte kopieën.
- Totaal: toont het totale aantal gemaakte kopieën met alle Kleurinstellingen, de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color”, de instelling “2-kleuren” en de instelling “1 kleur”
- Groot formaat: toont het totale aantal kopieën die zijn gemaakt op papier
dat is opgegeven als papier op groot formaat met alle kleurinstellingen,
de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color”, de instelling “2 kleuren” en
de instelling “1 kleur”
Afdrukken
Deze teller toont het totale aantal gemaakte afdrukken.
- Totaal: toont het totale aantal afdrukken met alle Kleurinstellingen, de
instelling “Zwart”, de instelling “Full Color” en de instelling “2-kleuren”
- Groot formaat: toont het totale aantal afdrukken die zijn gemaakt op papier dat is opgegeven als papier op groot formaat met alle kleurinstellingen, de instelling “Zwart”, de instelling “Full Color” en de instelling
“2 kleuren”
Scan/Fax
- Totaal: toont het totale aantal gescande pagina's/totaal aantal afdrukken
in de functies Scan en Fax
- Groot formaat: toont het totale aantal gescande pagina's/totaal aantal afdrukken in de functies Scan en Fax voor papier dat is opgegeven als papier met groot formaat
- Fax TX: toont het totale aantal pagina's dat in de Faxmodus wordt verzonden
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Originelenteller
- Toont het aantal gescande documentpagina's
Papierteller
- Toont het aantal pagina's dat voor het afdrukken wordt gebruikt

2
Opmerking

Als “Gebr. Box Admin.” werd ingesteld op “Toestaan” en alleen de instellingen voor de account track werden opgegeven, verschijnt “Box Admin”
aan het einde van de lijst tellers.
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De teller controleren

1

Geef het scherm Beheerderinstelling weer.
–

2

Raadpleeg “Het scherm beheerderinstellingen weergeven” op
pagina 12-47 voor details over het weergeven het scherm Beheerderinstelling.

Druk op [4 Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer].
Het scherm Gebr. authenticatie/Gebruikersbeheer wordt weergegeven.

3

Druk op [3 Gebruikersregistr. instelling].
Het scherm Gebruikersregistr. instelling wordt weergegeven.

4

Druk op [2 Gebruikersbeheer teller].

5

Druk op de knop voor de gewenste account.
Het scherm Gebruikersbeheer teller voor de geselecteerde account
wordt geopend.

6

Druk op de knop voor de teller die u wilt weergeven en controleer vervolgens de teller.
–

C250

Om de tellers voor de huidige account te wissen, drukt u in het
scherm Gebruikersbeheer teller op [Teller wissen] voor de huidige
gebruiker. Een authenticatiebericht verschijnt waarin u wordt gevraagd of de teller moet worden gewist. Druk op [Ja] om de tellers
voor de huidige account te wissen. Het maximale toegestane aantal
wordt niet gewist.
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–

7

12-98

Druk in het scherm Gebruikersbeheer teller dat een lijst bevat van
alle gebruikers, op [Reset alle tellers] om de tellers voor accounts
te wissen. Een authenticatiebericht verschijnt waarin u wordt gevraagd of de tellers moeten worden gewist. Druk op [Ja] om de tellers voor alle gebruikers te wissen. Het maximale toegestane aantal
wordt niet gewist.

Druk op [Sluiten].
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12.13 De status van de verbruiksmaterialen weergeven
Deze sectie beschrijft de informatie die kan worden weergegeven
wanneer u drukt op de toets [Hulpprogramma] en vervolgens op
[4 Check verbr.art.levensduur].
vanaf het scherm Eenheid levensduur verbruiksartikelen kan de status
(gebruiksniveau) van de volgende verbruiksartikelen worden weergegeven.
- Imaging eenheid (C)
- Imaging eenheid (M)
- Imaging eenheid (Y)
- Imaging eenheid (K)
- Fixeereenheid
- Transfereenheid
De gebruiksniveaus worden in grafieken weergegeven.

2
Opmerking

De hierboven vermelde verbruiksartikelen zijn vervangbaar. Neem contact op met uw leverancier voor vervangstukken.
Het scherm Eenheid levensduur verbruiksartikelen

C250

1

Druk op toets [Hulpprogramma].

2

Druk op [4 Controle levensduur verbruiksart].
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–

U kunt een item ook selecteren door het nummer dat naast de gewenste knop staat in te drukken op de cijfertoetsen. Voor “Controle
levensduur verbruiksart” drukt u op de cijfertoetsen op [4].
Het scherm Eenheid levensduur verbr.art. wordt weergegeven.

–

Om een lijst van de gebruiksniveaus af te drukken, drukt u op
[Afdrukken] en vervolgens op de toets [Start].

2
Opmerking

De hierboven vermelde verbruiksartikelen zijn vervangbaar. Neem contact op met uw leverancier voor vervangstukken.

2
Opmerking

Om te stoppen met het instellen van de utilitymodus, drukt u in het subweergavegebied op [Afsluiten] of drukt u op de toets [Hulpprogramma].
Annuleer anders de utilitymodus door in elk scherm te drukken op [Sluiten] tot het scherm voor de kopie-, fax-, scan- of boxfunctie verschijnt.
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13.1

Tekst invoeren
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u het toetsenbord dat op
het tiptoetsscherm verschijnt, kunt gebruiken voor het typen van namen voor
geregistreerde accounts en aangepaste papierformaten. U kunt het numerieke toetsenblok ook gebruiken voor het invoeren van getallen.
Een van de volgende toetsenborden wordt mogelijk weergegeven.
Bijvoorbeeld
Het scherm Wachtwoord invoeren

Scherm voor het invoeren van de naam van een aangepast papierformaat:
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Wanneer u drukt op [Shift] wordt de toetsenbordweergave geschakeld
tussen kleine letters (nummers) en hoofdletters (symbolen).

Tekst typen
%

13-4

Druk op de knop voor het gewenste teken van het toetsenbord dat is
weergegeven.
– Druk op [Shift] om hoofdletters of symbolen te typen.
– U kunt ook getallen typen met de cijfertoetsen.
De ingevoerde tekens worden weergegeven in het tekstvak.
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2
Opmerking

Druk op [Annul.] om de wijzigingen aan de instellingen te annuleren.
Druk op de toets [C] (wissen) om alle ingevoerde tekst te wissen.

!
Detail

Al u een teken in de ingevoerde tekst wilt wijzigen, drukt u op [*] en [)]
om de cursor te verplaatsen naar het teken dat moet worden gewijzigd.
Druk vervolgens op [Wis.] en type de gewenste letter of het gewenste cijfer.
Lijst van beschikbare tekens

Alfanumerieke
tekens/
symbolen
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13.2

Woordenlijst
De woorden die in de Kopiemodus worden gebruikt, zijn hieronder beschreven.

Afkorting
ADF
Automatische documenteninvoer; kan worden gebruikt om het document
automatisch te scannen

A
Achtergrond verwijderen
Selecteer een instelling om de densiteit van de achtergrondkleur van het
document aan te passen volgens een van de negen niveaus.
Achtergrondkleur
Stel deze functie in om het document te kopiëren met een van de 18 beschikbare kleuren als achtergrondkleur (blanco gebieden).
AE niveau-aanpassing
Stel deze parameter in om de achtergrond van het document aan te passen.
Hoe hoger de instelling, hoe meer nadruk wordt gelegd op de achtergrond
van het document. (AE = Automatische belichting)
Afbeelding invoegen
Stel deze functie in om later meerdere afbeeldingen in te scannen vanaf de
glasplaat en ze vervolgens op de gewenste locaties in te voegen in een document dat met de ADF werd gescand. Daarna worden alle kopieën samen
uitgevoerd.
Afbeelding spiegelen
Stel deze functie in om een kopie te maken in de gespiegelde afbeelding van
het originele document.
Afwerking
Selecteer een van de instellingen die beschikbaar zijn voor het sorteren en
afwerken van de kopieën, wanneer ze worden ingevoerd in de kopie-uitvoerlade.
APS Instelling
“Auto papier selectie”
ATS
Functie automatisch schakelen papierlade (ATS = Automatisch lade schakelen)
Auto papier selectie
Selecteer deze instelling om het document dat op de glasplaat is geplaatst
of in de ADF is geplaatst te detecteren. Daarna wordt automatisch het papier
van hetzelfde formaat gekozen als “×1,0” is geselecteerd of wordt het
papierformaat geselecteerd voor de opgegeven zoomfactor.
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Auto zoom
Selecteer deze instelling om automatisch de geschikte zoomfactor te selecteren voor een document dat op de glasplaat is geplaatst of in de ADF is
geplaatsen. en het formaat voor het kopieerpapier is geselecteerd.

B
Bewerk kleur
Stel de functies en parameters in die beschikbaar zijn om de afdrukafbeelding naar wens aan te passen
Blauw
Stel deze parameter in om het niveau van het blauw in de afbeelding aan te
passen, bijvoorbeeld als u blauw water of een blauwe hemel wilt benadrukken.

C
Combineer originelen
Selecteer een instelling om verkleinde kopieën van meerdere documentpagina's op een enkele kopiepagina te schikken. De instellingen voor het aantal
pagina's dat kan worden gecombineerd zijn “2 in 1”, “4 in 1” en “8 in 1”.
Contrast
Stel deze parameter in om het contrast tussen helder en donker aan te passen.

D
Dik origineel
Selecteer deze instelling wanneer u dikke documenten of documentpagina's
die in de ADF zijn samen geplakt, worden geladen. Als deze instelling is geselecteerd wanneer dikke documenten worden gescand met de ADF, bestaat er minder kans dat het papier vastloopt.
Duplex 2de zijde
Selecteer deze instellingen om de afbeeldingsoverdrachtstroom van deze
machine te schakelen wanneer u kopieert op papier waarop reeds op één
zijde werd afgedrukt.

G
Geheugenscan
Scant een document dat het maximum van 100 pagina's overschrijdt. Het
kan in de ADF worden geplaatsen door het document in afzonderlijke stapels
te scannen. Het document kan worden gescand en behandeld als een enkele
kopieertaak. Daarnaast kan de scanlocatie worden geschakeld tussen de
glasplaat en de ADF tijdens de scanbewerking.
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Gemengd origineel
Selecteer deze instelling om het formaat van elke documentpagina te detecteren en een kopie af te drukken op papier met het geschikte formaat wanneer een document met verschillende paginaformaten in de ADF wordt
geplaatsen.
Glossy
Selecteer deze instelling wanneer u wilt afdrukken met een glanzende afwerking.
Groen
Stel deze parameter in om het niveau van het groen in de afbeelding aan te
passen, bijvoorbeeld als u het groen van bossen en bomen wilt benadrukken.
Groeperen
Selecteer deze instelling om de kopieën van elke pagina in het document te
scheiden. Het opgegeven aantal kopieën van de tweede pagina wordt afgedrukt nadat alle kopieën van de eerste pagina zijn voltooid.

H
Helderheid
Met deze parameter kunt u de afbeelding helderder of donkerder maken.
Hoofdstukken
Stel deze functie in om de titelpagina's op te geven van het hoofdstuk dat
moet worden afgedrukt op de voorzijde van het papier wanneer dubbelzijdige kopieën worden afgedrukt.

K
Kleur aanpassen
Stel deze parameters in om de kwaliteit van de kleurkopieën aan te passen.
Kleurbalans
Met deze parameter kunt u de balans in de concentraties van cyaan (C),
magenta (M), geel (Y) en zwart (K) aanpassen. Elke kleur kan fijn worden
afgestemd op een van de 19 niveaus tussen –3 en +3.
Kopieerdensiteit
Stel deze parameter in om de kopiedensiteit fijn af te stemmen volgens een
van de 19 niveaus tussen –3 en +3.

M
Marge
Selecteer de instelling voor de positie van de bindmarge voor het geplaatste
document. Als u de correcte instelling selecteert, voorkomt u dat de kopie
ondersteboven wordt afgedrukt wanneer u dubbelzijdige kopieën maakt van
enkelzijdige documenten of als u enkelzijdige kopieën maakt van dubbelzijdige documenten.
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Minimaal
Selecteer deze instelling om een kopie te maken waarbij de originele afbeelding een weinig is verkleind.

N
Neg-/Pos. omkeren
Stel deze functie in om de lichter en donkerder gekleurde gebieden of de
kleuren (gradaties) van een document in negatief te kopiëren.
Nieten
Selecteer een insteling om de kopieën samen te nieten.

O
Offset
Selecteer deze instelling om de kopieën die worden uitgevoerd, te scheiden.
OHP schutblad
Stel deze functie in om papier in te voegen tussen de OHP-transparanten die
worden gekopieerd.
Hiermee vermijdt u dat de OHP-transparanten aan elkaar blijven plakken.
Omslagmodus
Stel deze functie in om papier als een omslagpagina aan de kopieën toe te
voegen van de opgegeven papierlade.
Origineel richting
Selecteer de instelling voor de richting waarin het document op de glasplaat
is geplaatst of in de ADF is geplaatsen.
Origineel Type
Selecteer de instelling voor het afbeeldingstype van het document om de
kwaliteit van de kopie beter aan te passen.

P
Papier
Selecteer instellingen voor de soort en het formaat van het papier waarop
moet worden afgedrukt.
Perforeren
Selecteer deze instelling om gaatjes te perforeren in de kopieën zodat u ze
achteraf kunt klasseren.

R
Rood
Stel deze parameter in om het niveau van rood in de afbeelding aan te
passen, bijvoorbeeld om huidkleur roder te maken.
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S

Scherpte
Stel deze parameter in om de randen van de tekst te benadrukken zodat ze
gemakkelijker leesbaar worden. Daarnaast kunt u met deze parameter ook
de documentafbeelding aanpassen.
Simplex/Duplex
Selecteer de instelling om op te geven of het gescande document en de
afgedrukte kopie op één of beide zijden moeten worden afgedrukt.
Sla op in gebruikersbox
Slaat de opdracht tijdelijk op de harde schijf op zodat u deze later opnieuw
kunt oproepen en gebruiken
Sorteren
Selecteer deze instelling om elke set kopieën te scheiden. De tweede set
kopieën wordt afgedrukt nadat de volledige eerste set is voltooid.

T
Tekstverbetering
Selecteer een instelling voor de reproductiekwaliteit van de tekst wanneer u
documenten kopieert die bestaan uit tekst die afbeeldingen, zoals illustraties
of grafieken, overlapt (tekst met achtergrond).
Tint
Stel deze parameter in om de afbeelding een rodere of blauwere tint te
geven.

V
Vel invoegen
Stel deze functie in om papier van de opgegeven papierlade als titelpagina's
van het hoofdstuk in te voegen in de kopieën.
Vel/voorblad/hoofdst. invoer
Selecteer een van de beschikbare functies om de kopieën naar wens te
bewerken.
Verzadiging
Stel deze parameter in om de mate van levendigheid van de kleuren in de afbeelding aan te passen.
Voorbeeldkopie
Druk op deze knop om één voorbeeldkopie af te drukken en de machine te
stoppen zodat deze afdruk kan worden gecontroleerd voordat u een groot
aantal kopieën af te drukken. Hierdoor wordt vermeden dat er kopieerfouten
optreden wanneer een groot aantal kopieën worden gemaakt.
Vouwen & Nieten
Stel deze functie in om de kopieën in de helft te vouwen en ze in het midden
te nieten.
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W
Wijzig lade-instellingen
Druk op deze knop om een papierformaat op te geven dat niet in een papierlade is geladen of om een kopie te maken op papier dat geen normaal papier
is.

X
XY zoom
Druk op deze knop om de cijfertoetsen te gebruiken om de zoomfactor op te
geven waarmee u een vergrote/verkleinde kopie van het geplaatste document kunt maken.

Z
Zoom
Geef de zoomfactor op voor de kopie.
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Index

1ste lade .............. 2-6, 2-45, 5-11
1-zijdig/2-zijdig
afdrukken ............................... 3-48
2de lade ............... 2-6, 2-50, 5-11

Automatische
schakelfunctie papierlade ........7-8
Automatische systeemreset ...2-31

3de lade ............... 2-6, 2-50, 5-13

B

4de lade ............... 2-6, 2-50, 5-13

Basisinstelling ......................12-28

A
Aanpassen tekstkwaliteit ....... 3-63
Aanpassing linkerrand ......... 12-52

Basis-scherm .........................2-21
Bedieningspaneel ...................2-18
Bedrijfsomgeving ...................1-23

Accounts .............................. 12-68

Beheerderinstellingen ................2-41, 12-34,
...................................12-41, 12-47

Accountspoor ............ 2-41, 12-42

Benodigde ruimte ...................1-22

Achtergrond
verwijderen .................. 3-58, 3-61

Berichten ................................5-44

Aanpassing nietpositie ......... 12-58

Achtergrondkleur ......... x-47, 8-33

Bestemmingsregister .....................12-20, 12-42

Actieve opdrachten .............. 11-13

Beveiligingsinstelling ............12-46

ADF .................................2-6, 3-9,
.............................. 5-21, 6-5, 7-26

Boekje origineel ......................8-16

Afbeelding herhalen ............... 8-20

Boekkopie ..............................8-10

Afbeelding spiegelen ... x-50, 8-29

Bindpos. boekje .....................8-25

Afdrukprioriteit ..................... 11-19

C

Afstelling van de positie
voor vouwen ........................ 12-60

Capaciteiten .............................7-4

Afvalbox ................................. 9-25
Afwerkingseenheid
FS-501 ........................2-15, 5-25,
........................................ 6-8, 9-18

Centrering/rotatie
afbeelding ...............................8-46
Contrast ........................x-40, 8-36

D

Afwerkingseenheid
FS-603 ........................2-13, 5-29,
........................................ 6-7, 9-20

De afvalbox leegmaken ..........9-25

Afwerkingsinstellingen ........... 3-69

De nietjescartridge
vervangen .................................9-9

Authenticatiemethode .......... 12-68
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Automatische reset
paneel .....................................2-31

De afvaltonerbox
vervangen ...............................9-29

Auto papierselectie ........ 3-32, 7-9

Dekbladen ................................8-6

Automatische
duplexeenheid ........................2-6,
........................................ 5-10, 6-5

Dekbladfunctie .........................8-6
Densiteit-instellingen ....3-58, 3-59
Distributienummers ......8-50, 8-58
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Documenten invoeren ..............3-9

G

Documentselectie .................. 3-48

Gebruikersauthenticatie ....... 2-37,
.................................. 12-42, 12-68

Dubbelzijdige kopieën ............ 3-51

E
Een afdruk-/gereserveerde
taak verwijderen ..................... 11-8
Een afgebroken/
gereserveerde
taak verwijderen ..................... 3-88
Een document met
meerdere pagina’s
scannen .................................. 3-15
Een kopieertaak
onderbreken .............................4-9
Een kopieertaak
reserveren .............................. 3-85
Een nietjescartridge
voor afwerkingseenheid
FS-501 vervangen .................. 9-10
Een nietjescartridge
voor afwerkingseenheid
FS-603 vervangen .................. 9-13
Een tonercartridge
vervangen ................................9-3
Eenheid levensduur
verbruiksartikelen ................. 12-99
Energy Star .............................. x-3
Enkelzijdige kopieën ..............3-49

F
Fax instelling ........................ 12-45
Fixeereenheid ..........................2-6,
......................................2-13, 5-18

Geheugen vol ........................ 5-34
Geheugenfunctie ......... 4-11, 4-15
Geluidsinstelling .................... 4-32
Glansinstelling ....................... 3-58
Glasplaat ..................... 3-11, 7-29
Gradatieniveaus ................... 12-65
Groot volume
cassette .......................... 2-3, 2-6,
...................................... 2-53, 5-14

H
Handinvoer ............ 2-6, 2-55, 5-9
Helderheid ..........x-32, x-39, 8-36
Help-schermen ............ 4-18, 4-24
Hoek bedieningspaneel ......... 2-24
Hoofdeenheid .................. 2-3, 6-3
Huidige opdrachten ............. 11-13

I
Inbinden ................................. 3-83
Informatie over wetgeving
en reglementeringen .............. 1-13
Inschakelen ........................... 2-26
Instelling aangepast
papierformaat ........................ 7-13
Instelling Afzonderl.
scannen ................................. 3-13
Instelling Auto zoom .............. 3-35

Foutbericht ..................... 5-3, 5-6,
.................................... 5-33, 5-34,
..........................5-36, 5-38, 10-12

Instelling bedieningspaneel ... 4-25

Foutberichten .........................5-44

Instelling Gemengd
origineel ................................. 3-18

Frame/randen wissen ............ 8-44
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Instelling Dik origineel ............ 3-20
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Instelling Groeperen .............. 3-74

Functies ................................. x-20
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Instelling
Papierformaat .............. 3-34, 7-11

M

Instelling Richting
originelen ............................... 3-22

Marge-instelling ............3-25, 8-41

Instelling Sorteren .................. 3-72
Instelling Speciaal
papier/speciale media ........... 7-22
Instelling zoomfactor ... 3-40, 3-46
Instellingen Combineer
originelen ............................... 3-65

Machine-instelling ................12-41
Melding display timer .............4-30
Menu Help ....................4-18, 4-22
Meter teller .............................10-9
Midden binden .......................3-83
Midden wissen .............3-83, 8-11
Minimale zoominstelling .........3-38

Instellingen
gebruikersprogramma ......... 12-23

N

Instellingen kopietype ............ 3-48

Namen/functies van
onderdelen ...............................2-3

Instellingen Origineel
afbeeldingstype ..................... 3-53
Instellingen Perforeren ........... 3-80
Instellingen Simplex/duplex ... 3-48
Instellingen voor originelen .... 3-18

Negatief/positief
omkeren .......................x-48, 8-27
Netspanning ...........................1-23
Netwerkinstelling ..................12-44
Nieten .....................................3-76

J
Juridische beperkingen
m.b.t. kopiëren ....................... x-56

K

Nummering ...................8-54, 8-58
Nummering instellen ....8-50, 8-58

Kleurbalans .................. x-37, 8-36

O

Kleurgradaties ...................... 12-65

OHP-schutblad ........................8-3

Kleurinstellingen ....................x-45,
...................................... x-46, 3-29
Kleurparameters .......... x-30, 8-36

Onderdelen en
verbruiksartikelen
vervangen .....................5-36, 5-38

Kleurparameters
aanpassen ................... x-30, 8-36

Opdrachtdetails ....................11-12

Kopieerapparaat
instelling ................... 12-29, 12-44

Opdrachtinstellingen ............11-10

Kopieerdensiteit ........... x-44, 8-36

Opdrachtlijst ...........................11-3

Kopieerpapier .......................... 7-3

Opgeslagen taken ....11-15, 11-17

Kopieerprogramma’s ... 4-11, 4-15
Kopie-instellingen .................... 4-3

L
Locatie van vastgelopen
papier ....................................... 5-8
13-14

Nietjescartridge ...................... 9-9,
.......................................9-10, 9-13

Opdrachtblad JS-601 .....2-15, 6-9
Opdrachthistorie ..................11-14

P
Paginanummers ...........8-50, 8-54
Papier/media
plaatsen ...................... 2-45, 2-50,
.......................................2-53, 2-55
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Scherpte ...................... x-42, 8-36

Papier/mediasoorten
en capaciteiten .........................7-4

Slaapstand .................. 2-33, 2-34

Papiercapaciteiten ...................7-4

Spaarstandfunctie ....... 2-32, 2-34

Papierformaten ........................7-3

Speciaal papier/
speciale media ........................ 7-5

Papierinstellingen ...........3-32, 7-9
Papierinvoereenheid
PC-103 .....................................6-6

Specificaties ............................ 6-3

Papierinvoereenheid
PC-203 .....................................6-6

Startpositie voor
de afdruk ................. 12-50, 12-52

Papierinvoereenheid
PC-403 .....................................6-7

Status
verbruiksmaterialen ............. 12-99

Papieropslag ............................7-7

Stempel datum/tijd ................ 8-50

Standaardinstellingen .......... 12-28

Papierstoring ........ 5-6, 5-9, 5-10,
.......................... 5-11, 5-13, 5-14,
.......................... 5-15, 5-18, 5-21,
......................................5-25, 5-29

Systeemaansluiting ............. 12-45

Parameter Blauw .......... x-36, 8-36

Systeemreset ......................... 2-31

Parameter Groen .......... x-35, 8-36
Parameter Rood ........... x-34, 8-36
Parameters modus
Utility ...................................... 12-3
Perforatie-afval ....................... 9-25
Perforeereenheid
PK-501 ...........................2-13, 6-8

Storing geconstateerd ............. 5-3
Systeeminstelling .... 12-23, 12-34

T
Taken beheren ....................... 11-3
Taken controleren .................. 11-3
Tekst invoeren ....................... 13-3
Tekstinvoer ............................ 13-3
Tekstverbetering .......... 3-58, 3-63

Perforeren .............................. 3-80

Tellers .................................... 10-9

Printerinstelling ........12-32, 12-45

Testafdruk ............................... 4-6

R

Tijd voor preventief
onderhoud ........................... 10-12

Referentietabellen
problemen oplossen ..............5-40

Timerinstelling
Vergroot display .................... 4-28

Reinigen ................................. 10-3

Tint ........................................ x-32,
...................................... x-43, 8-36

Reservering volgende
taak ........................................ 3-85
Reset paneel .......................... 2-31

S

Toegankelijkheidsfunctie ....... 4-25
Toets herhaal start/
intervaltijd .............................. 4-25
Tonerafvalbox ........................ 9-27

Scannen .............2-28, 3-13, 3-15

Tonercartridge ......................... 9-3

Scannen/afdrukken
stoppen .................................. 3-87

Touch paneel instellen ........... 4-35

Scannerinstelling .................. 12-32
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U
Uitschakelen .......................... 2-30
Utility-instelling .................... 12-32

Vastgelopen papier
verwijderen uit de
afwerkingseenheid FS-501 ....5-25
Veiligheidsinformatie ................1-3

V

Vergroten ................................3-39

Vastgehouden taken ............ 11-13

Verhelpen storingen .................5-3

Vastgelopen
nietjes ................. 9-17, 9-18, 9-20

Verkleinen ...............................3-39

Vastgelopen nietjes
verwijderen uit de
afwerkingseenheid FS-501 .... 9-18
Vastgelopen nietjes
verwijderen uit de
afwerkingseenheid FS-603 .... 9-20
Vastgelopen papier .........5-6, 5-9,
...........................5-10, 5-11, 5-13,
...........................5-14, 5-15, 5-18,
............................ 5-21, 5-25, 5-29
Vastgelopen papier
gedetecteerd ............................ 5-6

Verwijderen van
vastgelopen nietjes ................9-17
Verzadiging ........................... x-32,
.......................................x-41, 8-36
Vooraf ingestelde
zoomfactoren .........................3-39
Voorbeeldkopie ........................4-6
Voorrand aanpassing ...........12-50
Vul papier aan ........................5-33

W
Waarschuwingsnota’s
en labels .................................1-21

Vastgelopen papier in de
rechterdeur verwijderen ......... 5-15

Weergave-instelling ..............12-27

Vastgelopen papier uit
afwerkingseenheid
FS-603 verwijderen ................ 5-29

Wissen midden .............3-83, 8-11

Vastgelopen papier uit
automatische duplexeenheid verwijderen ............... 5-10
Vastgelopen papier uit
de ADF verwijderen ............... 5-21

Wekelijkse timer .........2-35, 12-49
Woordenlijst ...........................13-6

Z
Zoomfactoren instellen ...........3-45
Zoominstellingen ....................3-35

Vastgelopen papier uit
de fixeereenheid
verwijderen ............................ 5-18
Vastgelopen papier uit
de groot volume cassette
verwijderen ............................ 5-14
Vastgelopen papier uit
de handinvoer verwijderen ....... 5-9
Vastgelopen papier uit
een papier/medialade
verwijderen ............................ 5-11
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