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Over deze handleiding
Deze handleiding beschrijft hoe u kunt afdrukken vanaf mobiele terminals en 

hoe u de OKI-kleurenprinter op verschillende manieren kunt gebruiken.

Het beschrijft ook geavanceerde functies, zoals beveiligingsinstellingen en 

kleuraanpassing.

Lees deze handleiding aandachtig om de maximale prestaties van het product in 

verschillende omstandigheden te bereiken.

Deze handleiding gebruikt als voorbeeld Windows 7 voor Windows, Mac OS X 

10.9 voor Mac OS X en C542 voor het apparaat.

Deze handleiding gebruikt C542 als voorbeeld om knoppen en pictogrammen op 

het bedieningspaneel, stuurprogrammaschermen, de invoermethode van tekens 

en de bediening van het apparaat weer te geven.

Afhankelijk van uw besturingssysteem kan de werkelijke weergave van het 

product afwijken van de beschrijvingen in deze handleiding. Afhankelijk van het 

model dat u gebruikt, zijn bepaalde functies die in deze handleiding worden be-

schreven mogelijk niet beschikbaar.

Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, de knoppen of iets soortgelijks op 

het bedieningspaneel en de feitelijke handelingen kunnen afwijken van de be-

schrijvingen in deze handleiding. Lees de handleiding voor het specifieke model 

dat met uw apparaat wordt meegeleverd.

Over beschrijvingen
Dit gedeelte beschrijft de tekens, symbolen, afkortingen en illustraties in deze 
handleiding.

Over markeringen
Deze handleiding gebruikt de volgende markeringen.

Markering Betekenis

Geeft voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor het correcte gebruik van het 
apparaat aan. Lees deze maatregelen om een verkeerde bediening te voorkomen.

Geeft nuttige tips en verwijzingen over hoe u het apparaat kunt ge-
bruiken. We raden u aan om deze te lezen.

Verwijst naar items die u kunt raadplegen. Lees deze om de gedetail-
leerde informatie te leren kennen.

Geeft aanverwante artikelen aan. Lees deze om de relevante informa-
tie te leren kennen.

Over symbolen
Dit hoofdstuk beschrijft de symbolen die in deze handleiding worden gebruikt en hun betekenis.

symbool Betekenis

Illustratie (naam van de 
knop)

Geeft de vorm van de knoppen (naam van de knop-
pen) op het bedieningspaneel van het apparaat aan.

 [ ] Geeft de menunamen, itemnamen, opties, enz. aan die op 
het scherm van het bedieningspaneel worden weergegeven.
Geeft de menu's, vensters en namen van dialoogvensters 
aan die op het computerscherm worden weergegeven.
Ze kunnen duidelijk worden onderscheiden in de be-
schrijving en procedure-illustraties.

" " Verwijst naar berichten en invoerteksten die op het 
scherm worden weergegeven.
Verwijst naar bestandsnamen op de computer.
Geeft itemtitels aan van linkbestemmingen.

< > Geeft toetsen op het toetsenbord van de computer aan.

> Geef de overgang van het apparaat of de computermenu's aan.

Over illustraties
De illustraties in deze handleiding zijn gebaseerd op de C542.
De weergegeven schermen op het bedieningspaneel die in deze handleiding wor-
den weergegeven zijn gebaseerd op de standaardinstellingen.
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Hoe Aan te passen het Aanraak Paneel

U kunt de pictogrammen op het beginscherm en op het eerste scherm van elke functie naar 
wens aanpassen.

• Een introductiepictogram op het introductiescherm instellen
• Functies die men kan instellen op een introductieictogram op het introductiescherm.

U kunt maximaal 16 iconen registreren.

1 Druk op [Device Settings] op het aanraakpaneel.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Druk op [Configure Home Screen].

5 Druk op de knop van welke instelling u wilt veranderen.
Het afkorting knop instelling scherm wordt weergegeven.

6 Bedien het aanraak paneel volgens de wijzigingen die u wilt maken.

Een introductiepictogram op het introductiescherm instellen

Onderdeel Beschrijving
1 Layout vooraanzicht gebied Weergeeft de locatie van de afkorting knoppen.

2 Functie toevoegen Hiermee voegt u een functie in het vlak voor het lay-outvoorbeeld in.



- 9 -

1. Standaardfuncties

7 Druk op [OK].

U kunt de volgende functies registreren.

• Printen*

• Gedeelde afdruk

• Persoonlijke afdruk

• Afdrukken vanuit USB geheugen

• Google Cloud Print

• Macrofunctie opdracht

• Problemen verhelpen*

* geeft de fabriek standaard instelling aan.

3 Leeg toevoegen Hiermee voegt u een lege knop in het vlak voor het lay-outvoorbeeld in.

4 Verplaats Verplaatst de gekozen knop naar een gespecificeerde locatie.

5 Verwijder Verwijdert de functie die is geregistreerd naar de gekozen knop.

Onderdeel Beschrijving Functies die men kan instellen op een introductieictogram op 
het introductiescherm.
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Helderheid van het aanraakscherm aanpassen

Om de helderheid te wijzigen van het aanraakpaneel op het besturingspaneel moet de 
onderstaande procedure worden uitgevoerd.

U kunt de helderheid van het scherm wijzigen tijdens respectievelijk de bediening en de 
Energiebesparingsmodus.

1 Druk [Device Settings (Apparaatinstellingen)] op het aanraakpaneel.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Druk op [Manage Unit (Beheer)].

5 Druk op [System Setup (Systeemopstart)].

6 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Panel Brightness During 
Operating (Paneelhelderheid Tijdens Bediening)] of [Panel Brightness While 
Power Save (Paneelhelderheid Bij Energiebesparing)].

7 Voer de waarden in en druk op [OK (OK)].
Beschikbare waarden zijn 1 t/m 7 als [Panel Brightness During Operating 
(Schermhelderheid tijdens operatie)] is ingesteld en 0 t/m 7 als [Panel Brightness While 
Power Save (Helderheid paneel tijdens spaarstand)] is ingesteld. Hoe hoger het getal 
hoe helderder het scherm wordt.
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Aanraakstand van het aanraakscherm aanpassen

Als het aanraakscherm niet naar behoren of te traag reageert, werkt de detectie van de stand 
wellicht niet correct. 

Volg de onderstaande procedure om het aanraakscherm aan te passen.

1 Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)] op het aanraakscherm.

2 Druk meermaals op  of  en druk vervolgens op [Admin Setup 
(Beheerderinst.)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De standaardbeheerdersnaam is "admin" en het bijbehorende standaardwachtwoord is 
"999999".

4 Druk op [Manage Unit (Beheer)].

5 Druk op [System Setup (Systeemsetup)].

6 Druk meermaals op  of  en druk vervolgens op [Panel Calibration 
(Paneelkalibratie)].

7 Druk op "Ja" wanneer u het scherm "Wilt u deze uitvoeren?" ziet.

8 Raak de weergegeven kruisjes op het scherm "Kalibratietool voor 
aanraakscherm/Raak kruisje aan om te kalibreren" in volgorde aan. (5 posities 
in totaal)

Het aanraakscherm wordt aangepast.
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Uitvoerbestemming instellen

Het apparaat drukt af naar de uitvoerlade of de achterste uitvoerlade.

Open of sluit de uitvoerladen niet tijdens het afdrukken. Doet u dit wel, dan kunnen papierstoringen het resultaat zijn.

• Uitvoerlade
• Achterzijde Uitvoerlade

Gebruik deze uitvoerlade voor het afdrukken op gewoon papier. Papier wordt met de 
afgedrukte kant naar beneden uitgevoerd.

Deze is niet beschikbaar voor enveloppen, etiketten of lang papier.

Controleer of de achterste uitvoerlade aan de achterzijde van de machine is gesloten. Als de 
achterste uitvoerlade open is, wordt het papier altijd naar de achterste uitvoerlade gebracht.

Uitvoerlade
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Open de papiersteun zodat de afdrukken niet van de uitvoerlade glijden.
Gebruik de achterste uitvoerlade voor het afdrukken op enveloppen, etiketten of lang papier.

Papier wordt met de afgedrukte kant naar boven uit de machine uitgevoerd. Gewoon papier 
is ook voor deze uitvoerlade beschikbaar.

1 Open de achterste uitvoerlade (F) aan de achterzijde van de machine.

2 Vouw de papiersteun uit.

Achterzijde Uitvoerlade
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3 Trek aan de onderste steun.
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Het volume aanpassen

Het volume van de hoorbare geluiden in de volgende gevallen kan in vier niveaus worden 
aangepast.

• Wanneer op een knop of een toets op het bedieningspaneel wordt gedrukt

• Wanneer er een papierstoring is

• Zoemervolume AirPrint

1 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Druk op [Manage Unit (Beheer)].

5 Druk op [Sound Control].

6 Druk op een item dat u wilt aanpassen.

7 Kies een volume niveau.
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Het controleren van de Informatie op de Machine

Druk de apparaatgegevens af en controleer de status. Druk op de knop  (STATUS) op 
het bedieningspaneel om informatie zoals het resterende niveau van de verbruiksartikelen te 
controleren.

• Een rapport voor controle afdrukken
• Status op het bedieningspaneel controleren

U kunt printen en controleren de configuratie of de taak loboeken van deze machine.

1 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

2 Druk op [Reports].

3 Kies de categorie van een rapport om te printen.

4 Kies een rapport om te printen.
Als het inlogscherm van de beheerder wordt getoond, voer de beheerdersnaam en het 
wachtwoord in.
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

5 Druk op [Yes] op een bevestiging scherm.

Als [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Allow All 
Reports To Print (Afdr. alle rapp. toelaten)] op het bedieningspaneel is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)], 
meldt u zich als beheerder aan om het rapport af te drukken.

Een rapport voor controle afdrukken
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U kunt de resterende levensduur van verbruiksartikelen controleren, de informatie van het 
item en de takenlijst met de  (STATUS)-knop.

1 Druk op de  (STATUS)-knop.

2 Druk op [Apparaatinformatie].

3 Kies een item om te controleren.

4 Controleer de inhoud en druk vervolgens op [Back (Terug)].

Onderdeel Beschrijving
Configuratie Print gedetaillerdegedetailleerde 

instellingen van deze machine.

Systeem Bestand lijst Print een lijst van job bestanden.

Demo Pagina Hiermee drukt u een voorbeeldpagina af.

Foutenlog Hiermee drukt u een fouten logboek af.

Gebruiksrapport Hiermee drukt u het totale aantal 
taaklogboeken af.

Netwer Informatie Drukt algemene informatie over het 
netwerk af.

Levert rapport Drukt de informatie over verbruiksartikelen 
af.

Gebruiker Teller Rapport Drukt het rapport met het aantal gebruikers 
af.

Account Teller Rapport Drukt het rapport met het aantal accounts 
af.

Taaklogboek Drukt het taaklogboek af.

Afdrukken PCL-fontlijst Print een lijst van PCL lettertype 
voorbeelden

Lettertypelijst PSE Drukt de lijst met voorbeelden van de PSE-
lettertypen af.

PPR Lettertype Lijst Print een lijst van IBMPPR lettertype 
voorbeelden

Lettertypelijst FX Drukt de lijst met voorbeelden van de 
EPSON FX-lettertypen af.

Patroon kleurafstemming Drukt een kleurafstemmingspatroon af.

Kleurprofiellijst Drukt een lijst met kleurenprofielen af.

Status op het bedieningspaneel controleren
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Eenvoudige instelling

In [Easy Setup (Eenvoudige instelling)] kunt u de instellingen van datum/tijd en netwerk 
wijzigen via [Device Settings (Apparaatinstelling.)] op het aanraakscherm.

1 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

2 Druk op [Easy Setup].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Volg de instructies op het scherm.

• Taalinstelling

• Datum/Tijdsinstellingen

• Wachtwoord beheren

• Netwerkinstelling

Onderdeel Beschrijving
Taalinstellingen Stelt de taal in die wordt weergegeven op het 

bedieningspaneel.

Item Beschrijving
Tiijdzone Stelt de GMT tijd zone in.

Daglicht Besparing Stelt daglicht besparing in naar AAN of UIT.

Server SNTP-server (Primair) Stelt de SNTP server in om te gebruiken voor instelling 
van dehuidige datume en tijd. U kunt maximaal 64 
tekens invoeren.

SNTP Server (Tweede)

Handmatig Datum Stelt de huidige datum en tijd handmatig in.

Tijd

Item Beschrijving
Nieuw wachtw
Wachtwoord invoeren (controleren)

Wijzigt het beheerderswachtwoord. U kunt 6 tot 12 
tekens gebruiken.

Onderdeel Beschrijving
Standaardgateway inschakelen (als draadloze 
netwerkmodule is geïnstalleerd)

Stelt welk standaard gateway in om in te schakelen 
tussen bekabeld LAN of draadloos LAN.

Draadloze 
instellingen 
(indien 
draadloze LAN-
module 
geïnstalleerd is)

WPS WPS-PBC WPS-PBC wordt uitgevoerd.

WPS-PIN WPS-PIN wordt uitgevoerd.

Zoeke
n

Een lijst met namen van 
toegangspunten die uit de 
zoekopdracht gekomen zijn

Toont een lijst met namen van toegangspunten van de 
draadloze LAN die uit de zoekopdracht gekomen zijn.

Handmatige 
set-up

SSID Een SSID invoeren.

Beveiliging Selecteert de beveiliging van de functie van de 
draadloze LAN.
"WPA-EAP" en "WPA2-EAP"kunnen alleen in het Web 
ingesteld worden.

WEP-sleutel Invoeren WEP-sleutel.
Geeft weer of [WEP (WEP)] wordt geselecteerd voor 
[Security (Beveiliging)].

Coderingstype 
WPA

Selecteer een WPA/WPA2-PSK of WPA2-PSK 
gecodeerd type.
Weergeeft als [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] of 
[WAP2-PSK (WAP2-PSK)] wordt geselecteerd voor 
[Security (Beveiliging)].

WPA Eerder 
gedeelde 
sleutel

Voer de eerder gedeelde sleutel in.
Weergeeft als [WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] of 
[WAP2-PSK (WAP2-PSK)] wordt geselecteerd voor 
[Security (Beveiliging)].

Opnieuw verbinden Draadloos opnieuw verbinden wordt uitgevoerd.
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• Testafdruk

IP-adres verkrijgen Hiermee stelt u in of het IP-adres automatisch of 
handmatig moet worden verkregen.

IP-adres Hiermee stelt u het IP-adres in. U kunt maximaal 15 
tekens invoeren.

Subnetmasker Hiermee stelt u het subnetmasker in. U kunt maximaal 
15 tekens invoeren.

Standaard Gateway Stelt het gateway-adres in. U kunt maximaal 15 tekens 
invoeren.

DNS Server (Primair) Stelt het IP adres in voor een eerste DNS server. U kunt 
maximaal 15 tekens invoeren.

DNS Server (Secundair) Zet het IP adres van de secundaire DNS-server. U kunt 
maximaal 15 tekens invoeren.

WINS Server (Primair) Zet een naam of een IP-adres voor de WINS-server. U 
kunt maximaal 15 tekens invoeren.

WINS Server (Secundair) Zet een naam of een IP-adres voor de WINS-server. U 
kunt maximaal 15 tekens invoeren.

Onderdeel Beschrijving
Testafdruk Met testafdrukken kunt u controleren of de 

verbruiksartikelen en papier juist ingesteld zijn.

Onderdeel Beschrijving
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JOB MACRO

U kunt macro’s voor vaak gebruikte instellingen in het apparaat registreren en 
snelkoppelingen aanmaken. Met deze "Macrofunctie opdracht" kunt u eenvoudig en sneller 
bewerkingen uitvoeren.

Voor de volgende functie kunt u een macro voor instellingen aanmaken.

Als de gebruikersverificatie is ingeschakeld, meldt u zich aan bij het apparaat alvorens een macro aan te maken.

U kunt maximaal 16 macro's registreren.

• Een vaak gebruikte instelling als een macro registreren
• Werken met een geregistreerde macro
• De titel van een macro bewerken
• Controleren van de inhoud van de macro
• Een geregistreerde macro verwijderen

U kunt de opgeslagen procedure voor afdrukken vanaf het USB-geheugen opslaan als een 
taakmacro.

1 Druk op het aanraakscherm op [Print (Afdrukken)].

Afdrukken vanuit het USB-geheugen

Een vaak gebruikte instelling als een macro registreren
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2 Druk op [Print From USB Memory (Afdrukken vanuit USB geheugen)] op het 
scherm Afdrukken.

3 Wijzig de waarde van instelling die u wilt registreren.

4 Druk op het aanraakpaneel op [Register to Job Macro (Regis. naar 
taakmacro)].

5 Controleer de instelling, en druk dan op [Yes].

6 Voer een nieuwe naam in.
Tekens invoeren (Gebruikershandleiding)

7 Druk op [OK].
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8 Druk op [Close (Sluiten)].

Door macro's uit te lezen kunt u macro's gebruiken.

1 Druk op [Job Macro] op het aanraak paneel.

2 Kies een macro, en druk dan op [Apply].
Wanneer de toegang controle is ingeschakeld op de functies die u wilt gebruiken, wordt 
een boodschap weergegeven om u te informearen dat het u niet is toegestaan om ze te 
gebruiken, en het scherm gaat terug naar het JOB MACRO menu.

3 Voer een taak uit.

Werken met een geregistreerde macro
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U kunt een macrotitel bewerken.

1 Druk op [Job Macro].

2 Druk op [Edit].

3 Kies een macro, en druk dan op [Title Edit].

4 Voer een nieuwe titel in.
Tekens invoeren (Gebruikershandleiding)

5 Druk op [OK].

1 Druk op [Job Macro].

2 Kies een macro, en druk dan op [Description].

3 Controleer de inhoud, en druk dan op [Back].
Wanneer u drukt op [Apply] in plaats van [Back], wordt de macro toegepast.

De titel van een macro bewerken Controleren van de inhoud van de macro
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U kunt een macro verwijderen.

1 Druk op [Job Macro].

2 Druk op [Edit].

3 Kies een macro, en druk dan op [Delete].
Een bevestiging scherm wordt weergegeven.

4 Druk op [Yes].

Een geregistreerde macro verwijderen



2 Afdrukken

Afdrukken op verschillende soorten papier
Afdrukken met verschillende instellingen vanaf een computer
Papier besparen, Toner besparen
Kleur aanpassen op de computer
Voor een betere afwerking
Nuttige functies
Vertrouwelijk document afdrukken

"WordPad" voor Windows en"TextEdit" voor Mac OS X worden gebruikt als voorbeelden. De schermen en stappen kunnen verschillen 
naargelang de applicatie.
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Afdrukken op verschillende soorten papier

Deze paragraaf beschrijft het afdrukken op verschillende soorten papier.

• Op enveloppen afdrukken
• Op etiketten afdrukken
• Op lang papier afdrukken
• Afdrukken op papier met een aangepast formaat

• Enveloppenhendel bevestigen
• Enveloppen laden
• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X
• Enveloppenhendel verwijderen

• Kreukelen of plooivorming kan optreden na printen. Wees en zeker van dat u een testafduk uitvoert om te controleren 
dat er geen problemen bestaan.

• Laadt enveloppen met de adreszijde naar boven in de richting zoals hieronder beschreven. 

- Als u enveloppen met de flap (voor plakken) aan de lange kant (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5) gebruikt, 
plaatst u ze met de flap gevouwen zodat de flap links zit wanneer de enveloppen worden ingevoerd.

• Dubbelzijdig printen is niet beschikbaar voor enveloppen.

Enveloppenhendel bevestigen

Als een afgedrukte enveloppe is gekreukt, bevestigt u de enveloppenhendel aan de fuser.

1 Verwijder de enveloppenhendel van de MP-lade.

Op enveloppen afdrukken
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2 Haal de fuser uit het apparaat.
Zie "De fuser vervangen" voor meer informatie.

3 Bevestig de enveloppenhendel aan de fuser.
Druk op de ontgrendelingshendel en steek vervolgens de enveloppenhendel in de 
nabijgelegen opening.

Duw op de hendel om deze te ontgrendelen.

4 Plaats de fuser terug in het apparaat.
Zie "De fuser vervangen" voor meer informatie.

Enveloppen laden

Als u op enveloppen drukt, wijzig dan de instellingen van het type papier en gebruik de MP-
lade en de achterste uitvoerlade.

1 Plaats de enveloppen zodanig dat de randen ervan de ingang van de 
papierinvoer raken en dat de afdrukzijde naar boven is gericht.

2 Open de achterste uitvoerlade.

3 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

4 Druk op [Paper Setup].

5 Druk op [MP Tray].

6 Druk op [Paper Size].

7 Druk het formaat van enveloppen in dat je gebruikt.

8 Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

Beschikbare enveloppe types

Papiersoorten die kunnen worden geladen (Gebruikershandleiding)

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

U kunt zich branden. 

Omdat de fuser heet wordt, voert u de procedure voorzichtig uit. Wanneer u deze 
omhoogtilt, moet u deze vastpakken bij de handgreep. Probeer deze niet vast te 
houden terwijl deze heet is. Wacht totdat deze is afgekoeld en voer daarna de 
procedure uit. Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch
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4 Selecteer het formaat van de envelop bij [Size (Formaat)] op het tabblad 
[Setup (Setup)].

5 Selecteer [Universele lade] in [Bron].

6 Selecteer [Landscape] van [Orientation].

7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

9 Open de uitvoerlade en verwijder achtereenvolgens de fixeereenheid en de 
enveloppenhendel.
Voor informatie raadpleegt u "Enveloppenhendel verwijderen".

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] op het tabblad [Layout (Lay-out)] en 
selecteer het formaat van de envelop bij [Paper Size (Papierformaat)].

5 Klik op [OK (OK)].

6 Selecteer [Landscape (Liggend)] bij [Orientation (Richting)] op het tabblad 
[Layout (Lay-out)].

7 Kies [Multi Purpose Tray] voor [Paper Source] op het [Paper/Quality] label.

8 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

10 Open de uitvoerlade en verwijder achtereenvolgens de fixeereenheid en de 
enveloppenhendel.
Voor informatie raadpleegt u "Enveloppenhendel verwijderen".

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

3 Selecteer de envelopgrootte uit [Paper Size (Papierformaat)] en selecteer de 
richting [Orientation (Richting)].

4 Selecteer [Multi-purpose Tray (multifunctionele invoerlade)] [All Pages From 
(Alle pagina´s van)] op het paneel [Paper Feed (Papierdoorvoer)].

5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

6 Open de uitvoerlade en verwijder achtereenvolgens de fixeereenheid en de 
enveloppenhendel.
Voor informatie raadpleegt u "Enveloppenhendel verwijderen".

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

Enveloppenhendel verwijderen

Wanneer alle enveloppen zijn afgedrukt, verwijdert u de enveloppenhendel van de 
fixeereenheid.

1 Haal de fuser uit het apparaat.

Zie "De fuser vervangen" voor meer informatie.
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2 Druk op de ontgrendelingshendel en til de enveloppenhendel op. Verwijder 
dan de enveloppenhendel.

3 Plaats de fuser terug in het apparaat.
Zie "De fuser vervangen" voor meer informatie.

4 Maak de enveloppenhendel vast aan de MP-lade.

• Laden Etiketten
• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

Stel een papierformaat en een papiersoort voor de MP-lade in via het aanraakscherm. Stel 
vervolgens een papierformaat, papierlade en andere afdrukinstellingen met een printerdriver 
in.

Dubbelzijdig printen is niet beschikbaar voor etiketten.

Laden Etiketten

Als u op etiketten afdrukt, wijzig dan de instelling van het type papier en het papierformaat en 
gebruik de MP-lade en de achterste uitvoerlade.

1 Laad etiketten in de MP lade.

2 Open de achterste uitvoerlade.

3 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

4 Druk op [Paper Setup].

5 Druk op [MP Tray].

6 Druk op [Paper Size].

7 Druk op [A4] of [Letter].

8 Druk op [Media Type].

9 Druk op [Labels].

10 Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

Op etiketten afdrukken
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Beschikbare soorten etiketten

Papiersoorten die kunnen worden geladen (Gebruikershandleiding)

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies [A4 210x297mm] of [Letter 8.5x11in] vanaf [Size] op het [Setup] label.

5 Selecteer [Multi purpose Tray] van [Source].

6 Selecteer [Portrait (Staand)] of [Landscape (Liggend)] bij [Orientation 
(Richting)].

7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] op het tabblad [Layout (Lay-out)] en 
selecteer [A4] of [Letter (Letter)] bij [Paper size (Papierformaat)].

5 Klik op [OK (OK)].

6 Selecteer [Landscape (Liggend)] of [Portrait (Staand)] bij [Orientation 
(Richting)] op het tabblad [Layout (Lay-out)].

7 Kies [Multi Purpose Tray] voor [Paper Source] op het [Paper/Quality] label.

8 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

3 Selecteer [Letter (Brief)] of [A4 (A4)] van [Paper Size (Papierformaat)] en 
selecteer de richting [Orientation (Richting)].

4 Selecteer [Multi-purpose Tray (multifunctionele invoerlade)] [All Pages From 
(Alle pagina´s van)] op het paneel [Paper Feed (Papierdoorvoer)].

5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.
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• Lang Papier Laden
• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

Stel een papierformaat voor de MP-lade in via het aanraakscherm. Registreer vervolgens het 
papierformaat met een printerdriver.

Papierformaten van 64 tot 216 mm breed en van 90 tot 1321 mm lang kunnen worden 
geregistreerd.

• Registreer de papier grootte zodanig zodat de lengte langer is dan de breedte. U kunt geen lengte instellen die korter 
is dan de breedte.

• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige toepassingen.

• Wanneer de lengte van het papier boven de 356 mm komt, kan de print kwaliteit niet worden gegarandeerd zelfs als 
het papier wordt gebruikt onder de aanbevolen condities.

Lang Papier Laden

Als men op lang papier drukt, wijzig dan de instellingen van het type papier en gebruik de 
MP-lade en de achterste uitvoerlade.

1 Plaats papier in de universele cassette.

2 Open de achterste uitvoerlade.

3 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

4 Druk op [Paper Setup].

5 Druk op [MP Tray].

6 Druk op [Paper Size].

7 Selecteer [Custom].

8 Druk op [Custom (Aangepast)] om een papierformaat in stellen en druk 
vervolgens op [OK (OK)].

9 Druk op [Terug] tot het beginscherm wordt weergegeven.

Beschikbaar lang papier

Papiersoorten die kunnen worden geladen (Gebruikershandleiding)

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

3 klik op [Preferences].

4 Selecteer [Door gebruiker bepaald formaat] in [Formaat] op het tabblad 
[Setup].

U kunt een papierformaat in [Banner *** x *** mm (Banner *** x *** mm)] selecteren als het papierformaat is 
ingesteld op 210,0 x 900,0 mm, 215,0 x 900,0 mm of 215,0 x 1200,0 mm.

Instructies voor het instellen van een aangepast formaat vindt u in "Afdrukken op papier met een aangepast 
formaat".

5 Selecteer [Multi Purpose Tray (Universele lade)] in [Source (Bron)].

6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 PS] en selecteer 
vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].

3 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.

Op lang papier afdrukken
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4 Klik op [Paper Size], kies [PostScript Custom Page Size] vanaf de 
neerdalende lijst, en voer dan andere waardes in bij [Width] en [Height].

5 Druk op [OK (OK)] totdat het dialoogvenster met afdrukinstellingen wordt 
gesloten.

6 Open het af te drukken bestand.

7 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

8 Klik op [Advanced (Geavanceerd)].

9 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] op het tabblad [Layout (Lay-out)] en 
selecteer [PostScript Custom Page Size (PostScript aangepast 
paginaformaat)] bij [Paper size (Papierformaat)].

10 Klik op [OK (OK)].

11 Selecteer [Multi-Purpose Tray (Multifunctionele lade)] in [Paper Source 
(Papierbron)] op het tabblad [Paper/Quality (Papier/Kwaliteit)].

12 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

13 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

3 Kies [Manage Custom Sizes] vanaf [Paper Size].

4 Klik op [+ (+)] om een item aan de lijst met papierformaten toe te voegen.

5 Dubbelklik op [Untitled], en geef dan een naam op voor het lange papier.

6 Voer waardes in bij [Width] en [Height].

7 Klik op [OK].

8 Selecteer het geregistreerde papierformaat uit [Paper Size (Papierformaat)].

9 Selecteer [Multi-purpose Tray (multifunctionele invoerlade)] [All Pages From 
(Alle pagina´s van)] op het paneel [Paper Feed (Papierdoorvoer)].

10 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [Print]. 

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.
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• Laden Aangepast Papier Formaat
• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

Stel een normale papier grootte en papier type in op het bediening paneel. Dan, registreer 
een papier grootte met een printer driver.

Papierformaten van 64 tot 216 mm breed en van 90 tot 1321 mm lang kunnen worden 
geregistreerd.

• Registreer papier in portret, en laad papier in een lade volgens portret.

• Als het papier langer dan 432 mm (17 inch) is, gebruikt u de achterste uitvoerlade.

• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.

• Als het papier langer is dan 432 mm (17 inch), kan de afdrukkwaliteit niet gegarandeerd worden.

• Wanneer papier zo lang is dat het buiten de papier ondersteuning komt van de MP lade, ondersteun het papier dan 
met uw handen.

• Het is niet aan te raden om een papierbreedte van minder dan 100 mm (3,9 inch) te gebruiken, omdat dan 
papierstoringen kunnen optreden.

• Over beschikbare papier groottes voor elke lade en voor duplex printen

Papiersoorten die kunnen worden geladen (Gebruikershandleiding)

• De functie van de auto lade schakelaar is naar [ON] door fabriek standaardwaarde gezet. Wanneer het papier in een 
lade opraakt tijdens het printen, schakelt de printer automatisch over op invoer vanuit een andere lade. Om gewone 
afmeting papier van een gespecificeerd lade te voeren, zet de functie van de auto lade schakelaar naar [OFF].

• Als afbeeldingen niet juist worden afgedrukt op papier van groot formaat, selecteert u [Normal(600x600dpi) (Normaal 
(600 x 600))] bij [Quality (Kwaliteit)] in het PS-printerstuurprogramma. Het afdrukken kan worden verbeterd.

Laden Aangepast Papier Formaat

Wanneer op gewone papier afmeting afdrukt, verander de papier type instelling en 
specificeer een papier lade.

1 Plaats papier dat kan worden ingesteld op het aangepaste formaat in de MP-
lade of cassette.

2 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

3 Druk op [Paper Setup].

4 Selecteer de lade waarin het papier uit stap 1 is geplaatst.

5 Druk op [Paper Size].

6 Selecteer [Custom].

7 Druk op [Custom (Aangepast)], voer het formaat van het geplaatste papier in 
de lade in en druk vervolgens op [OK (OK)].

8 Wijzig andere instellingen wanneer nodig.

9 Druk op [Terug] tot het beginscherm wordt weergegeven.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [OKI C542 PCL6] en selecteer 
vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].

3 Klik op [Paper Feed Options] op het [Setup] label.

4 Klik op [Custom Size].

5 Voer een naam van de nieuwe grootte in bij [Name].

6 Voer waardes in bij [Width] en [Length].

7 Klik op [Add] om de normale papier grootte op te slaan naar de lijst, en klik dan 
op [OK].
U kunt maximaal 32 aangepaste formaten opslaan.

8 Klik op [OK (OK)] totdat het dialoogvenster [Printing Preferences 
(Afdrukvoorkeuren)] wordt gesloten.

Afdrukken op papier met een aangepast formaat

Breedte Lengte 
Lade 1 100 tot 216 mm 148 tot 356 mm

Lade 2/3 148 tot 216 mm 210 tot 356 mm

Multifunctionele lade 64 tot 216 mm 90 tot 1321 mm



- 34 -

2. Afdrukken

9 Open het af te drukken bestand.

10 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

11 klik op [Preferences].

12 Selecteer een opgeslagen papierformaat bij [Size (Formaat)] op het tabblad 
[Setup (Setup)].

13 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

14 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 PS] en selecteer 
vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].

3 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.

4 Klik op [Paper Size], en kies dan [PostScript Custom Page Size] vanaf de 
neerdalende lijst.

5 Klik op [Edit Custom Page Size].

6 Voer waardes in bij [Width] en [Length], en klik dan op [OK].

U kunt niet instellen [Offsets Relative to Paper Feed Direction].

7 Klik op [OK (OK)] totdat het dialoogvenster [Printing Preferences 
(Afdrukvoorkeuren)] wordt gesloten.

8 Open het af te drukken bestand.

9 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

10 klik op [Preferences].

11 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] op het tabblad [Layout (Lay-out)].

12 Klik op [Paper Size (Papierformaat)] en selecteer vervolgens [PostScript 
Custom Page Size (PostScript aangepast papierformaat)] in de 
vervolgkeuzelijst.

13 Klik op [OK (OK)].

14 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

15 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

• In Mac OS X kunt u een ander papierformaat instellen dan de beschikbare opties in het printerstuurprogramma, 
resulterend in onjuiste afdrukken. Stel een papierformaat binnen het beschikbare bereik in.

• Aangepaste formaten die zeer dicht aanleunen bij normale formaten kunnen als normale formaten worden behandeld 
in het printerstuurprogramma voor Mac OS X.

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

3 Kies [Manage Custom Sizes] vanaf [Paper Size].

4 Klik op [+] om een onderdeel toe te voegen aan de lijst van normale papier 
groottes.

5 Dubbelklik op [Untitled], en geef dan een naam op voor het aangepaste 
papier.

6 Voer waardes in bij [Width] en [Height].

7 Klik op [OK (OK)].

8 Selecteer het papierformaat gemaakt van [Paper Size (Papierformaat)].

9 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].
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Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.
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Afdrukken met verschillende instellingen vanaf een 
computer

Deze paragraaf beschrijft verschillende afdrukinstellingen zoals vergroten/verkleinen van de 
afmeting van het document of het maken van een boekje.

• Handmatig één voor één afdrukken
• Vergroten of verkleinen om op het gespecificeerde papierformaat te passen
• Alleen van de afdekking van een adnere lade afdrukken
• Een boekje maken
• Een document opdelen om op enkele bladen af te drukken en een poster te maken
• Halftransparante ttekst toevoegen (watermerken)
• Overliggende formulieren of logo's (Overlay)
• Een document naar een bestand uitvoeren in plaats van het op papier af te drukken
• Veelafgedrukte documenten in de printer opslaan
• E-mailbijlages afdrukken

• Voor PCL-printerdriver voor Windows
• Voor WINDOWS PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

U kunt een vel per keer printen via het laden van papier in de MP lade.

Het bericht “Papierverzoek bij MP-lade” wordt op het aanraakscherm weergegeven telkens 
als u één pagina afdrukt. Om door te gaan met afdrukken selecteert u [Afdrukken hervatten].

Selecteer [Cancel (Annuleren)] om het afdrukken te annuleren.

Voor PCL-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

3 klik op [Preferences].

4 Selecteer [Universele lade] in [Papierbron] op het tabblad [Setup].

5 Klik op [Paper Feed Options].

6 Selecteer het aanstreepvak [Use MP tray as manual feed (Gebruik de 
universeellade voor handmatige invoer)] en klikt vervolgens op [OK (OK)].

7 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

9 Als een bericht op het aanraakpaneel wordt weergegeven, plaatst u papier in 
de MP-lade en drukt dan vervolgens op [Start (Starten)].
Als het bericht niet wordt weergegeven, druk op [Print (Afdrukken)].
Wanneer u een meerdere pagina document print, wordt dezelfde boodschap 
weergegeven iedere keer dat u een pagina print.

Handmatig één voor één afdrukken 
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Voor WINDOWS PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies [Multi Purpose Tray] voor [Paper Source] op het [Paper/Quality] label.

5 Klik op [Advanced].

6 Klik op [Multipurpose tray is handled as manual feed], en kies dan [Yes].

7 Klik op [OK (OK)].

8 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

9 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

10 Wanneer het bericht wordt weergegeven op het aanraakscherm, laad papier in 
de MP lade en druk op [Start (Start)].
Als het bericht niet wordt weergegeven, druk op [Print (Afdrukken)].
Als men een document met meerdere pagina's afdrukt, wordt hetzelfde bericht 
weergegeven, telkens wanneer u één pagina afdrukt.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

3 Selecteer [Multi-purpose Tray (multifunctionele invoerlade)] [All Pages From 
(Alle pagina´s van)] op het paneel [Paper Feed (Papierdoorvoer)].

4 Selecteer [Afdrukopties] in het paneelmenu.

5 Selecteer [Multipurpose tray is handled as manual feed (Multifunctionele lade 
wordt behandeld als handmatige invoer)] selectievakjes in het tabblad [Feed 
(Invoer)].

6 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

7 Wanneer het bericht wordt weergegeven op het aanraakscherm, laad papier in 
de MP lade en druk op [Start (Start)].
Als het bericht niet wordt weergegeven, druk op [Print (Afdrukken)].
Als men een document met meerdere pagina's afdrukt, wordt hetzelfde bericht 
weergegeven, telkens wanneer u één pagina afdrukt.

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.
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• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

U kunt printen op papier van een verschillende grootte zonder de print gegevens te 
veranderen.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kiest een papier grootte om te bewerken vanaf [Size] op het [Setup] label.

5 Schakel het selectievakje [Resize document to fit printer page 
(Documentgrootte wijzigen zodat het op het blad past)] in en selecteer 
vervolgens een papierformaat voor de afdrukken.

6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Schakel het selectievakje [Resize document to fit printer page 
(Documentgrootte wijzigen zodat het op het blad past)] in op het tabblad [Job 
Options (Taakopties)].

5 Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken voor de afdruk.

6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Selecteer het selectievakje [Scale to fit paper size (Aanpassen aan 
papierformaat)] op het paneel [Paper Handling (Papierverwerking)].

4 Selecteer in [Destination Paper Size (Papierformaat bestemming)] een 
papierformaat voor de afdruk.

5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

Vergroten of verkleinen om op het gespecificeerde 
papierformaat te passen
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• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Mac OS X

U kunt de eerste pagina van een afdruktaak invoeren vanuit een bepaalde cassette en de 
resterende pagina's invoeren vanuit een een andere cassette.

Deze functie is niet beschikbaar voor de PS-printerdriver voor Windows.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Klik op [Paper Feed Options] op het [Setup] tab.

5 Schakel het selectievakje [Use different source for first page (Gebruik andere 
bron voor de eerste pagina)] in.

6 Selecteer bij [Source] een papierformaat en klik vervolgens op [OK].
Kies een papier type vanaf [Type] en media gewicht vanaf [Weight] wanneer nodig.

7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Kies [Paper Feed] vanaf het paneel menu.

4 Kies [First Page From], en kies dan een lade om de eerste pagina in te 
voeren.

5 Kies een lade om de resterende pagina;s in te voeren vanaf [Remaining From]

6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

Alleen van de afdekking van een adnere lade afdrukken
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• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor PS-printerdriver voor Windows

• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.

• Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.

• Watermerken worden niet goed afgedrukt met deze functie.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies [Booklet] vanaf [Finishing Mode] op het [Setup] label.

5 Klik op [Options], en stel dan boekje printen instellingen in wanneer nodig.
• [Signature]: Specificeer een eenheid van pagina's om te binden.
• [2 pages]: Print twee pagina's op een pagina.
• [Right to Left]: Print een boekje dat van de rechterkant wordt geopend.
• [Bind Margin]: Zet een marge.

6 Klik op [OK].

7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

• Om een A5 boekje te maken met gebruik van A4 papier, kies [A4] vanaf [Size] op het [Setup] label.

• Als deze functie niet beschikbaar is bij het Windows PCL-printerstuurprogramma, kiest u [Start (Start)] > [Devices 
and Printers (Apparaten en printers)], klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 PCL6] en 
selecteert u achtereenvolgens [Printer properties (Eigenschappen van printer)] > tabblad [Advanced 
(Geavanceerd)] > [Print processor (Afdrukprocessor)] > [OKX05HPP] > [OK (OK)].

Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies [Booklet] vanaf [Page Format] op het [Layout] label.

5 Kies het [Draw Borders] controle venster wanneer nodig.

6 Klik op [Advanced].

7 Klik op [Booklet Binding Edge], en stel de marges in.

• Om een rechts gevouwen boekje te maken (een boekje met zijn binding op de rechterzijde wanneer de eerste 
pagina naar boven gericht is), kies [On Right Edge].

• Om een A5 boekje te maken met gebruik van A4 papier, kies [A4] vanaf [Paper Size].

8 Klik op [OK (OK)] totdat het dialoogvenster met afdrukinstellingen wordt 
gesloten.

9 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Een boekje maken
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U kunt een poster creëren door het printen van een document op meerdere vellen papier, en 
dan de vellen nadien te combineren.

• Deze functie is niet beschikbaar wanneer u een IPP netwerk gebruikt.

• Deze functie is niet beschikbaar in het Windows PS-printerstuurprogramma of op Mac OS X.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preference].

4 Klik op [Poster Print] vanaf [Finishing Mode] op het [Setup] label.

5 Klik op [Options].

6 Stel waardes in naar [Enlarge], [Add Registration Marks], en [Add Overlap] 
wanneer nodig, en klik dan op [OK].

7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

• Om een A3 poster te maken via gebruik van twee vellen A4 papier, kies [A4] voor de papier grootte, en kies dan 
[2] voor [Zoom].

• Als deze functie niet beschikbaar is bij het Windows PCL-printerstuurprogramma, kiest u [Start (Starten)] > 
[Devices and Printers (Apparaten en printers)], klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 
PCL6] en selecteert u achtereenvolgens [Printer properties (Eigenschappen voor printer)] > tabblad [Advanced 
(Geavanceerd)] > [Print processor (Afdrukprocessor)] > [OKX05HPP] > [OK (OK)].

• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver

• Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.

• Watermerken worden niet goed afgedrukt met de modus voor het afdrukken van een boekje.

• Als het selectievakje [Background (Achtergrond)] op het scherm [Watermark (Watermerken)] is ingeschakeld, kan 
afhankelijk van het programma mogelijk geen watermerk worden afgedrukt. In een dergelijk geval schakelt u het 
selectievakje [Background (Achtergrond)] uit.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Klik op [Watermark (Watermerken)] op het tabblad [Extend (Verlengen)].

5 Klik op [New].

6 Typ in [Text (Tekst)] in [Watermarks (Watermerken)] de tekst die u als 
watermerk wilt afdrukken.

7 Stel indien nodig [Font (Lettertype)], [Size (Formaat)] of andere instellingen in 
en klik vervolgens op [OK (OK)].

8 Controleer of het af te drukken watermerk is geselecteerd en klik vervolgens 
op [OK (OK)].

9 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

Een document opdelen om op enkele bladen af te drukken en 
een poster te maken

Halftransparante ttekst toevoegen (watermerken)
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2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Klik op [Watermark] op het [Jod Option] label.

5 Klik op [New].

6 Voer tekst in dat wordt geprint als een watermerk bij [Text] in [Watermarks].

7 Stel [Font in, of andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

8 Controleer dat het watermerk dat moet worden geprint is gekozen, en klik dan 
op [OK].

9 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

• Opgeslagen formulieren
• Formulieren afdrukken

Deze functie is niet beschikbaar in Mac OS X.

U kunt overlays (zoals logo's of formulieren) op een document afdrukken. Een overlay is een 
groep formulieren. U kunt vier formulieren in een overlay opslaan. De formulieren worden in 
volgorde van opslag opgelegd en afgedrukt. Het formulier dat het laatst is opgeslagen, wordt 
bovenaan afgedrukt.

Voordat u een overlay afdrukt, moet u een formulier maken en opslaan op dit apparaat.

Opgeslagen formulieren

• Voor PCL-printerdriver voor Windows

1 Klik op [Start (Starten)] en selecteer vervolgens [Devices and Printers 
(Apparaten en printers)].

2 Klik met de rechter muistoets op het printerpictogram en selecteer vervolgens 
de noodzakelijke printerdriver in [Printer properties (Eigenschappen voor 
printer)].

3 Selecteer achtereenvolgens het tabblad [Ports (Poorten)] en het selectievakje 
[FILE (BESTAND)] bij [Port (Poort)] en klik vervolgens op [Configure Port 
(Poort configureren)].

4 Maak een formulier aan dat u op de printer wilt opslaan voor de toepassing.

5 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

6 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

7 Klik op [Overlays (Overlays)] op het tabblad [Extend (Uitbreiden)].

8 Selecteer [Register print document as a new form (Het afdrukdocument 
registreren als nieuw formulier)].

Overliggende formulieren of logo's (Overlay)
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9 Klik op [OK (OK)].

10 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

11 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

12 Typ in [New Form (Nieuw formulier)] de [Form name (Formuliernaam)] en het 
[ID (ID)] die u op de printer wilt opslaan.

De afdrukpositie voor de overlay kan worden opgegeven.

13 Selecteer de pagina's van het document waarop u de overlay uit [Print on 
Pages (Afdrukken op Pagina's)] wilt afdrukken als registratie-informatie in het 
stuurprogramma.
Om een overlay toe te passen door de pagina's op te geven, selecteert u [Custom 
(Aangepast)] en typt u vervolgens in [Custom Pages (Aangepaste pagina's)] de 
pagina's waarop u de overlay wilt toepassen.

14 Klik op [OK (OK)].

• Voor PS-printerdriver voor Windows
Voor instructies raadpleegt u "Formulieren registreren (overlay voor formulieren)".

Formulieren afdrukken

• Voor PCL-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Extend] label.

5 Klik op [Overlays].

6 Selecteer [Overlay Print (Overlay-afdrukken)] en kies in de vervolgkeuzelijst 
een formulier dat u wilt gebruiken voor het afdrukken van een overlay.

Als u een opgeslagen formulier wilt toevoegen met het Configuratiehulpprogramma of verschillende formulieren 
als een groep wilt toepassen, klikt u op [Edit list... (Lijst bewerken...)] om het aan de lijst toe te voegen.

Wanneer u een opgeslagen formulier toevoegt met het Configuratiehulpprogramma: Klik op [Add a registered 
form... (Een geregistreerd formulier toevoegen…)], typ dan in [Form name (Formuliernaam)] de naam van het 
formulier en het ID van het opgeslagen formulier met behulp van de Storage Manager-plug-in van het 
Configuratiehulpprogramma, selecteer vervolgens de pagina's waarop u het formulier uit [Print on Pages 
(Afdrukken op Pagina's)] wilt toepassen en klik ten slotte op [OK (OK)].

7 Klik op [OK].

8 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

9 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

• Voor PS-printerdriver voor Windows

Om deze functie te gebruiken met de Windows PS printer driver, moet u inloggen naar een computer als de beheerder.

1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 PS] en selecteer 
vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].

3 Klik op [Overlays] op het [Job Option] label.

4 Kies [Use Overlay] vanaf de neerdalende lijst, en klik dan op [New].

5 Vul de formuliernaam in die je geregistreerd hebt bij de Opslagbeheerder-
plug-in voor Configuratietool [Form Name (Formuliernaam)], en klik 
vervolgens op [Add (Toevoegen)].

6 Voer een naam van de overlay in bij [Overlay Name].

7 Kies de pagina's van het document waarop u de overlay wilt printen vanaf 
[Print on Pages].

Om een overlay toe te passen via specificeren van de pagina's. kies [Custom], en voer dan de pagina's in 
waarvoor de overlay toegepast moet worden in [Custom Pages].

8 Klik op [OK].
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9 Kies een overlay om te gebruiken vanaf [Defined Overlays], en klik dan op 
[Add].

10 Klik op [OK].

11 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

12 Open het af te drukken bestand.

13 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

14 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

• Voor Windows
• Voor Mac OS X

U kunt een document naar een bestand uitvoeren.

U moet inloggen naar een computer als de beheerder.

Voor Windows

1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 *] en selecteer 
vervolgens [Printer properties (Eigenschappen van printer)].
* Kies een drivertype om te gebruiken.

3 Kies het [Ports] label.

4 Kies het [FILE:] vanaf de poort lijst, en klik dan op [OK].

5 Open een bestand.

6 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

7 Klik op [Print].

8 Geef de naam van een bestand op, en klik dan op [OK].
voorbeeld: C: temp printdata.prn

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

Een document naar een bestand uitvoeren in plaats van het op 
papier af te drukken



- 45 -

2. Afdrukken

3 Klik op [PDF] in het afdrukvenster en selecteer vervolgens een 
bestandsindeling.

4 Geef de naam van een bestand, kies een opslag bestemming, en klik dan op 
[Save].

• Voor PCL-stuurprogramma voor Windows
• Voor PS-driver voor Windows
• Voor Mac OS X
• Afdrukkend van een Password-Gebeschermen Document van This Machine

Sla een afdruktaak op in het interne geheugen van de printer. Selecteer tijdens het afdrukken 
een gedeelde taak via het bedieningspaneel.

Wanneer u de doorgestuurde gegevens niet kunt opslaan door onvoldoende vrije ruimte in het interne geheugen, wordt 
er een boodschap weergegeven om u te informeren dat het bestand systeem vol is, en de print taak wordt niet 
uitgevoerd.

Voor PCL-stuurprogramma voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

3 Klik op [Preferences].

4 Kies het [Job Options] label.

5 Selecteer [Shared Print (Gedeelde afdruk)].
U kunt in ‘Taaktype-optie’ een naam aan een afdruktaak geven.

6 Stel indien nodig andere instellingen in en klik op [OK (OK)].

7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].
De print taak wordt alleen naar de printer verstuurd, maar wordt nog niet geprint.

Voor PS-driver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

Veelafgedrukte documenten in de printer opslaan
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3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Job Options] label.

5 Klik op [Shared Print (Gedeelde afdruk)] in [Job Type (Taaktype)].
U kunt in ‘Taaktype-optie’ een naam aan een afdruktaak geven.

6 Stel indien nodig andere instellingen in en klik op [OK (OK)].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.
De print taak wordt alleen naar de printer verstuurd, maar wordt nog niet geprint.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Print (Printen)] in het [File (Bestand)] menu.

3 Selecteer [Secure Print (Beveiligd afdrukken)] in het paneelmenu.

4 Selecteer [Shared Print (Gedeelde afdruk)] in [Job Type (Taaktype)].
U kunt in ‘Taaktype-optie’ een naam aan een afdruktaak geven.

5 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [Print (Afdrukken)].
De afdruktaak wordt alleen naar de printer gestuurd maar wordt nu nog niet afgedrukt.

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

Afdrukkend van een Password-Gebeschermen Document van This 
Machine

1 Druk op [Print] of de  (PRINT) knop.

2 Druk op [Shared Print (Gedeelde afdruk)].
Er start een zoekactie naar een taak.

Om het taak zoeken te stoppen, druk op  (STOP).

3 Wanneer de gedeelde afdruktaken in een lijst worden weergegeven, drukt u 
op [Print (Afdrukken)] voor de gedeelde taken die u wilt afdrukken. Als u alle 
weergegeven gedeelde afdruktaken wilt afdrukken, drukt u op [Print All (Alles 
afdrukken)].
Druk op [Delete (Verwijderen)] om de opgegeven gedeelde taken te verwijderen.
Druk op [Delete All (Verw. All)] om alle gedeelde taken in de lijst te verwijderen.
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Druk een bestand als bijlage van een ontvangen e-mail af.De bestandsindelingen PDF 
(v1.7), JPEG-en TIFF (V6 Baseline) kunnen worden afgedrukt.

Om deze functie te gebruiken dient u de instellingen voor de ontvangst van e-mails in te 
stellen op een POP-server of SMTP-server.

E-mailinstelling (Webpagina)

• Voor het aantal exemplaren, dubbelzijdig afdrukken of andere afdrukinstellingen worden de huidige instellingen in 
het menu [Instellingen Admin] toegepast.

• Tot aan 10 bestanden, waarvan elk met een maximum van 8 MB, kunnen worden geprint.

E-mailbijlages afdrukken
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Papier besparen, Toner besparen

Deze paragraaf beschrijft het besparen van papier of toner.

• Op beide zijden van het papier afdrukken (dubbelzijdig afdrukken)
• Toner besparen
• Meerdere pagina's op een vel papier combineren

• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

U kunt afdrukken op beide zijden van een vel papier.

• Dubbelzijdig printen is beschikbaar voor de volgende papiergroottes.
A4, A5, B5, Letter, Legal (13 inch), Legal (13,5 inch), Legal (14 inch), Executive, 8,5SQ (8,5 
in x 8,5 in), Folio (210 mm x 330 mm), 16K (197 mm x 273 mm, 195 mm x 270 mm, 184 mm 
x 260 mm), Aangepast formaat

• Duplex printen is verkrijgbaar voor de volgende media gewichten.
64 tot 176 g/m2 (17 to 21,23 kg)

Gebruik geen media gewicht anders dan hierboven, omdat papier obstructie kan optreden.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.

Wanneer u print op normale grootte papier, is duplex printen bescikbaar voor de volgende breedte en lengte bereiken.

• Breedte: 148 tot 216 mm (5,8 tot 8,5 inches)

• Lengte: 210 tot 356 mm (8,3 tot 35,56 cm)

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Sluit de achterste uitvoerlade.

2 Open het af te drukken bestand.

3 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

4 klik op [Preferences].

5 Kies [Long Edge] of [Short Edge] vanaf [2-Sided Printing] op het [Setup] label.

6 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

Op beide zijden van het papier afdrukken (dubbelzijdig 
afdrukken)
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7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Sluit de achterste uitvoerlade.

2 Open het af te drukken bestand.

3 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

4 klik op [Preferences].

5 Kies [Flip on Long Edge] of [Flip on Short Edge] vanaf [Print on Both Sides] op 
het [Layout] label.

6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Sluit de achterste uitvoerlade.

2 Open het af te drukken bestand.

3 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

4 Selecteer [Long-Edge binding (Lange zijde binden)] of [Short-Edge binding 
(Korte zijde binden)] [Two-Sided (Dubbelzijdig)] op het [Layout (Layout)] 
paneel.

5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor PS-printerdriver voor Windows
• Voor Mac OS X

Printen is mogelijk met minder toner.

De hoeveelheid toner kan worden bespaard op drie niveaus.

• [Printerinstelling]: Komt overeen met de instelling van de printer.

• [Uit]: Drukt af met een normale dichtheid zonder dat toner bespaard wordt.

• [Bespaarniveau laag]: Drukt af op een ietwat lager dichtheidsniveau.

• [Bespaarniveau middelhoog]: Drukt bij een lage dichtheid af.

• [Bespaarniveau hoog]: Drukt bij een zeer lage dichtheid af.

Indien deze functie word gebruikt, enkel [Normal (600x600)] of [Fast (600x600)] kan als de print kwaliteit gespecificeerd 
worden.

De dichtheid van de afbeelding die wordt geprint met deze functie kan variëren afhankelijk van het geprinte document.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Setup] label.

5 Kies de hoeveelheid toner om te besparen vanaf [Toner saving].

6 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Toner besparen
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Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Voorkeuren].

4 Selecteer het tabblad [Kleur].

5 Selecteer de hoeveelheid toner die u wilt besparen in [Toner besparen].

6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK].

7 Klik op [Afdrukken] in het scherm [Afdrukken].

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Selecteer [Afdrukopties] in het paneelmenu.

4 Selecteer de hoeveelheid toner om te besparen van [Toner Saving (Toner 
Besparen)] in het [Quality2 (Kwaliteit2)] tabblad.

5 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

U kunt meerdere pagina's van een document op één zijde van een vel papier afdrukken.

• Deze functie reduceert de pagina grootte van uw document voor het printen. Het midden van de afdruk bevindt zich 
mogelijk niet in het midden van het papier.

• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige toepassingen.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het aantal pagina's aan om te printen op elk vel bij [Finishing Mode] op 
het [Setup] label.

5 Klik op [Options].

6 Stel elke instelling voor [Page Borders (Paginaranden)], [Page layout 
(Paginalay-out)] en [Bind Margin (Inbindmarge)] in en klik vervolgens op [OK 
(OK)].

7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

Meerdere pagina's op een vel papier combineren
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3 klik op [Preferences].

4 Kies [Pages per Sheet] op het [Layout] label.

5 Selecteer in de vervolgkeuzelijst het aantal pagina's dat u per vel wilt 
afdrukken.

6 Schakel het selectievakje [Border (Rand)] in om een grens in te stellen.

7 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] en selecteer de indeling van de pagina's 
[Pages per Sheet Layout (Indeling pagina's per blad)].

8 Klik op [OK (OK)].

9 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Selecteer het aantal pagina's om af te drukken op elke bladzijde van [Pages 
per Sheet (Pagina's per Blad)] op het [Layout (Layout)] paneel.

4 Stel elke instelling in op [Border] en [Layout Direction].

5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.
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Kleur aanpassen op de computer

Deze paragraaf beschrijft het instellen van de kleurinstelling bij het afdrukken vanaf een 
computer.

• Afdrukgegevens in kleur afdrukken in grijstinten
• Kleurkoppeling in printerstuurprogramma gebruiken
• Afdrukresultaten voor inkt simuleren
• Kleurscheiding
• Handmatig herstellen van kleurregistratiefout
• Handmatig herstellen Dichtheid
• Kleurbalans instellen (dichtheid)
• Kleur aanpassen met software

U kunt kleurendocumenten afdrukken in grijstinten. 

Voor PCL-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

4 Selecteer op het tabblad [Setup] [Monochroom].

5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

6 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Door [Monochroom] te selecteren in de printerdriver, kunt u een kleurendocument afdrukken in grijstinten, zelfs 
wanneer de tonercartridges voor cyaan, magenta en geel leeg zijn.

Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

4 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)] en kies [Grayscale (Grijswaarden)].

5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

6 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Door [Grayscale (Grijswaarden)] in het printerstuurprogramma te selecteren kunt u een kleurendocument in 
grijstinten afdrukken, zelfs als de tonercartridges voor cyaan, magenta en geel leeg zijn.

Afdrukgegevens in kleur afdrukken in grijstinten 
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Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].

3 Selecteer [Kleur] in het paneelmenu.

4 Selecteer [Grijsschaal].

5 Klik op [Afdrukken].

• Door [Grijsschaal] te selecteren in de printerdriver, kunt u een kleurendocument afdrukken in grijstinten, zelfs 
wanneer de tonercartridges voor cyaan, magenta en geel leeg zijn.

• Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details 
(Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Kleurkoppeling betekent dat u kleur van documenten beheert en aanpast om ervoor te 
zorgen dat er kleurconsistentie is tussen invoer- en uitvoerapparaten.

In deze sectie wordt de functie Kleurkoppeling van het printerstuurprogramma beschreven.

• Automatisch:
Kleurkoppeling wordt toegepast volgens het document. Gebruik deze instelling doorgaans 
als een standaardinstelling.

• Officekleur:
Gebruik deze instelling wanneer u bedrijfsdocumenten met tekstverwerkingsprogramma’s, 
spreadsheetprogramma’s of presentatieprogramma’s afdrukt. Kleurkoppeling wordt 
toegepast wanneer afdrukgegevens in de RGB-kleurruimte worden converteren naar de 
CMYK-kleurruimte van de printer.

• Graphic Pro:
Deze functie is geschikt voor het gebruik van DTP-software. U kunt de simulatie van het 
afdrukken met CMYK-uitvoerapparaten instellen.

• Geen kleurkoppeling:
Deze functie is geschikt als de kleurkoppeling met een programma wordt uitgevoerd.

Als u Mac OS X gebruikt, kunt u ook de functie [ColorSync (ColorSync)] gebruiken om een 
kleurkoppeling uit te voeren.

• Als u CMYK-kleurgegevens wilt beheren, gebruikt u de functie Graphic Pro. 

• Er kunnen geen koppelingsprofielen voor CMYK worden opgegeven met de PCL-driver voor Windows.

Voor PCL-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

4 Selecteer [Color (Kleur)] bij [Color Setting (Kleurinstelling)] op het tabblad 
[Setup (Setup)].

Kleurkoppeling in printerstuurprogramma gebruiken
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5 Klik op [Detail... (Detail...)] in [Color Setting (Kleurinstelling)].

6 Selecteer een item en klik vervolgens op [OK (OK)].

7 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

8 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].

4 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)].

5 Selecteer een item en klik vervolgens op [OK (OK)].

6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].

3 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)].

4 Selecteer een optie bij [Color (Kleur)].

5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print 
(Afdrukken)].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

U kunt uitvoer simuleren, zoals die van een offsetdrukpers, door het aanpassen van de 
CMYK-kleurgegevens.

• Voor bepaalde toepassingen is deze functie niet beschikbaar in Mac OS X.

• Deze functie kan worden gebruikt wanneer [Office Color] of [Graphic Pro] geselecteerd is in [Kleurmodus].

• Bij het PCL-stuurprogramma voor Windows kan deze functie worden gebruikt als [Graphic Pro (Graphic Pro)] is 
geselecteerd bij [Color Mode (Kleurmodus)]. 

• Voor PCL-printerdriver voor Windows
• Voor PS-printerdriver voor Windows
• Voor Mac OS X

Voor PCL-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

4 Selecteer [Color (Kleur)] bij [Color Setting (Kleurinstelling)] op het tabblad 
[Setup (Setup)].

5 Klik [Detail ... (Detail...)] in het tabblad [Setup (Instellingen)] en selecteer 
[Grafic Pro (Grafic Pro)].

6 Selecteer [Printersimulatie].

7 Selecteer in [Simulatie doelprofiel] in [Invoerprofiel] de inktfunctie die u wilt 
simuleren en klik vervolgens op [OK].

8 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Afdrukresultaten voor inkt simuleren
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Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].

4 Selecteer achtereenvolgens het tabblad [Color (Kleur)] en [Grafic Pro (Grafic 
Pro)] en klik vervolgens op [Options (Opties)].
U kunt een printersimulatie uitvoeren met [Office Color] voor zakelijke of andere 
documenten. Klik op [Geavanceerd] en selecteer daarna in [Inktsimulatie CMYK] de 
inktfunctie die u wilt simuleren.

5 Zet een vinkje voor [Printersimulatie].

6 Selecteer in [Simulatie doelprofiel] in [Invoer] de inktfunctie die u wilt simuleren 
en klik vervolgens op [OK].

7 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

8 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].

3 Selecteer [Kleur] in het paneelmenu.

4 Selecteer [Graphic Pro (Graphic Pro)] in [Color (Kleur)].

5 Klik op [Opties] om [Printersimulatie] te selecteren.

6 Selecteer in [Simulatie doelprofiel] de inktfunctie die u wilt simuleren.

7 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print 
(Afdrukken)].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.
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U kunt afdrukken door elke kleur te scheiden zonder gebruik te maken van toepassingen.

• Het Windows PCL-printerstuurprogramma kan niet voor deze functie worden gebruikt.

• Als u gebruikmaakt van Adobe Illustrator, gebruikt u de functie voor kleurscheiding van die toepassing. Schakel de 
functie voor kleurkoppeling van de printerdriver uit.

• Voor PS-drivers voor Windows
• Voor Mac OS X

Voor PS-drivers voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

4 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)] en klik op [Advanced (Geavanceerd)].

5 Selecteer uit [Scheiden afdrukkleur] de kleur die u wilt scheiden en klik 
vervolgens op [OK].

6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.

4 Selecteer [Print Color Separations (Kleurscheidingen afdrukken)] op het 
tabblad [Quality 2 (Kwaliteit 2)].

5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print 
(Afdrukken)].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

Kleurscheiding
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Het apparaat past automatisch kleurregistratie aan wanneer de machine wordt ingeschakeld 
of de uitvoerladen zijn geopend/gesloten. Je kunt handmatig de kleurregistratie aanpassen 
vanaf het bedieningspaneel indien nodig.

1 Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)] op het aanraakscherm.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Druk op [Print Setup (Afdrukinstellingen)].

5 Druk op [Menu Kleur].

6 Druk meermaals op  of  en druk vervolgens op [Adjust Registration 
(Compensatie kleurvervorming)].

Handmatig herstellen van kleurregistratiefout
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7 Druk op [Ja].

Dit apparaat past de kleurenregistratie automatisch aan wanneer een afbeeldingsdrum wordt 
vervangen of wanneer 500 vellen zijn afgedrukt. Je kunt handmatig de kleurregistratie 
aanpassen vanaf het bedieningspaneel indien nodig.

1 Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)] op het aanraakscherm.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Druk op [Print Setup (Afdrukinstellingen)].

5 Druk op [Menu Kleur].

6 Druk op [Dichtheid aanpassen].

Handmatig herstellen Dichtheid
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7 Druk op [Ja].

Gebruik het bedieningspaneel om de kleurschakering naar wens aan te passen.

Om een bleek gedeelte (highlight), midtoongedeelte (midtoon) of donker gedeelte (donker) 
van elke kleur te specificeren of donkerder of lichter te maken.

Deze sectie beschrijft hoe u cyaan kunt aanpassen. Voer dezelfde procedure uit om andere 
kleuren en delen die u wilt aanpassen aan te passen.

1 Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)] op het aanraakscherm.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Druk op [Print Setup (Afdrukinstellingen)].

5 Druk op [Menu Kleur].

6 Druk op [Kleur afstellen/Afdrukpatroon] en [Ja] om kleuraanpassingspatroon 
af te drukken.

7 Druk op [Cyaan afstellen].

Kleurbalans instellen (dichtheid)
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8 De schuifregelaars voor highlight, midtoon en donker worden weergegeven. 
Selecteer de waarde en druk vervolgens op [OK].

Selecteer +1 tot +3 om de afbeelding wat donkerder te maken en -1 tot -3 om hem wat lichter te maken.

9 Druk op de  (THUIS) toets.

10 Begin te printen.
Herhaal de procedure totdat de kleurschakering naar wens is.

U kunt de kleur aanpassen met behulp van hulpprogramma's. Raadpleeg de 
instructiehandleidingen van de hulpprogramma's voor meer informatie.

• Hulpprogramma voor kleurcorrectie

• Hulpprogramma Kleurstalen

• PS Gamma aanpassing hulpprogramma

Kleur aanpassen met software
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Voor een betere afwerking

Deze paragraaf beschrijft het instellen om beter afdrukresultaten te verkrijgen bij het 
afdrukken vanaf een computer.

• Foto's verbeteren
• Met een gespecificeerde resolutie afdrukken
• Fijne lijnen benadrukken
• Het te gebruiken lettertype specificeren
• Zwarte afwerking wijzigen
• Witte ruimte tussen tekst en achtergrond verwijderen (Zwart overdrukken)

U kunt foto's zo afdrukken dat ze er levendiger uitzien.

Deze functie is niet beschikbaar in de Windows PS-printerstuurprogramma’s of in Mac OS X.

Voor PCL-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

4 Selecteer het tabblad [Taakopties].

5 Zet een vinkje voor [Fotoverbetering].

6 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Foto's verbeteren
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• Voor Windows
• Voor Mac OS X

U kunt de print kwaliteit veranderen wanneer nodig.

Als u op papier van groot formaat afdrukt met het Windows PS-printerstuurprogramma of in Mac OS, kunt u de 
afdrukkwaliteit mogelijk verbeteren door [Normal (600x600) (Normaal (600x600))] te gebruiken.

Voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Job Options] label.

5 Kies een print kwaliteit niveau vanaf [Quality].

6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.

4 Selecteer de gewenste waarde van [Quality (Kwaliteit)] in het tabblad [Quality 
1 (Kwaliteit 1)].

5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details 
(Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Met een gespecificeerde resolutie afdrukken
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• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

Als u wazige kleine letters of dunne lijnen wilt vermijden, schakelt u [Adjust ultra fine lines 
(Bijstellen zeer dunne lijnen)] in het printerstuurprogramma in. 

Deze functie is standaard ingeschakeld.

Lege tussenruimten van streepjescodes of andere tussenruimten kunnen smaller zijn 
afhankelijk van het programma. In een dergelijk geval schakelt u deze functie uit.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Job Options] label.

5 Klik op [Advanced].

6 Selecteer [Adjust ultra fine lines (Bijstellen zeer dunne lijnen)] en selecteer [On 
(Aan)] voor [Settings (Instellingen)] en klik vervolgens op [OK (OK)].

7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Job Options] label.

5 Klik op [Advanced].

6 Controleer het [Adjust ultra fine lines] controle venster, en klik dan op [OK].

7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Selecteer [Kwaliteit1] vanaf tabbladen.

4 Controleer het selectievakje [Adjust ultra fine lines (Stel ultra fijne lijntjes in)] in 
het tabblad [Quality 1 (Kwaliteit 1)].

5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

Fijne lijnen benadrukken



- 64 -

2. Afdrukken

• Afdrukken met de lettertypen van de printer
• Afdrukken met de lettertypen van de computer

Afdrukken met de lettertypen van de printer

• De printer lettertypes dupliceren niet exact de weergave van de TrueType lettertypes weergeven op het scherm. 

• Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.

• Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.

• Voor PCL-printerstuurprogramma voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Extend] label.

5 Klik op [Fonts].

6 Selecteer het selectievakje [Vervanging lettertype] in [Uitvoertype TrueType 
lettertypes].

7 Specificeer het printer lettertype dat moet worden gebruikt inplaats van 
TrueType lettertypes in [Font Substitution Table].

8 Klik op [OK].

9 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

10 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

• Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Klik op [Start (Start)] en selecteer vervolgens [Devices and Printers (Apparaten 
en printers)].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 PS] en selecteer 
vervolgens [Printer properties (Eigenschappen van printer)].

3 Dubbelklik op [Font Substitution Table] op het [Device Settings] label.

4 Klik op een TrueType lettertype, en kies dan een printer lettertype die moet 
worden gebruikt om het TrueType lettertype te vervangen vanaf de lijst.

5 Klik op [OK].

6 Open een bestand om te printen vanaf een computer.

7 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

8 klik op [Preferences].

9 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.

10 Klik op [TrueType Font], en kies dan [Substitue with Device Font].

11 Klik op [OK].

12 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

13 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Afdrukken met de lettertypen van de computer

U kunt uw documenten printen met gebruik van TrueType lettertypes in een computer om 
dezelfde lettertype weergave te reproduceren als op het scherm.

Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.

Het te gebruiken lettertype specificeren
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• Voor PCL-printerstuurprogramma voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Extend] label.

5 Klik op [Fonts].

6 Wis het vak [Vervanging lettertype] in [Uitvoertype van TrueType lettertype], 
selecteer een van de volgende uitvoerformaten en klik vervolgens op [OK].
• [Download as outline font (Downloaden als contourlettertype)]

Creëert lettertypeafbeeldingen in de printer.
• [Download as bitmap font (Downloaden als bitmaplettertype)]

Creëert lettertypeafbeeldingen met behulp van de printerdrivers.

7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

• Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.

5 Klik op [TrueType Font], en kies dan [Download as Softfont].

6 Klik op [OK].

7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

U kunt de zwarte afwerking wijzigen wanneer u in kleur afdrukt. De instelling voor zwarte 
afwerking kan worden gebruikt wanneer [Office Color] of [Graphic Pro] geselecteerd is in de 
printerdriver.

Er zijn twee typen zwarte afwerking: het ene type bestaat uit cyaantoner (C), magentatoner 
(M), gele toner (Y) en zwarte toner (K), terwijl het andere alleen uit zwarte toner (K) bestaat. 
Een zwarte afwerking met CMYK-toners is geschikt voor het afdrukken van foto's. Een 
zwarte afwerking met alleen zwarte toner is alleen geschikt voor het afdrukken van zwarte 
tekst of afbeeldingen.

Als je de [Office Color (Office Kleuren)] functie gebruikt, kun je ook kiezen voor automatisch. 
Als Automatisch is ingesteld, wordt de geschikte methode automatisch geselecteerd voor het 
afdrukken van het document.

• Voor PCL-printerdriver voor Windows
• Voor PS-printerdriver voor Windows
• Voor Mac OS X

Voor PCL-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

4 Selecteer [Color (Kleur)] bij [Color Setting (Kleurinstelling)] op het tabblad 
[Setup (Setup)].

5 Klik op [Detail... (Detail...)] op het tabblad [Setup (Setup)] en selecteer [Office 
Color (Officekleur)] of [Graphic Pro (Graphic Pro)].

6 Selecteer de methode voor zwarte afdrukken bij [Black Finish (Zwarte 
afwerking)] en klik op [OK (OK)].

7 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

8 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Zwarte afwerking wijzigen
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Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

4 Selecteer achtereenvolgens het tabblad [Color (Kleur)] en [Office Color 
(Officekleur)] of [Graphic Pro (Graphic Pro)] en klik vervolgens op [Options 
(Opties)].

5 Selecteer de methode voor zwarte afdrukken bij [Black Finish (Zwarte 
afwerking)] en klik op [OK (OK)].

6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].

3 Selecteer [Kleur] in het paneelmenu.

4 Selecteer [Office Color] of [Graphic Pro] en vervolgens [Opties].

5 Selecteer in [Zwarte afwerking] de methode om zwart af te drukken.

[Black Finish (Zwarte afwerking)] van [Graphic Pro (Graphic Pro)] vindt u op het tabblad [General (Algemeen)].

6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print 
(Afdrukken)].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, kunt u de functie voor zwart overdrukken 
instellen en zo de witte ruimte tussen zwarte letters en gekleurde achtergrond verminderen.

• Deze functie kan niet worden gebruikt in sommige toepassingen.

• Deze functie kan worden gebruikt wanneer u alleen tekst afdrukt op een achtergrondkleur.

• Als de tonerlaag dik is, hecht de toner mogelijk niet goed.

• Voor PCL-printerdriver voor Windows
• Voor PS-printerdriver voor Windows
• Voor Mac OS X

Voor PCL-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].

4 Selecteer [Geavanceerd] op het tabblad [Taakopties].

5 Stel [Overprint Black (Zwart overdrukken)] in op [On (Aan)] en klik op [OK 
(OK)].

6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

Witte ruimte tussen tekst en achtergrond verwijderen (Zwart 
overdrukken)



- 67 -

2. Afdrukken

3 Klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].

4 Selecteer het tabblad [Color (Kleur)] en klik op [Advanced (Geavanceerd)].

5 Schakel het selectievakje [Black Overprint (Zwart overdrukken)] in en klik op 
[OK (OK)].

6 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

7 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].

3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.

4 Selecteer het selectievakje [Black Overprint (Zwarte Overprint)] in het tabblad 
[Quality 1 (Kwaliteit 1)].

5 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print 
(Afdrukken)].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.
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Nuttige functies

Deze paragraaf beschrijft de handige functies bij het afdrukken vanaf een computer.

• Meerdere paginadocumenten in kopie-eenheden sorteren
• Vanaf de laatste pagina van een document afdrukken
• Automatisch een lade specificeren voor het geselecteerde papie
• Automatisch naar een andere papierinvoerlade wisselen als het papier in een lade op is
• De standaardinstellingen van een printerdriver wijzigen
• Selecteer Veelgebruikte Instellingen in het printerstuurprogramma om te gebruiken.
• Afdrukgegevens in de machine voor het afdrukken opslaan
• Afdrukken zonder een pdf-bestand te openen (PDF Direct Print)
• In USB-geheugen gegevens afdrukken

• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

U kunt een meerdere-pagina document printen in eenheden van kopieën.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige applicaties.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Job Options] label.

5 Geef het aantal van te printen kopieën op vanaf [Copies], en kies dan het 
[Collate] controle venster.

6 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Geef het aantal van te printen kopieën op in [Copies], en kies dan het [Collate] 
controle venster op het [Job Options] label.

Meerdere paginadocumenten in kopie-eenheden sorteren
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5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

6 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Schakel de sorteerfunctie in het programma uit. Als de functie voor het sorteren van pagina's is ingeschakeld, 
worden documenten afgedrukt zonder het interne geheugen van het apparaat te gebruiken.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Voer in hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt in [Copies (Kopieën)].

4 Deselecteer het selectievakje [Collate pages (Verzamelde pagina's)] in het 
tabblad [Paper Handling (Papierdoorvoer)].

5 Selecteer [Afdrukopties] op het paneelmenu en zet vervolgens een vinkje in 
het vakje [Sorteer] op het tabblad [Papier].

6 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

• Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

• Als het selectievakje [Collate pages (Pagina's sorteren)] in het paneel [Paper Handling (Omgaan met papier)] is 
ingeschakeld, drukt het apparaat documenten af zonder het interne geheugen te gebruiken.

• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

U kunt voorwaarts of achterwaarts printen in pagina volgorde om aan uw benodigdheden te 
voldoen..

Wanneer u de uitvoerlade gebruikt, drukt u in voorwaartse volgorde af om afdrukken in 
voorwaartse volgorde te verzamelen.

Bij gebruik van de achterste uitvoerlade, druk af in de omgekeerde volgorde om de 
afdrukken te verzamelen in voorwaartse volgorde.

• Als de achterste uitvoerlade niet open is, worden de afdrukken naar de uitvoerlade gebracht.

• Deze functie is niet beschikbaar met het Windows PCL-printerstuurprogramma.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Selecteer [Back to Front (Achter naar voor)] bij [Page Order (Paginavolgorde)] 
op het tabblad [Layout (Lay-out)].

5 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

6 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Als [Page Order (Paginavolgorde)] niet wordt weergegeven, selecteert u eerst [Start (Start)] > [Devices and Printers 
(Apparaten en printers)]. Klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 PS] en selecteer 
vervolgens [Printer properties (Eigenschappen van printer)] > tabblad [Advanced (Geavanceerd)]. Schakel daarna het 
selectievakje [Enable advanced printing features (Geavanceerde afdrukfuncties inschakelen)] in.

Vanaf de laatste pagina van een document afdrukken
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Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Selecteer [Reverse (Omdraaien)] voor [Page Order (Paginavolgorde)] op het 
paneel [Paper Handling (Papierdoorvoer)].

4 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

• De MP Lade instellen.
• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

U kunt automatisch een lade selecteren (papiercassette - lade 1/2/3) of MP-lade die papier 
bevat van dezelfde grootte en hetzelfde type, ingesteld met het printerstuurprogramma. 
Laden wisselen in overeenstemming met de instelling [Tray Sequence (Ladevolgorde)].

Zorg ervoor dat u op het aanraakscherm het papierformaat en het gewicht voor de papiercassettes en de MP-lade 
instelt.

Papier Laden (Gebruikershandleiding)

De MP Lade instellen.

Stel de MP lade in als een doel van de automatische lade keuze.

1 Druk [Device Settings (Apparaatinstelling.)] op het aanraakpaneel.

2 Druk op [Paper Setup].

3 Druk op [MP Tray].

4 Druk op [MP Tray Usage].

5 Druk op [Normal Tray (Normale Lade)].

[MP Tray Usage] is ingesteld naar [Do Not Use] als fabriek standdaard.

6 Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

Automatisch een lade specificeren voor het geselecteerde 
papie
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2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies [Auto] vanaf [Source] op het [Setup] label.

5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

6 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies [Automatically] vanaf [Paper Source] op het [Paper/Quality] label.

5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

6 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Selecteer [Auto Select (Automatische selectie)] van [All Pages From (Alle 
pagina´s vanaf)] op het paneel [Paper Feed (papierinvoer)].

4 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

• Instellen Lades voor de Auto Lade Wisseling
• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

Als de opgegeven lade geen papier meer heeft, kan het apparaat blijven afdrukken vanaf 
een andere lade als papier met hetzelfde formaat, gewicht en type in de papiercassettes 
(lade 1, 2 of 3) en de MP-lade is geplaatst.

Om deze functie te gebruiken, schakelt u eerst de functie in op het aanraakpaneel om 
automatisch de lade om te wisselen. Vervolgens stelt u de functie voor het automatisch 
wisselen van lade met de printerdriver in.

Stel voor de papierinstellingen van elke lade die met de automatische ladewisseling wordt gebruikt dezelfde waarden 
op het apparaat en in het printerstuurprogramma in.

Papier Laden (Gebruikershandleiding)

Instellen Lades voor de Auto Lade Wisseling

1 Druk [Device Settings (Apparaatinstelling.)] op het aanraakpaneel.

2 Druk op [Paper Setup].

3 Controleer dat [Auto Tray Switch] is ingesteld naar [ON].

• Drukken op [Auto Tray Switch] schakelt tussen [ON] en [OFF].

• Laden wisselen in overeenstemming met de instelling [Tray Sequence (Ladevolgorde)].

4 Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

Automatisch naar een andere papierinvoerlade wisselen als 
het papier in een lade op is
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2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Klik op [Paper Feed Options] op het [Setup] tab.

5 Schakel het selectievakje [Auto Tray Change] in en klik vervolgens op [OK].

6 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Klik op [Advanced] op het [Layout] label.

5 Klik op [Tray Switch] en kies dan [ON].

6 Klik op [OK].

7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Selecteer [Afdrukopties] in het paneelmenu.

4 Controleer het selectievakje [Tray Switch (Wissel Lade)] in het tabblad [Feed 
(Invoer)].

5 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details 
(Toon details)] onder in het dialoogvenster.
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U kunt vaak-gebruikte print instellingen gebruiken als de standaard instellingen voor de 
printer driver.

Deze functie is niet beschikbaar in Mac OS X.

Voor Windows Printer Driver

1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 *] en selecteer 
vervolgens [Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren)].
* Kies een drivertype om te gebruiken.

3 Configureer de afdrukinstellingen die u als standaardinstellingen voor het 
stuurprogramma wilt gebruiken.

4 Klik op [OK].

• Vaak gebruikte instellingen registreren
• Afdrukken met geregistreerde instellingen.

Vaak gebruikte instellingen registreren

U kunt de instellingen van de printerdriver opslaan.

Deze functie is niet beschikbaar voor de PS-printerdriver voor Windows.

U kunt tot 14 instellingen opslaan.

• De instellingen voor het Windows PCL stuurprogramma registreren

1 Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van [OKI C542 PCL6] en 
selecteer vervolgens [Printing preferences (Afdrukvoorkeuren)].

3 Stel de printer instellingen in om op te slaan.

4 Klik op [Save] in [Driver Setting] op het [Setup] label.

5 Geef een naam op om de instellingen op te slaan, en klik dan op [OK].

6 Klik op [OK (OK)] om het dialoogvenster om afdrukken in te stellen te sluiten.

• Registreren van de Mac OS X Printer Driver-instellingen

• De standaard instellingen in het dialoogvenster [Page Setup (Pagina-instelling)] kunnen niet gewijzigd worden.

• De bewerking van de instellingen die worden opgeslagen met een andere printer driver kunnen niet worden 
gegarandeerd. Bewaar de instellingen met een naam die u kunt onderscheiden.

1 Open het af te drukken bestand.

De standaardinstellingen van een printerdriver wijzigen Selecteer Veelgebruikte Instellingen in het 
printerstuurprogramma om te gebruiken.
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2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Stel de printer instellingen in om op te slaan.

4 Kies [Save Current Settings as Preset] vanaf [Presets].

5 Geef een naam op om de instellingen op te slaan, en klik dan op [OK].

Afdrukken met geregistreerde instellingen.

Deze functie is niet beschikbaar voor het PS-printerstuurprogramma voor Windows.

• Voor PCL-stuurprogramma voor Windows

1 Open het af te drukken bestand. 

2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

3 Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

4 Selecteer een instelling die u wilt gebruiken in [Driver Setting 
(Stuurprogramma-instellingen)] op de [Setup (Instellingen)] tabblad.

5 Klik op [OK (OK)].

6 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

• Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

3 Selecteer een instelling om te gebruiken in [Presets (Voorinstellingen)].

4 Klik op [Print (Afdrukken)].

Als [Show Presets (Voorinstellingen tonen)] is geselecteerd bij [Preset (Voorinstelling)] en het selectievakje 
[Reset Presets Menu to "Default Settings" After Printing check box (Standaardinstellingen van het menu 
Voorinstellingen herstellen na het afdrukken)] is uitgeschakeld, wordt de ingestelde voorinstelling altijd toegepast.
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• Voor Windows PCL Printer Driver
• Voor Windows PS Printer Driver
• Voor Mac OS X

U kunt spool print taken opslaan naar het geheugen dat is geïntegreerd in deze machine. Dit 
stelt u in staat om uw werk eerder te beëindigen op uw computer, wat het mogelijk maakt 
voor uw computer om andere taken te verwerken terwijl de machine werkt in de achtergrond.

Wanneer u de doorgestuurde gegevens niet kunt opslaan door onvoldoende vrije ruimte in het interne geheugen van 
de machine, wordt er een boodschap weergegeven om u te informeren dat het bestand systeem vol is, en de print taak 
wordt niet uitgevoerd.

Voor Windows PCL Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Job Options] label.

5 Klik op [Advanced].

6 Selecteer [Job Spool] en selecteer [On] voor [Settings] en klik dan [OK].

7 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Windows PS Printer Driver

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Job Options] label.

5 Klik op [Advanced].

6 Controleer het [Job Spool] controle venster, en klik dan op [OK].

7 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

8 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Selecteer in het menu [File (Archief)] de optie [Print (Afdrukken)].

3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.

4 Schakel het selectievakje [Job Spool (Takenwachtrij)] op het tabblad [Quality 2 
(Kwaliteit 2)] in.

5 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [Print (Afdrukken)].

Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details (Toon 
details)] onder in het dialoogvenster.

Afdrukgegevens in de machine voor het afdrukken opslaan
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U kunt een PDF bestand naar deze machine versturen om het direct te printen. Met PDF 
Print Direct, kunt u toestaan om het PDF bestand te openen met een applicatie, zoals Adobe 
Reader.

• Voor Windows
• Voor Mac OS X

Het papierformaat is afhankelijk van de instelling [PDF Paper Size (Pdf-papierform.)] in [Device Settings 
(Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Print Setup (Afdrukinstellingen)] > [PS Setup (PS-setup)] op 
het aanraakscherm.

Voor Windows, installeer PDF Print direct vooraf.

Lijst van bijgesloten hulpprogramma's

Voor Windows

1 Rechts-klik op een PDF bestand om te printen, en kies dan [PDF Print Direct].

2 Selecteer een printer om te gebruiken.
Voor het instellen van de gebruikersauthenticatiefunctie met de geselecteerde printer, 
selecteer [User Auth (Gebruikersauth)] in het [Printer Setting (Printerinstelling)] menu.

3 Om een gecodeerd bestand af te drukken, selecteert u [Wachtwoord instellen] 
en voert vervolgens het wachtwoord in.
Wanneer hetzelfde wachtwoord opnieuw moet worden gebruikt, klik op [Save 
password].

4 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [Print 
(Afdrukken)].

Voor Mac OS X

1 Selecteer [Printers & Scanners (Printers en scanners)] in [System Preferences 
(Systeemvoorkeuren)].

2 Controleer of het pictogram van [OKI C542 (OKI C542)] wordt weergegeven.

3 Sleep het pictogram van het stuurprogramma naar de desktop of Dock.

4 Sleep het bestand dat u wilt printen naar het icoon.

Afdrukken zonder een pdf-bestand te openen (PDF Direct Print)
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U kunt het USB geheugen verbinden met de printer en opgeslagen gegevens afdrukken.

• Niet alle USB Geheugen wordt gegarandeerd om te gebruiken. (USB Geheugen met beveiliging functies worden niet 
ondersteund.)

• Het apparaat ondersteunt geen USB 3.0.

• USB hubs en externe USB HDD's worden niet ondersteund.

• Versleutelde PDF bestanden worden niet ondersteund.

• De volgende bestandssystemen worden ondersteund: FAT12, FAT16, FAT32.

• Ondersteund bestandsformaten: PDF(v1.7), JPEG, PDF, TIFF(v6 baseline), XPS, PRN (PS, PCL, XPS)

• Tot aan 32 GB USB Geheugen wordt ondersteund.

• Tot aan 100 bestanden in ondersteunde formaten die zijn opgeslagen in USB Geheugen worden weergegeven in 
de bestanden lijst.

- Wanneer 100 of meer bestanden in USB Geheugen wordt opgeslagen, wordt de bestanden lijst niet goed 
weergegeven.

- USB Geheugen met een map structuur van 20 of meer niveaus worden niet juist gelezen.

- Een bestand pad met meer dan 240 karakters kan niet goed gelezen worden.

• U kunt maar een bestand in USB Geheugen per keer printen.

1 Steek een USB in de USB-poort.

2 Druk op [Print] of de  (PRINT) knop.

3 Druk op [Print From USB Memory].

4 Kies [Select Print File].

In USB-geheugen gegevens afdrukken
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5 Kies de map die het bestand bevat dat u wilt printen.

6 Stel print instellingen in wanneer nodig.

7 Druk op de  (START) knop.

8 Wanneer een boodschap wordt weergegeven om u te informeren dat u het 
USB Geheugen van de poort kunt verwijderen, verwijder het.

Een afdrukopdracht annuleren

Als u een afdruktaak uit het USB-geheugen wilt afdrukken, drukt u op de knop  
(STOPPEN) op het bedieningspaneel.

U kunt een print taak afzeggen totdat een boodschap wordt weergegeven om u te informeren 
dat het printen gereed is.

De pagina's die klaar zijn om te worden geprint op deze machine worden geprint zonder wijzigingen.
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Vertrouwelijk document afdrukken

Deze paragraaf beschrijft het verkrijgen van afdrukresultaten op een vertrouwelijke manier.

• Afdrukgegevens coderen en een wachtwoord vóór het afdrukken instellen (Persoonlijke 
afdruk)

• Coderen en wachtwoord instellen op een computer
• Printen van een Versleuteld/Wachtwoord-beveiligd Document vanaf Deze Machine

Met de functie Persoonlijke afdruk kunt u persoonlijke of vertrouwelijke documenten coderen 
en met een wachtwoord beveiligen en ze op het apparaat bewaren om te voorkomen dat 
anderen ze kunnen bekijken. Alvorens ze worden afgedrukt, moet uw identiteit worden 
gecontroleerd via het bedieningspaneel.

Aangezien de afdruktaken worden gecodeerd voordat ze worden verzonden, kunt u 
vertrouwelijke informatie beveiligen tegen onbevoegde toegang.

• Wanneer u de doorgestuurde gegevens niet kunt opslaan door onvoldoende vrije ruimte in het interne geheugen van 
de machine, wordt er een boodschap weergegeven om u te informeren dat het bestand systeem vol is, en de print 
taak wordt niet uitgevoerd.

• U kunt deze functie niet gebruiken met de poster printen functie en de boekje printen functie met de Windows PCL 
printer driver wanneer u deze machine deelt via de print server.

• Wanneer u deze functie gebruikt, schakelt u het selectievakje [Job Spool (Takenwachtrij)] uit.

Afdrukgegevens in de machine voor het afdrukken opslaan

Coderen en wachtwoord instellen op een computer

• Voor PCL-printerstuurprogramma voor Windows

1 Open een bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 klik op [Preferences].

4 Kies het [Job Options] label.

5 Selecteer [Private Print (Persoonlijke afdrukken)] in [Job Type (Taaktype)].

6 Voer een wachtwoord in [Password (Wachtwoord)].

7 Klik op [OK].

8 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [OK (OK)].

Afdrukgegevens coderen en een wachtwoord vóór het 
afdrukken instellen (Persoonlijke afdruk)



- 80 -

2. Afdrukken

9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].
De afdrukopdracht is naar de machine verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

• Voor Windows PS Printerstuurprogramma

1 Open een bestand.

2 Selecteer [Print (Afdrukken)] in het [File (Bestand)] menu.

3 Klik op [Geavanceerd].

4 Selecteer het tabblad [Job Options (Taakopties)].

5 Selecteer [Private Print (Persoonlijke afdruk)] in [Job Type (Taaktype)].

6 Voer een wachtwoord in [Password (Wachtwoord)].

7 Klik op [OK (OK)].

8 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [OK (OK)].

9 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].
De gecodeerde en met een wachtwoord beschermde afdruktaak wordt alleen naar de 
printer gestuurd en wordt nog niet afgedrukt.

• Voor Mac OS X

1 Open een bestand.

2 Selecteer in het menu [File (Archief)] de optie [Print (Afdrukken)].

3 Selecteer [Secure Print (Beveiligd afdrukken)] in het paneelmenu.

4 Selecteer [Private Print (Persoonlijke afdruk)] in [Job Type (Taaktype)].

5 Voer een wachtwoord bij [Job Password (Taakwachtwoord)] in.

6 Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [Print (Afdrukken)].
De gecodeerde en met een wachtwoord beschermde afdruktaak wordt alleen naar de 
printer gestuurd en wordt nog niet afgedrukt.

• De opgeslagen afdruktaak in het geheugen wordt automatisch verwijderd als het afdrukken is voltooid of 
gedurende een bepaalde tijd niet is afgedrukt. Als er een fout optreedt tijdens de verzending van de gegevens 
of als de taak na de verzending wordt gewijzigd, wordt de taak automatisch verwijderd.

• Als de gegevens van de instellingen niet worden weergegeven in het afdrukvenster, klikt u op [Show Details 
(Toon details)] onder in het dialoogvenster.

Printen van een Versleuteld/Wachtwoord-beveiligd Document vanaf Deze 
Machine

Print een versleuteld en wachtwoord-beveiligde print taak opgeslagen in het interne 
geheugen van de printer.

1 Druk op [Print (Afdrukken)] of de  (AFDRUKKEN) op het apparaat.

2 Druk op [Private Print (Persoonlijke afdruk)].

3 Wanneer de lijst met gebruikers wordt weergegeven, selecteert u de 
gebruikersnaam van uw computer.

4 Voer het wachtwoord in dat u op de computer hebt ingesteld en druk 
vervolgens op [OK (OK)].

5 Wanneer de persoonlijke afdruktaken in een lijst worden weergegeven, drukt u 
op [Print (Afdrukken)] voor de persoonlijke taken die u wilt afdrukken. Om alle 
weergegeven persoonlijke afdruktaken af te drukken, druk op [Print All (Alles 
afdrukken)].
Druk op [Delete (Verwijderen)] om de opgegeven persoonlijke taken te verwijderen.
Druk op [Delete All (Verw. All)] om alle persoonlijke taken in de lijst te verwijderen.



3 Onderhoud

Onderhoudsonderdelen vervangen
Reinigen van Ieder Onderdeel van de Machine
Bijwerken Geïnstalleerde Drivers
Geïnstalleerd stuurprogramma verwijderen
Firmware bijwerken
Geheugen en instellingen initialiseren
Deze categorie beschrijft vervangingen van verbruiksartikelen en schoonmaken om te zorgen dat men de machine makkelijk gebruik en dat de 
levensduur ervan lang is. 
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Onderhoudsonderdelen vervangen

In deze sectie wordt beschreven hoe u onderhoudsonderdelen vervangt.

• De band vervangen
• De fuser vervangen

Wanneer de melding "Transportband-eenheid Bijna Op" op het scherm verschijnt, zorg voor 
een vervangende transportband-eenheid. U kunt nog ongeveer 1,000 pagina's afdrukken 
totdat het volgende bericht verschijnt.

Wanneer het bericht "Band vervangen" verschijnt, vervangt u de band.

De verwachte levensduur van de band is  ongeveer 60.000 A4-pagina's met enkelzijdig 
afdrukken (drie pagina's per taak).

• Het werkelijke aantal pagina's dat u kunt afdrukken met de band, hangt af van hoe u deze gebruikt.

• Hoewel u door de uitvoerlade te openen en sluiten de levensduur van de band wat kunt verlengen, moet u deze snel 
vervangen wanneer "Band vervangen" wordt weergegeven. Zo voorkomt u storingen.

• Als u de band unit vervangt, gebruik deze tot het einde van zijn bruikbare levensduur. Als u de band unit verwijdert 
en een andere installeert en in gebruik neemt voordat de bruikbare levensduur van de oude is verstreken, zal de 
levensduur van de nieuwe niet juist worden weergegeven.

• Wanneer [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > 
[System Setup (Systeemsetup)] > [Near Life LED (Near Life LED)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)] op het 
aanraakscherm, wordt het bericht [Belt Unit Near Life (Bandeenheid nadert levensduur)] niet weergegeven.

• De afbeeldingsdrum (de groene buis) is zeer gevoelig. Behandel deze voorzichtig.

• Stel de afbeeldingsdrum niet bloot aan direct zonlicht of zeer heldere binnenverlichting (ongeveer meer dan 
1.500 lux). Zelfs bij normale binnenverlichting mag u deze niet langer dan 5 minuten blootstellen.

U kunt de instelling voor weergave van het bericht "Bandeenheid nadert levensduur" wijzigen. Stel dit op het 
aanraakscherm in via [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install 
(Gebruikersinstallatie)] > [Belt Near Life Timing (Timing naderen levensd. bandeenheid)]. De beschikbare waarden 
gaan van 500 tot 3.000 (toenemend in stappen van 500).

1 Leg een vervangende band klaar.

De band vervangen
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2 Druk op de knop voor het openen (A) en open de uitvoerlade (a).

3 Neem alle vier de afbeeldingsdrums uit de machine en plaats deze op een 
vlakke ondergrond.

Wees tijdens de verwijdering van de afbeeldingsdrum voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

4 Bedek de verwijderde afbeeldingsdrums met papier, zodat de 
afbeeldingsdrums niet worden blootgesteld aan licht.

5 Draai de vergrendelingshendels (b) aan beide kanten van de band naar voren 
om ze te ontgrendelen.

6 Verwijder de band door de vergrendelingshendel (b) vast te houden.

U kunt zich branden. 

De fuser is zeer heet. Raak dit gedeelte van de printer niet aan. 
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7 Houd de vergrendelingshendels (b) van een nieuwe band vast en plaats de 
band in het apparaat. 8 Draai de vergrendelingshendels (b) aan beide kanten van de band naar 

achteren.

9 Plaats alle vier de afbeeldingsdrums terug in de machine.

Wees tijdens de plaatsing van de afbeeldingsdrum voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

10 Sluit de uitvoerlade (a) traag en duw ter bevestiging tegen het midden van de 
lade.
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Raak de LED-kop niet aan wanneer u de uitvoerlade sluit.

11 Gelieve de band te recycleren.

Als u een band moet weggooien, doet u deze in een kunststofzak of een soortgelijke verpakking en gooit u deze 
weg in overeenstemming met de regelgeving of richtlijnen van uw woonplaats.

Wanneer de melding "Fuser-Eenheid Bijna Op" op het scherm verschijnt, zorg voor een 
vervangende fuser-eenheid. U kunt nog ongeveer 1,000 pagina's afdrukken totdat het 
volgende bericht verschijnt.

Wanneer het bericht "Fuser vervangen" verschijnt, vervangt u de fuser.

De verwachte levensduur van de fuser is  maximaal 60.000 A4-pagina's met enkelzijdig 
afdrukken.

• Het werkelijke aantal pagina's dat u kunt afdrukken met de fuser, hangt af van hoe u deze gebruikt.

• Hoewel u door de uitvoerlade te openen en te sluiten de levensduur van de fuser wat kunt verlengen, moet u deze 
snel vervangen als "Fuseereenheid vervangen" wordt weergegeven. Zo voorkomt u storingen.

• Als u de fuser vervangt, gebruik deze tot het einde van zijn bruikbare levensduur. Als u de fuser verwijdert en een 
andere installeert en in gebruik neemt voordat de bruikbare levensduur van de oude is verstreken, zal de levensduur 
van de nieuwe niet juist worden weergegeven.

• Wanneer [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > 
[System Setup (Systeemsetup)] > [Near Life LED (Near Life LED)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)] op het 
aanraakscherm, wordt het bericht [Fuser Near Life. (De levensduur van de fuseereenheid is bijna bereikt.)] niet 
weergegeven.

• Stel de afbeeldingsdrum niet bloot aan direct zonlicht of zeer heldere binnenverlichting (ongeveer meer dan 
1.500 lux). Zelfs bij normale binnenverlichting mag u deze niet langer dan 5 minuten blootstellen.

U kunt de instelling voor weergave van het bericht "De levensduur van de fixeereenheid is bijna bereikt" wijzigen. Stel 
dit op het aanraakscherm in via [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install 
(Gebruikersinstallatie)] > [Fusing Near Life Timing (Timing van naderen van levensduur fuser)]. De beschikbare 
waarden gaan van 500 tot 3.000 (toenemend in stappen van 500).

1 Leg de nieuwe fuser klaar.

De fuser vervangen
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2 Druk op de knop voor het openen (A) en open de uitvoerlade (a).

3 Kantel de vergrendelingshendels (b) van de fuser naar voren om ze te 
ontgrendelen.

4 Houd de fuser vast bij de handgreep (c) en til de fuser uit het apparaat.

Wees tijdens de verwijdering van de fuser voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

5 Duw op de blauwe hendel van de nieuwe fuser en verwijder de oranje 
veiligheidsstopper.

6 Houd de nieuwe fuser vast bij de handgreep en lijn de fuser uit met de 
groeven achter de tonercartridges. Plaats vervolgens de fuser in het apparaat.

U kunt zich branden. 

Omdat de fuser heet wordt, voert u de procedure voorzichtig uit. Wanneer u deze 
omhoogtilt, moet u deze vastpakken bij de handgreep. Probeer deze niet vast te 
houden terwijl deze heet is. Wacht totdat deze is afgekoeld en voer daarna de 
procedure uit. 
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Wees tijdens de plaatsing van de fuser voorzichtig dat u de LED-kop niet raakt.

7 Kantel de vergrendelingshendels (b) van de fuser naar achteren om ze te 
vergrendelen.

8 Sluit de uitvoerlade (a) traag en duw ter bevestiging tegen het midden van de 
lade.

Raak de LED-kop niet aan wanneer u de uitvoerlade sluit.

9 Gelieve de fuser te recycleren.

Als u een fuser moet weggooien, doet u deze in een kunststofzak of een soortgelijke verpakking en gooit u deze 
weg in overeenstemming met de regelgeving of richtlijnen van uw woonplaats.
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Reinigen van Ieder Onderdeel van de Machine

Deze paragraaf beschrijft hoe het apparaat en de onderdelen gereinigd moeten worden.

• Het oppervlak van de machine reinigen
• Papierinvoerrollen schoonmaken (Lade 1/Lade 2/Lade 3)
• De Papierinvoerrollen reinigen (MP Lade)
• Reinigen van de LED-kop (Gebruikershandleiding)

• Gebruik geen benzine, verdunners, of alcohol, omdat deze de plastic onderdelen van de machine kunnen 
beschadigen.

• Smeer de machine niet met olie. Gebruik geen olie.

1 Schakel het apparaat uit.

Apparaat uitschakelen (Gebruikershandleiding)

2 Veeg de oppervlakte van de machine af met een zacht doekje die is 
bevochtigd met water of mild reinigingsmiddel en dan goed uitgeperst. 

Gebruikt niets anders dan water of neutraal reinigingsmiddel.

3 Droog het oppervlak van de machine met een droge zachte doek.

Het oppervlak van de machine reinigen
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Maak de scheidingsrol in de papiercassette en de papierinvoerrollen in het apparaat schoon.

Een voorbeeld met lade 1 wordt in de volgende procedure gebruikt en dezelfde procedure is 
van toepassing op lade 2 en 3.

1 Trek de papiercassette eruit.

2 Veeg de twee papierinvoerrollen in het apparaat schoon met een vochtige 
doek die goed is uitgewrongen.

3 Verwijder het papier uit de papiercassette.

4 Veeg de scheidingsrol in de papiercassette schoon met een vochtige doek die 
goed is uitgewrongen.

5 Plaats papier in de papiercassette en steek de papiercassette in het apparaat.

Papierinvoerrollen schoonmaken (Lade 1/Lade 2/Lade 3)
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Reinig de papiertoevoerrollen in de MP-lade.

1 Open de MP-lade (a) naar voren toe door uw vingers in de voorste uitsparing 
te plaatsen.

2 Til de MP-lade (a) lichtjes op, druk de rechterarm (b) naar binnen en 
ontgrendel vervolgens het lipje (c).

3 Op dezelfde wijze, til de MP lade lichtjes op, druk de rechterarm naar binnen 
en ontgrendel vervolgens het lipje.

4 Open de papierinvoerklep (d) totdat die het apparaat raakt.

De Papierinvoerrollen reinigen (MP Lade)
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5 Veeg de twee invoerrollen schoon met een vochtige doek die goed is 
uitgewrongen.

6 Sluit de papierinvoerklep (d).

7 Terwijl u op de rechterarm (b) van de MP-lade (a) naar binnen drukt, tilt u de 
MP-lade (a) lichtjes op en maakt u het lipje (c) vast.

Als u de MP-lade sluit zonder het lipje weer op zijn plek te doen, kan de klep om het papier in te stellen barsten. 
Vergeet dus niet het lipje terug te plaatsen.

8 Op dezelfde wijze drukt u de linkerarm van de MP-lade naar binnen, tilt u de 
MP-lade lichtjes op en maakt u het lipje vast.

9 Sluit de MP-lade (a).
Als de MP-lade niet kan worden gesloten, duw het gedeelte van de MP-lade waar het 
papier ingesteld wordt dan naar benden om de klep om het papier in te stellen terug op 
zijn plaats te doen.
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Bijwerken Geïnstalleerde Drivers

In deze sectie wordt beschreven hoe u een geïnstalleerd stuurprogramma op een computer 
bijwerkt. U moet de beheerdersrechten voor de computer hebben om deze procedure te 
voltooien.

• Het Printerstuurprogramma (Windows) updaten
• Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) updaten

Controle detailleert op de laatste driver op de website.

U moet zich als beheerder aanmelden om deze procedure uit te voeren.

1 Dubbelklik het gedownloade bestand.

Als u het dialoogvenster [User Account Control (Gebruikersaccountbeheer)] ziet, klikt u op [Yes (Ja)].

2 Selecteer een model en klik vervolgens op [OK].

3 Lees de gebruikrecht overeenkomst en klik vervolgens op [Agree].

4 Installeer het driver programma in de computer. 
Als het stuurprogramma van de vorige versie al is geïnstalleerd, wordt het scherm om 
het bijwerken te selecteren weergegeven. Volg de instructies.
Ook het opnieuw opstarten van de computer kan bij het   bijwerken van de driver vereist 
zijn.

5 Als u na de installatie het dialoogvenster [Program Capability Assistant 
(Assistent voor programmacompatibiliteit)] ziet, klikt u op [This program 
installed correctly (Dit programma is correct geïnstalleerd)].

Het Printerstuurprogramma (Windows) updaten
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Controleer details over de laatste driver op de website.

U moet zich als beheerder aanmelden om deze procedure uit te voeren.

1 Download het printerstuurprogramma vanaf de website.

2 Dubbelklik achtereenvolgens op het gedownloade bestand en op het 
installatieprogramma in de weergegeven schijfimage op het bureaublad.

3 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

4 Selecteer [System Preferences (Systeemvoorkeuren)] in het Apple-menu.

5 Selecteer [Printers & Scanners (Printers & scanners)].

6 Klik op [+] en selecteer [Add Printer or Scanner... (Printer of scanner 
toevoegen...)] wanneer het menu wordt weergegeven.

Als u het apparaat al in [Printers (Printers)] ziet, selecteert u het apparaat en klikt u op [-] om het te verwijderen. 
Klik vervolgens op [+].

7 Klik op [Default (Standaard)] en selecteer achtereenvolgens het apparaat en 
[OKI C542 PS] bij [Use (Gebruik)].

8 Klik op [Add (Toevoegen)].

9 Zorg ervoor dat het apparaat aan [Printers (Printers)] is toegevoegd en dat 
[OKI C542 PS] bij [Kind (Type)] wordt weergegeven.

Als [OKI C542 PS] niet bij [Kind (Type)] wordt weergegeven, klikt u op [-], verwijdert u het apparaat uit [Printers 
(Printers)] en voert u vervolgens stappen 6 tot en met 8 opnieuw uit.

10 Sluiten [Printers & Scanners (Printers & scanners)]. 

Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) updaten
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Geïnstalleerd stuurprogramma verwijderen

In deze sectie wordt beschreven hoe u het geïnstalleerde stuurprogramma op een computer 
verwijdert. U moet de beheerdersrechten voor de computer hebben om deze procedure te 
voltooien.

• Het Printerstuurprogramma (Windows) verwijderen.
• Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) verwijderen.

• U moet zich als beheerder aanmelden om deze procedure uit te voeren.

• Herstart de computer voordat u de driver verwijdert.

1 Klik op [Start], en kies dan [Devices and Printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [OKI C542 (OKI C542)] en 
selecteer vervolgens [Remove device (Apparaat verwijderen)].
Als de pictogrammen zijn gegroepeerd, selecteert u [Remove Print Queue 
(Afdrukwachtrij verwijderen)] > [OKI C542 (OKI C542)*].
* Verwijst naar het type stuurprogramma dat moet worden verwijderd (bijv. PCL6/PS/
XPS)

3 Wanneer een bevestiging boodschap wordt weergegeven, klik op [Yes].

Wanneer een boodschap wordt weergegeven om u te informeren over het apparaat in gebruik, herstart een 
computer, en herhaal dan stappen 1 en 2.

4 Kies een icoon in [Printers and Faxes], en klik dan op [Print server properties] 
op de bovenste balk.

5 Kies het [Drivers] label.

6 Wanneer [Change Driver Settings] wordt weergegeven, klik erop.

7 Kies een driver om te verwijderen, en klik dan op [Remove].

8 Wanneer een boodschap wordt weergegeven om u te vragen om te kiezen of 
u alleen de driver wilt verwijderen of de driver en het pakket van het systeem, 
kies of u de driver en het pakket wilt verwijderen, en klik dan op [OK].

9 Wanneer een bevestiging boodschap wordt weergegeven, klik op [Yes].

10 Als het dialoogvenster [Remove Driver Package (Stuurprogrammapakket 
verwijderen)] wordt weergegeven, klikt u op [Delete (Verwijderen)] > [OK 
(OK)].

Het Printerstuurprogramma (Windows) verwijderen.
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Wanneer verwijdering wordt afgewezen, herstart u de computer, en herhaal dan stappen 4 tot 10.

11 Klik op [Close (Sluiten)] in het dialoogvenster [Print Server Properties 
(Printerserver eigenschappen)].

12 Start de computer opnieuw op.

• Voor OS X 10.9 tot 10.11
• Voor OS X 10.8.5

U moet zich als beheerder aanmelden om deze procedure uit te voeren.

Voor OS X 10.9 tot 10.11

1 Kies [System Preferences] vanaf het Apple menu.

2 Kies [Printers & Scanners].

3 Kies een apparaat om te verwijderen, en klik dan op [-].
Wanneer een bevestiging boodschap wordt weergegeven, klik op [Delete Printer].

4 Sluit het dialoogvenster [Printers & Scanners (Printers & scanners)].

5 Plaats de "Software DVD-ROM" in een computer.

6 Dubbelklik op [OKI] > [Stuurprogramma's] > [PS] > [Installatie ongedaan 
maken].

7 Volg de instructies op het scherm, geef het beheerder wachtwoord op, en klik 
dan op [OK] totdat de verwijdering procedure gereed is

8 Verwijder de "Software DVD-ROM" uit de computer.

Voor OS X 10.8.5

1 Kies [System Preferences] vanaf het Apple menu.

2 Kies [Print & Scan].

3 Kies een apparaat om te verwijderen, en klik dan op [-].
Wanneer een bevestiging boodschap wordt weergegeven, klik op [Delete Printer].

4 Sluit het dialoogvenster [Print & Scan (Afdrukken & scannen)].

Het Printerstuurprogramma (Mac OS X) verwijderen.
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5 Plaats de "Software DVD-ROM" in een computer.

6 Dubbelklik op [OKI] > [Stuurprogramma's] > [PS] > [Installatie ongedaan 
maken].

7 Volg de instructies op het scherm, geef het beheerder wachtwoord op, en klik 
dan op [OK] totdat de verwijdering procedure gereed is

8 Verwijder de "Software DVD-ROM" uit de computer.
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Firmware bijwerken

U kunt de firmware van het apparaat naar de nieuwste versie bijwerken via het internet.

Voor meer informatie raadpleegt u de website.
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Geheugen en instellingen initialiseren

Deze paragraaf beschrijft het initialiseren van het geheugen en instellingen, opgeslagen in 
het apparaat.

• Flashgeheugen initialiseren
• Instellingen van het apparaat initialiseren

Wanneer u flashgeheugen initialiseert, worden de volgende gegevens verwijderd.

• De taakgegevens opgeslagen met [Shared Print (Gedeelde afdruk)] of [Private Print (Persoonlijke afdruk)].

• Gegevens voor formulieren

1 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Druk op [Manage Unit (Beheer)].

5 Druk meermaals op  of  en druk vervolgens op [Storage Maintenance 
Setup (Opslag onderhoudsconfigur)].

6 Druk op [Initiële vergrendeling] om het scherm naar [Uitschakelen] te wijzigen.

7 Druk op [Terug].

8 Druk op [Flash Memory Setup (USB-geheugensetup)].

9 Druk op [Initialize (Initialiseren)] of [Format (Opmaak)].

Selecteer uit 2 manieren om het geheugen te initialiseren.

• [Initialiseren]: Initaliseert het bereik van open gebied van Flash (weergegeven in bestandslijst).

• [Format Partition (Formateren van partitie)]: Start de gebruikersinformatie op.U kunt de PCL/Common/PS-
partities respectievelijk formatteren.

10 Druk op [Ja] in het bevestigingsscherm.

Flashgeheugen initialiseren
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U kunt de geconfigureerde instellingen van het apparaat herstellen naar de 
standaardinstellingen.

• Als u de instellingen van het apparaat initialiseert, worden de volgende gegevens verwijderd.

- Wachtwoord beheren

- Instellingen van Papierinstellingen

- Instellingen van Afdrukinstellingen

- Gegevens op het startscherm opgeslagen

- Instellingen van Beheer

- Instellingen van Gebruikersinstallatie

1 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Druk op [Manage Unit (Beheer)].

5 Druk meermaals op  of  en druk vervolgens op [Reset Settings (Instell. 
reset.)].
Er wordt een boodschap weergegeven die bevestigt dat het feit dat u verdergaat, 
ervoor zorgt dat het systeem automatisch heropgestart wordt. Selecteer [Yes] om door 
te gaan.

Instellingen van het apparaat initialiseren



4 Problemen verhelpen

Als de STATUS-knop op het Bedieningspaneel Oplicht of Knippert
Afdrukroblemen
Over problemen met afdrukresultaten
Problemen over Software
Problemen met het Apparaat of Papier
Problemen met AirPrint
Google Cloud Print Problemen
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Als de STATUS-knop op het Bedieningspaneel Oplicht 
of Knippert

Als er een probleem optreedt in deze machine,  licht de (STATUS)-knop op of knippert 
hij. Druk op de  (STATUS)-knop en controleer de probleemstatus.

1 Druk op de  (STATUS)-knop.

2 Druk op [Systeemstatus].

3 Selecteer een item.
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Afdrukroblemen

Deze paragraaf beschrijft problemen met het afdrukken vanaf de computer.

• Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

• Voor problemen die door een toepassing worden veroorzaakt, contacteert u de fabrikant van de toepassing.

• Kan niet afdrukken (Gebruikershandleiding)
• Netwerkaansluitingssproblemen
• Draadloze LAN-verbindingsproblemen
• USB-aansluitingsproblemen

• Veelvoorkomend in Windows en Mac OS X

• Voor Windows

Netwerkaansluitingssproblemen

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Een crossoverkabel gebruiken. Gebruik een straight-through kabel (1-

op-1).
-

De machine werd ingeschakeld 
voordat een kabel verbonden was.

Verbind de kabels voordat u de 
machine inschakelt.

Een LAN-kabel Aansluiten 
(Gebruikershandleiding)

Er is een compatibiliteitsprobleem 
met de hub.

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)] 
en selecteer achtereenvolgens 
[Admin Setup (Beheerderinst.)] > 
[Network Menu (Menu Netwerk)] > 
[Network Setup (Netwerksetup)] > 
[Network Setting (Netwerkinstelling)] 
> [HUB Link Setting (Instelling HUB-
koppeling)]. Wijzig vervolgens de 
instelling.

-

De netwerkverbinding-instelling is 
verkeerd.

Om verbinding te maken met een 
bedraad netwerk, stel [Wired 
(Bedraad)] voor de verbinding met het 
netwerk in op [Enable (Inschakelen)].

Een LAN-kabel Aansluiten 
(Gebruikershandleiding)

Gebruiken van bedraad LAN en 
draadloos LAN tegelijkertijd 
(Alleen als de draadloze LAN 
module is gemonteerd)

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Het IP-adres is onjuist. • Controleer of hetzelfde IP-adres is 

ingesteld voor de machine en de 
poortinstelling van de machine op 
de computer.

• Controleer of het IP-adres niet 
gedupliceerd is door een ander 
apparaat. 

• Controleer of het IP-adres, het 
subnetmasker en het gateway-
adres zijn ingesteld. 

• Indien u OKI LPR Utility gebruikt, 
controleer dan de instelling van het 
IP-adres in OKI LPR Utility.

Dit Apparaat Instellen 
(Gebruikershandleiding)

OKI LPR hulpprogramma

De WSD-poort wordt gebruikt. Wijzig de poort tot Standaard TCP/IP 
poort.

-
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• Veelvoorkomend in Windows en Mac OS X

Draadloze LAN-verbindingsproblemen

Oorzaak Oorzaak Oplossing
De draadloze LAN-module is niet 
verbonden.

Verbind de draadloze LAN-module. Draadloze netwerkmodule 
installeren 
(Gebruikershandleiding)

De draadloze LAN-module is niet 
geactiveerd.

Activeer de draadloze LAN-module. draadloze LAN-verbinding 
Inschakelen 
(Gebruikershandleiding)

De netwerkverbinding-instelling is 
verkeerd.

• [Wireless(Infrastructure) (Draadloos 
(Infrastructuur))] en [Wireless(AP 
Mode) (Draadloos (AP Modus))] 
kunnen niet tegelijk worden 
ingeschakeld.

• Om verbinding te maken met behulp 
van [Wireless(Infrastructure) 
(Draadloos (Infrastructuur))], stel 
[Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP 
Modus)) ] in op [Disable 
(Uitschakelen)], en stel vervolgens 
[Wireless(Infrastructure) (Draadloos 
(Infrastructuur))] in op [Enable 
(Inschakelen)].

• Om verbinding te maken met behulp 
van [Wireless(AP Mode) (Draadloos 
(AP Modus))], stel 
[Wireless(Infrastructure) (Draadloos 
(Infrastructuur))] in op [Disable 
(Uitschakelen)], en stel vervolgens 
[Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP 
Modus))] in op [Enable 
(Inschakelen)].

Aansluiten met een draadloze 
LAN (alleen wanneer de 
draadloze LAN-module is 
gemonteerd) 
(Gebruikershandleiding)

[Wireless(Infrastructure) (Draadloos 
(Infrastructuur))] Niet verbonden met 
een draadloos toegangspunt. (Als 
draadloos LAN module is voorzien)

• Controleer dat het draadloze 
toegangspunt is ingeschakeld.

• Controleer de instellingen voor het 
draadloze toegangspunt en probeer 
vervolgens de handmatige 
instellingen of automatische 
instellingen opnieuw uit te voeren.

• Start de functie voor een draadloze 
LAN-verbinding opnieuw.

• Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings 
(Apparaatinstelling.)] en selecteer 
achtereenvolgens [Admin Setup 
(Beheerderinst.)] > [Network Menu 
(Menu Netwerk)] > [Network Setup 
(Netwerksetup)] > [Wireless 
(Infrastructure) Setting (Instelling 
Draadloos (infrastructuur))]. 
Selecteer vervolgens [Wireless 
reconnection (Draadloze 
reconnectie)].

• Installeer dit apparaat op een plek 
met een goed uitzicht en in de buurt 
van een draadloos toegangspunt. 
(We stellen voor dat de afstand 
tussen het apparaat en het 
toegangspunt 30 meter of minder 
is.)
Als er metaal is, aluminium 
schraapsel of een muur met 
versterkt beton tussen de machine 
en de draadloze toegangspunten, 
kunnen aansluitingen moeilijker tot 
stand komen.
Zet geen elektrische, huishoudelijke 
apparaten die zwakke radiogolven 
uitzenden (zoals microgolfovens of 
digitale draadloze telefoons) dichtbij 
de machine.

Aansluiten met een draadloze 
LAN (alleen wanneer de 
draadloze LAN-module is 
gemonteerd) 
(Gebruikershandleiding)

[Wireless(AP Mode) (Draadloos (AP 
Mode))] Geen draadloze apparaten 
(computers, tablets, smartphones) 
zijn verbonden.

• Wees er zeker van dat [Wireless(AP 
Mode) (Draadloos (AP Modus))] op 
de machine op [Enable 
(Inschakelen)] staat ingesteld.

• Bevestig het SSID/wachtwoord voor 
de machine en probeer Handmatige 
Instelling.

• Maak een instelling bij een locatie 
naast de machine met goede 
zichtbaarheid.

• Maximaal vier toestellen kunnen op 
het apparaat worden aangesloten 
via de draadloze LAN (AP modus). 
Het vijfde toestel wordt geweigerd. 
Maak tenminste een toestel los en 
probeer het opnieuw.

Aansluiten met een draadloze 
LAN (alleen wanneer de 
draadloze LAN-module is 
gemonteerd) 
(Gebruikershandleiding)

Oorzaak Oorzaak Oplossing
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• Voor Windows

• Veelvoorkomend in Windows en Mac OS X

• Voor Windows

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Het IP-adres is onjuist. • Controleer of hetzelfde IP-adres is 

ingesteld voor de machine en de 
poortinstelling van de machine op 
de computer.

• Controleer of het IP-adres niet 
gedupliceerd is door een ander 
apparaat. 

• Controleer of het IP-adres, het 
subnetmasker en het gateway-
adres zijn ingesteld. 

• Indien u OKI LPR Utility gebruikt, 
controleer dan de instelling van het 
IP-adres in OKI LPR Utility.

Dit Apparaat Instellen 
(Gebruikershandleiding)

OKI LPR hulpprogramma

De WSD-poort wordt gebruikt. Wijzig de poort tot Standaard TCP/IP 
poort.

-

USB-aansluitingsproblemen

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Er wordt een niet-ondersteunde 
USB-kabel gebruikt.

Gebruik een USB 2.0-kabel. -

Er wordt een USB-hub gebruikt. Verbindt de machine rechtstreeks met 
de computer.

Een USB-kabel Aansluiten 
(Gebruikershandleiding)

Een printerdriver werd niet correct 
geïnstalleerd.

Installeer de printerdriver opnieuw. Een stuurprogramma en 
software op een computer 
installeren 
(Gebruikershandleiding)

Oorzaak Oorzaak Oplossing
De machine is offline. Klik met de rechtermuisknop op het 

pictogram van [OKI C542 *] in de map 
[Devices and Printers (Apparaten en 
printers)] en selecteer vervolgens 
[See print jobs (Afdruktaken bekijken)] 
(Als de pictogrammen zijn 
gegroepeerd, selecteert u [See print 
jobs (Afdruktaken bekijken)] > [OKI 
C542 *]). 
* Geeft het type van het 
stuurprogramma aan. (bijv. PCL 6/PS/
XPS)
In het dialoogvenster selecteert u het 
menu [Printer (Printer)] en schakelt u 
vervolgens het selectievakje [Use 
Printer Offline (Printer offline 
gebruiken)] uit.

-

Er wordt een schakelaar, buffer, 
verlengkabel of USB-hub gebruikt.

Verbindt de machine rechtstreeks met 
de computer.

Een USB-kabel Aansluiten 
(Gebruikershandleiding)

Er wordt een andere printerdriver 
geïnstalleerd, die werkt wanneer hij 
is verbonden via een USB-interface.

Verwijder de andere printer driver van 
de computer.

-
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Over problemen met afdrukresultaten

Deze paragraaf beschrijft de problemen met de afdrukresultaten.

Klik op de bijbehorende symptoom en controleer de oplossing.

Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

• Tabel met problemen met afdrukresultaten
• Er verschijnen verticale, witte lijnen
• Afgedrukte afbeeldingen vervagen in verticale richting
• Agedrukte afbeeldingen zijn te licht
• Er verschijnen vlekken en lijnen
• Dauw Condensatie Verschijnt op Afgedrukt Papier
• Verticale lijnen verschijnen
• Er verschijnen periodiek horizontale lijnen en vlekken
• Het witte gedeelte van het papier is licht bevlekt.
• Het tekengebied is bevlekt
• Bij het afdrukken op enveloppen of gestreken papier is het hele papier licht bevlekt.
• Er komt toner los wanneer u over het afgedrukte papier wrijft.
• Oneffen glans
• Er verschijnen zwarte of witte stippen
• Vuil wordt afgedrukt
• De volledige pagina is zwart afgedrukt.
• Er wordt niets afgedrukt.
• Witte vlekken verschijnen
• De marges rondom de pagina zijn vuil.
• De kleur van de afgedrukte afbeelding is niet wat u verwacht
• Effen afdrukken van CMY 100% zijn te licht

Tabel met problemen met afdrukresultaten

Er verschijnen verticale, witte lijnen

Richting papierinvoer

Afgedrukte afbeeldingen vervagen in verticale richting

Richting papierinvoer

Agedrukte afbeeldingen zijn te licht Er verschijnen vlekken en lijnen

Dauw Condensatie Verschijnt op Afgedrukt Papier Verticale lijnen verschijnen

Richting papierinvoer

Er verschijnen periodiek horizontale lijnen en vlekken

Richting papierinvoer

Het witte gedeelte van het papier is licht bevlekt.
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Het tekengebied is bevlekt Bij het afdrukken op enveloppen of gestreken papier is het 
hele papier licht bevlekt.

Er komt toner los wanneer u over het afgedrukte papier 
wrijft.

Oneffen glans

Er verschijnen zwarte of witte stippen Vuil wordt afgedrukt

De volledige pagina is zwart afgedrukt. Er wordt niets afgedrukt.

Witte vlekken verschijnen De marges rondom de pagina zijn vuil.

De kleur van de afgedrukte afbeelding is niet wat u 
verwacht

Effen afdrukken van CMY 100% zijn te licht
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Er verschijnen verticale, witte lijnen

Oorzaak Oorzaak Oplossing
De LED-kop is vuil. Veeg de LED-kop schoon met een 

zacht doekje.
Reinigen van de LED-kop 
(Gebruikershandleiding)

De toner is bijna leeg. Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". 
Wanneer "Vervang met een Nieuwe 
Tonercartridge" verschijnt, vervang de 
tonercartridge.

Tonercartridges vervangen 
(Gebruikershandleiding)

De lichtwerende film van de 
beelddrum is vuil.

Veeg de lichtwerende film schoon met 
een zacht doekje.

-

De afbeelding trommel is goed niet 
geïnstalleerd.

Installeer de afbeelding trommel goed. Vervangen van de 
afbeeldingsdrum 
(Gebruikershandleiding)

Er zitten mogelijk vreemde objecten in 
de beelddrum.

Vervang de image drum. Vervangen van de 
afbeeldingsdrum 
(Gebruikershandleiding)

Afgedrukte afbeeldingen vervagen in verticale richting

Oorzaak Oorzaak Oplossing
De LED-kop is vuil. Veeg de LED-kop schoon met een 

zacht doekje.
Reinigen van de LED-kop 
(Gebruikershandleiding)

De toner is bijna leeg. Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". 
Wanneer "Vervang met een Nieuwe 
Tonercartridge" verschijnt, vervang de 
tonercartridge.

Tonercartridges vervangen 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is niet geschikt. Gebruik aanbevolen papier. Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)
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Agedrukte afbeeldingen zijn te licht

Oorzaak Oorzaak Oplossing
De toner is bijna leeg. Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". 

Wanneer "Vervang met een Nieuwe 
Tonercartridge" verschijnt, vervang de 
tonercartridge.

Tonercartridges vervangen 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is vochtig. Gebruik papier dat opgeslagen is 
onder een gepaste temperatuur en 
vochtigheid voorwaarden.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is niet geschikt. Gebruik aanbevolen papier. Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

De instellingen van het papiergewicht 
zijn onjuist.

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)], 
selecteer [Paper Setup 
(Papierinstellingen)] > de papierlade 
die u gebruikt en selecteer vervolgens 
de juiste waarden voor [Media Type 
(Mediatype))] en [Media Weight 
(Papiergewicht)]. Of kies dikkere 
waarden voor [Media Weight 
(Papiergewicht)].

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Er wordt gerecycled papier gebruikt. Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)] 
en selecteer vervolgens [Paper Setup 
(Papierinstellingen)] > de papierlade 
die u gebruikt. Kies daarna een 
dikkere waarde voor [Media Weight 
(Papiergewicht)].

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Er verschijnen vlekken en lijnen

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Het papier is vochtig of droog. Gebruik papier dat werd bewaard bij 

de juiste temperatuur en 
vochtigheidsgraad.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)
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Dauw Condensatie Verschijnt op Afgedrukt Papier

Oorzaak Oplossing Meer info
Het papier is vochtig. Gebruik papier bewaard bij een juiste 

temperatuur en bij juiste 
vochtigheidscondities.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het apparaat is aan het afdrukken 
terwijl de temperatuur- en 
luchtvochtigheidsgraadomstandighed
en hoog zijn.

Gebruik de machine onder de juiste 
temperatuur en vochtigheidsgehalte.

Installatievereisten 
(Gebruikershandleiding)

Verticale lijnen verschijnen

Oorzaak Oorzaak Oplossing
De toner is bijna leeg. Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". 

Wanneer "Vervang met een Nieuwe 
Tonercartridge" verschijnt, vervang de 
tonercartridge.

Tonercartridges vervangen 
(Gebruikershandleiding)

De image drum is beschadigd. Vervang de image drum. Vervangen van de 
afbeeldingsdrum 
(Gebruikershandleiding)



- 110 -

4. Problemen verhelpen

Er verschijnen periodiek horizontale lijnen en vlekken

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Als de intervals van lijnen of stippen 
ongeveer 94 mm (3,7 inches) zijn, is 
de groene buis van de beelddrum 
beschadigd of vuil.

Veeg de image drum voorzichtig 
schoon met een zachte tissue.
Vervang de image drum als deze 
beschadigd is.

Vervangen van de 
afbeeldingsdrum 
(Gebruikershandleiding)

Als de intervallen van lijnen of plekken 
ongeveer 30 mm (1,2 inch) is, bevat 
de afbeeldingsdrum mogelijk vreemde 
voorwerpen.

Open en sluit de uitvoerlade en druk 
opnieuw af.

Namen van onderdelen 
(Gebruikershandleiding)

De beelddrum is blootgesteld aan 
licht.

Plaats de beelddrum terug in de 
machine en gebruik die vervolgens 
niet gedurende enkele uren. Als het 
probleem aanhoudt, vervang dan de 
beelddrum.

Vervangen van de 
afbeeldingsdrum 
(Gebruikershandleiding)

Het witte gedeelte van het papier is licht bevlekt.

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Het papier heeft een statische lading. Gebruik papier dat werd bewaard bij 

de juiste temperatuur en 
vochtigheidsgraad.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is te dik. Gebruik dunner papier. Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

De toner is bijna leeg. Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". 
Wanneer "Vervang met een Nieuwe 
Tonercartridge" verschijnt, vervang de 
tonercartridge.

Tonercartridges vervangen 
(Gebruikershandleiding)
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Het tekengebied is bevlekt

Oorzaak Oorzaak Oplossing
De LED-kop is vuil. Veeg de LED-kop schoon met een 

zacht doekje.
Reinigen van de LED-kop 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is niet geschikt. Gebruik aanbevolen papier. Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is vochtig. Vervang het vochtige papier door 
nieuw papier.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Bij het afdrukken op enveloppen of gestreken papier is het hele 
papier licht bevlekt.

Oorzaak Oplossing Meer info
Er kleeft mogelijk toner aan de hele 
oppervlakte van de envelop of het 
gestreken papier.

Dit is geen storing.
Gestreken papier is niet aanbevolen.

-
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Er komt toner los wanneer u over het afgedrukte papier wrijft.

Oorzaak Oorzaak Oplossing
De mediatype- en mediagewicht-
instellingen zijn niet juist.

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)], 
selecteer [Paper Setup 
(Papierinstellingen)] > de papierlade 
die u gebruikt en selecteer vervolgens 
de juiste waarden voor [Media Weight 
(Papiergewicht)]. Of kies dikkere 
waarden voor [Media Weight 
(Papiergewicht)].

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Er wordt gerecycled papier gebruikt. Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)], 
selecteer [Paper Setup 
(Papierinstellingen)] > de papierlade 
die u gebruikt en selecteer vervolgens 
een dikkere waarde voor [Media 
Weight (Papiergewicht)].

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

De enveloppenhendel blijft vastzitten. Maak de enveloppenhendel los. Op enveloppen afdrukken

De veiligheidsstopper blijft op de fuser 
zitten.

Verwijder de oranje veiligheidsstopper 
die op de nieuwe fuser zit.

De fuser vervangen

Oneffen glans

Oorzaak Oplossing Meer info
De mediatype- en mediagewicht-
instellingen zijn niet juist.

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)], 
selecteer [Paper Setup 
(Papierinstellingen)] > de papierlade 
die u gebruikt en selecteer vervolgens 
de juiste waarde voor [Media Weight 
(Papiergewicht)]. Of kies dikkere 
waarden voor [Media Weight 
(Papiergewicht)].

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)
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Er verschijnen zwarte of witte stippen

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Het papier is niet geschikt. Gebruik aanbevolen papier. Papier Laden 

(Gebruikershandleiding)

Als de intervals van lijnen of stippen 
ongeveer 94 mm (3,7 inches) zijn, is 
de groene buis van de beelddrum 
beschadigd of vuil.

Veeg de image drum voorzichtig 
schoon met een zachte tissue.
Vervang de image drum als deze 
beschadigd is.

Vervangen van de 
afbeeldingsdrum 
(Gebruikershandleiding)

Vuil wordt afgedrukt

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Het papier is vochtig. Vervang het vochtige papier door 

nieuw papier.
Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is niet geschikt. Gebruik aanbevolen papier. Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)
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De volledige pagina is zwart afgedrukt.

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Er kan een storing optreden in de 
machine.

Neem contact op met uw leverancier. -

Er wordt niets afgedrukt.

Oorzaak Oorzaak Oplossing
Er worden twee of meer vellen papier 
tegelijkertijd ingevoerd.

Waaier het papier goed en plaats het 
opnieuw.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Er kan een storing optreden in de 
machine.

Neem contact op met uw leverancier. -
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Witte vlekken verschijnen

Reden Oorzaak Oplossing
Het papier is vochtig. Vervang het vochtige papier door 

nieuw papier.
Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is niet geschikt. Gebruik aanbevolen papier. Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

De marges rondom de pagina zijn vuil.

Oplossing Oorzaak Oplossing
Het document wordt niet verkleind 
naargelang het papierformaat.

Verklein het document naargelang het 
papierformaat.

Vergroten of verkleinen om op 
het gespecificeerde 
papierformaat te passen
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De kleur van de afgedrukte afbeelding is niet wat u verwacht

Oorzaak Oplossing Referentie
De toner is bijna leeg. Als "Weinig Toner" of "Toner leeg". 

Wanneer "Vervang met een Nieuwe 
Tonercartridge" verschijnt, vervang de 
tonercartridge.

Tonercartridges vervangen 
(Gebruikershandleiding)

De instelling voor [Zwarte afwerking] 
is niet geschikt voor de toepassing.

Selecteer in de printerdriver 
[Samengesteld zwart (CMYK)] of 
[Echt zwart (K)] voor [Zwarte 
afwerking].

Zwarte afwerking wijzigen

De kleuraanpassing is gewijzigd. Voer kleurafstemming uit vanaf de 
printerdriver.

Kleurkoppeling in 
printerstuurprogramma 
gebruiken

De kleurbalans is ontregeld. Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)] 
> [Admin Setup (Beheerderinst.)] > 
[Color Setup (Kleurenconfiguratie)] en 
pas de dichtheid of de kleurenbalans 
aan.

Handmatig herstellen Dichtheid

Kleurbalans instellen (dichtheid)

De kleurregistratie is ontregeld. Open en sluit de uitvoerlade. Of druk 
op het aanraakscherm op [Device 
Settings (Apparaatinstelling.)] > 
[Admin Setup (Beheerderinst.)] > 
[Color Setup (Kleurenconfiguratie)] en 
kies dan [Adjust Registration 
(Compensatie kleurvervorming)].

Afdrukinstellingen

Effen afdrukken van CMY 100% zijn te licht

Oorzaak Oplossing Referentie
[CMY100% dichtheid] is ingesteld op 
[Uitschakelen].

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)] 
> [Admin Setup (Beheerderinst.)] > 
[Color Setup (Kleurenconfiguratie)] > 
[CMY100% Density (Dichth. 
CMY100%)] en kies dan [Enable 
(Inschakelen)].

-
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Problemen over Software

Deze paragraaf beschrijft de problemen met de software.

• Problemen over de Configuratie Tool
• Problemen met een Webbrowser
• Problemen met de printer op een Windows-computer

• Tabblad [Gebruikersinstelling]
• Klonen

Problemen over de Configuratie Tool

Symptoom Oorzaak/Oplossing Oplossing
Er wordt geen kopieerdoel-
apparaat weergegeven op 
het scherm. 

De modelnaam van het kopieerdoel-apparaat verschilt. 
Functies enkel klonen tussen de apparaten met 
dezelfde modelnaam. 
Controleer de modelnaam van het kopieerdoel-
apparaat.

Klooninstellingen

Als er meerdere apparaten 
zijn opgegeven als 
kopieerdoel, kan er niet 
worden gekopieerd op 
bepaalde van deze 
apparaten. 

Het ingevoerde beheerderswachtwoord verschilt van 
het beheerderswachtwoord van het apparaat waarop 
niet kan worden gekopieerd.
Controleer het beheerderswachtwoord van het 
apparaat waarop niet kan worden gekopieerd.

Klooninstellingen
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• Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

• Voor problemen die door een toepassing worden veroorzaakt, contacteert u de fabrikant van de toepassing.

• Problemen met de USB-aansluiting

• Problemen met het stuurprogramma/hulpprogramma van de printer

Problemen met een Webbrowser

Symptoom Oorzaak/Oplossing Referentie
Kan geen verbinding maken 
met het apparaat.

Een LAN-kabel is niet aangesloten.
Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op het 
apparaat en de computer.

Een LAN-kabel 
Aansluiten 
(Gebruikershandleidin
g)

Het IP-adres is onjuist.
Controleer het IP-adres van het apparaat en vul het 
correct in.

Open de web-pagina 
van deze machine

Problemen met de printer op een Windows-computer

Symptoom Oorzaak/oplossing Oplossing
Er werd geen pictogram gemaakt 
voor de machine in de [Apparaten en 
printers]-map.

De printerdriver is niet juist 
geïnstalleerd.
Installeer de printerdriver opnieuw en 
zorg dat u deze juist installeert.

Een stuurprogramma en 
software op een computer 
installeren 
(Gebruikershandleiding)

Wanneer er al een printerdriver is 
geïnstalleerd, kan er geen andere 
printerdriver worden geïnstalleerd.

Voer [Aangepaste installatie] uit door 
de procedure te volgen die wordt 
beschreven in de referentie.

Software installeren

De foutmelding [Kan printerdriver niet 
installeren] wordt weergegeven.

Gebruik Plug and Play. Volg de 
onderstaande procedure:
1 Controleer of de machine en de 
computer zijn uitgeschakeld. 
2 Sluit een USB-kabel aan.
3. Schakel de machine in.
4. Zet de computer aan.
5 Wanneer de [Nieuwe hardware 
gevonden wizard] wordt 
weergegeven, volgt u de instructies 
op het scherm om de installatie te 
voltooien.

-

Symptoom Oorzaak/oplossing
[Help] wordt niet weergegeven. De Help-functie wordt niet ondersteund.

Het dialoogvenster [User Account Control 
(Gebruikersaccountbeheer)] verschijnt.

Wanneer u een installatie- of hulpprogramma opstart, 
wordt mogelijk het dialoogvenster [Gebruikersaccount-
beheer] weergegeven. Klik op [Ja] of [Doorgaan] om de 
installatie of het hulpprogramma uit te voerden als de 
beheerder. Als u op [Nee] klikt, wordt het installatie- of 
hulpprogramma niet gestart.

Het dialoogvenster [Program Capability Assistant 
(Assistent voor programmacompatibiliteit)] verschijnt.

Als het scherm [Program Capability Assistant (Assistent 
compatibiliteit programma)] wordt weergegeven na 
installatie (waaronder ook als u stopt met installeren 
voordat deze voltooid is) moet u ervoor zorgen [This 
program installed (Dit programma is geïnstalleerd)] aan 
te klikken.
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Problemen met het Apparaat of Papier

Deze paragraaf beschrijft problemen met het apparaat en papier.

• Problemen met het Apparaat
• Problemen met papier
• Indien er een stroomstoring optreedt
• Alvorens uw apparaat weg te doen

Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

• Er wordt niets getoond op het scherm nadat u het apparaat weer hebt 
aangezet.

• De machine begint niet te printen.

• Het led-lampje van de netschakelaar knippert snel, met tijdsintervals van 
ongeveer 0,3 seconden.

Problemen met het Apparaat

Reden Oplossing Referentie
Het stroom snoer is uitgetrokken. Schakel de printer uit en sluit 

vervolgens het netsnoer goed aan.
Netsnoer aansluiten 
(Gebruikershandleiding)

De stroom is uit. Controleer of er stroom wordt 
geleverd aan de aansluiting.

-

Reden Oplossing Referentie
De stekker zit niet stevig in het 
stopcontact.

Steek de stekker stevig in het 
stopcontact.

Netsnoer aansluiten 
(Gebruikershandleiding)

De machine is uitgezet. Schakel de machine in. Apparaat inschakelen 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie
Er kan een storing optreden in de 
machine.

Trek de stekker onmiddellijk uit het 
stopcontact en neem contact op met 
uw leverancier.

-



- 120 -

4. Problemen verhelpen

• Het ledlampje van de aan/uit-schakelaar en het lampje van de knop  
(Energiespaarstand) en niets wordt weergegeven op het aanraakscherm.

• De uitvoerlade kan niet worden gesloten.

• De machine begint niet te printen.

• Op het aanraakscherm wordt niets weergegeven.

• Er worden geen printgegevens verzonden.

• Er is een abnormaal geluid.

Reden Oplossing Referentie
De schermbeveiliging wordt op het 
aanraakscherm weergegeven.

Raak het aanraakscherm aan. Stroomverbruik sparen met de 
functie Energie besparen 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie
De band en afbeeldingsdrums zijn 
niet juist geïnstalleerd.

Verwijder de vier afbeeldingsdrums en 
verwijder dan de band om die 
vervolgens opnieuw correct te 
installeren. 

De band vervangen

De blauwe hendel van de 
tonercartridge staat niet in de juiste 
stand.

Draai de blauwe hendels totdat de 
bovenkant ervan is uitgelijnd met de 
uitsteeksels op de achterkant van de 
tonercartridges.

Tonercartridges vervangen 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie
Er wordt een fout weergegeven. Controleer de foutcode en volg dan de 

instructies op het scherm.
Fout Meldingenlijst 
(Gebruikershandleiding)

Een LAN-kabel of USB-kabel is 
ontkoppeld.

Sluit een LAN-kabel of USB-kabel 
goed aan.

Een LAN-kabel/USB-kabel 
aansluiten 
(Gebruikershandleiding)

Er is mogelijk een probleem met een 
LAN-kabel of USB-kabel.

Gebruik een andere LAN- of USB-
kabel.

-

Een LAN- of USB-kabel voldoet niet 
aan de norm. 

• Gebruik een USB 2.0-kabel.
• Gebruik een Ethernet 10BASE-T/ 

100BASE-TX-kabel.

-

Er is mogelijk een probleem met de 
afdrukfunctie.

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings 
(Apparaatinstelling.)], selecteer 
[Reports (Rapporten)] > 
[Configuration (Configuratie)] en druk 
de configuratielijst af om de 
afdrukprestaties te controleren.

Het controleren van de 
Informatie op de Machine

Er wordt een communicatieprotocol 
uitgeschakeld.

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings 
(Apparaatinstelling.)], selecteer 
[Admin Setup (Beheerderinst.)] > 
[Network Menu (Menu Netwerk)] > 
[Network Setup (Netwerksetup)] > 
[Network Setting (Netwerkinstelling)] 
en schakel vervolgens het 
communicatieprotocol in dat u 
gebruikt.

-

Er wordt geen printerdriver 
geselecteerd.

Stel de printerdriver van de machine 
in als standaardprinter.

-

De output-poort van de printerdriver 
is verkeerd.

Selecteer de output poort voor het 
verbinden van de LAN kabel of USB 
kabel.

-

Reden Oplossing Referentie
Meer info De machine staat in 
slaapstand of diepe slaapstand.

Controleer of de  
(ENERGIEBESPARING)-knop 
knippert en start dan de machine door 
op de  (POWER SAVE) knop.

Stroomverbruik sparen met de 
functie Energie besparen 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie
Een LAN-kabel of USB-kabel is 
beschadigd.

Sluit een nieuwe kabel aan. -

De time-outperiode die ingesteld is 
op de computer, is verstreken.

Stel een langere time-outperiode in. -

Reden Oplossing Referentie
De machine helt over. Plaats de machine op een vlakke 

ondergrond.
-

Er zitten stukken papier of een 
onbekende voorwerpen in de 
machine.

Controleer binnenin de machine en 
verwijder dan mogelijke voorwerpen.

-

De uitvoerlade is geopend. Sluit de uitvoerlade. Namen van onderdelen 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie
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• Er is een zoemend geluid.

• De machine begint niet meteen af te drukken 

• Het afdrukken stopt halverwege.

• De gespecificeerde instellingen zoals de tijd instelling is uitgeveegd.

• Er is onvoldoende vrije ruimte in het geheugen.

• Niet alle pagina's worden afgedrukt.

• Het afdrukken verloopt traag.

• De printerdriver wordt niet correct weergegeven.

• De machine gaat automatisch uit.

Reden Oplossing Referentie
De machine drukt op zwaar of licht 
papier af wanneer de temperatuur 
aan de binnenkant hoog is.

Dit is geen defect. U kunt doorgaan 
met afdrukken.

-

Reden Oplossing Referentie
De machine warmt op ga uit Stroom 
Besparing, Slaap modus of Diepe 
Slaap modus.

U kunt de tijd periode zetten voor het 
binnengaan van Stroom Besparing 
modus, Slaap modus of Diepe Slaap 
modus door het volgen van de 
procedure beneden te verlengen.
Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)] 
en selecteer vervolgens [Manage Unit 
(Beheer)] > [Power Save 
(Spaarstand)] > [Power Save Time 
(Tijd tot energiespaarstand)] of [Sleep 
Time (Slaaptijd)].

Stroomverbruik sparen met de 
functie Energie besparen 
(Gebruikershandleiding)

De machine reinigt mogelijk de 
beelddrum.

Wacht een tijdje. -

De machine regelt de temperatuur 
van de fusereenheid.

Wacht een tijdje. -

De machine verwerkt gegevens van 
een andere interface.

Wacht totdat het afdrukken is voltooid. -

Reden Oplossing Referentie
De temperatuur binnenin de machine 
stijgt omwille van het langdurig, 
voortdurend afdrukken, waardoor de 
temperatuur wordt aangepast.

Wacht een tijdje.
Wanneer de machine de geschikte 
temperatuur bereikt, start het 
afdrukken automatisch opnieuw.

-

Reden Oplossing Referentie
Het apparaat is gedurende lange tijd 
uitgeschakeld, of zet het apparaat 
aan en uit telkens als u het gebruikt.

De batterij kan zijn levensduur 
bereiken. Neem contact op met uw 
handelaar.

-

Reden Oplossing Referentie
De afdrukgegevens zijn 
gecompliceerd.

Vereenvoudig de afdrukgegevens. -

Reden Oplossing Referentie
De WSD-poort wordt gebruikt. Wijzig de afdrukpoort naar de 

Standaard TCP/IP-poort.
-

Reden Oplossing Referentie
Het afdrukproces wordt ook verwerkt 
in de computer.

Gebruik een computer met een 
snellere processorsnelheid.

-

U hebt [Fine / Detail (1200x1200) 
(Fijn / Detail (1200 x 1200))] op het 
tabblad [Job Options (Taakopties)] 
van het printerstuurprogramma 
geselecteerd.

Selecteer [Normal (600x600) 
(Normaal (600 x 600))] of [Draft 
(600x600) (Concept (600 x 600))] op 
het tabblad [Job Options (Taakopties)] 
van het printerstuurprogramma.

-

De print gegevens zijn ingewikkeld 
gemaakt.

Vereenvoudig de print gegevens. -

Reden Oplossing Referentie
De printerdriver werkt mogelijk niet 
correct.

Verwijder de printerdriver en installeer 
deze opnieuw.

Het Printerstuurprogramma 
(Windows) verwijderen.

Het Printerstuurprogramma 
(Mac OS X) verwijderen.

Software installeren

Reden Oplossing Referentie
Als de machine gedurende een 
bepaalde tijd niet wordt gebruikt (de 
standaardtijd is 4 uur), dan wordt de 
machine automatisch uitgeschakeld. 
Deze functie heet Automatisch 
Uitschakelen.

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings 
(Apparaatinstelling.)], selecteer 
[Admin Setup (Beheerderinst.)] > 
[User Install (Gebruikersinstallatie)] > 
[Power Setup (Instelling stroom)] > 
[Auto Power Off (Automatisch 
Uitschakelen)] en schakel vervolgens 
de functie uit.

Stroomverbruik sparen met de 
functie Energie besparen 
(Gebruikershandleiding)
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• De webpagina opent niet.

Indien u een probleem niet met de volgende oplossingen kunt oplossen, contacteer uw handelaar.

• Papier blijft vaak steken. Meerdere vellen papier worden tegelijk de printer 
ingetrokken. Papier wordt ingetrokken onder een hoek.

Reden Oplossing Referentie
Het IP-adres is onjuist. Controleer het IP-adres op de 

machine en voer dan de juiste waarde 
in.

Open de web-pagina van deze 
machine

De LAN-kabel is niet verbonden. Zorg ervoor dat de LAN-kabel goed 
verbonden is.

Een LAN-kabel/USB-kabel 
aansluiten 
(Gebruikershandleiding)

Problemen met papier

Reden Oplossing Referentie
De machine helt over. Plaats de machine op een vlakke 

ondergrond.
-

Het papier is te licht of te zwaar. Het papier is te licht of te zwaar. 
Gebruik het geschikte papier voor de 
machine.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is vochtig of heeft een 
statische lading.

Gebruik papier dat werd bewaard bij 
de juiste temperatuur en 
vochtigheidsgraad.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is gekreukeld, gevouwen 
of gekruld.

Gebruik het geschikte papier voor de 
machine. Zorg dat het papier niet 
gekruld is.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

De achterkant van het document 
wordt afgedrukt.

Papier dat eenmaal is afgedrukt kan 
niet in lade 1 en lade 2/3 worden 
gebruikt.
Plaats het papier in de MP-lade voor 
het afdrukken.

-

De papierranden zijn niet uitgelijnd. Waaier de stapel papier goed en lijn 
dan de papierranden uit.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Er bevindt zich slechts één vel papier 
in de cassette.

Plaats meerdere vellen papier. -

U heeft nieuw papier geplaatst 
bovenop het papier dat al in de lade 
zat.

Verwijder het reeds geplaatste papier, 
laad het bovenop het nieuwe papier 
en lijn dan alle papierranden uit.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Papier wordt geplaatst in een hoek. Pas voor lade 1 en lade 2/3 de 
papiergeleider en de papierstopper 
aan het papier aan.
Pas voor de MP-lade de handmatige 
papierinvoer-geleider aan het papier 
aan.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Enveloppen worden in de verkeerde 
richting geplaatst. 

Plaats de enveloppen op een correcte 
manier.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Papier, enveloppen of labels 
waarvan het gewicht 221 tot 256 g/m 
is2(56 tot 95 lb), wordt geplaatst in 
lade 1 en lade 2/3.

Plaats het papier, de enveloppen of 
labels waarvan het gewicht ligt tussen 
221 en 256 g/m2(56 tot 95 lb) in de 
universele MP lade.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)
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• Papier wordt niet ingevoerd.

• Papier wordt niet vanuit lade 2/3 (optioneel) ingevoerd.

• Zelfs als vastgelopen papier os verwijderd, doet het apparaat het nog niet.

• Het papier is gekruld. Papier is verfomfaaid.

• Het papier wikkelt zich rond de rollen in de fuser.

• Het papier wikkelt zich rond de rollen in de band.

• Een hoek van het papier is omgevouwen (omgevouwen rand).

• Het papier schittert bij het afdrukken op enveloppen.

De achterste uitvoerlade zit niet 
goed dicht.

Sluit de achterste uitvoerlade goed. Uitvoerbestemming instellen

Reden Oplossing Referentie
De [Paper Feeding Source] instelling 
op de printer driver is verkeerd 
gespecificeerd.

Controleer de papierlade en selecteer 
dan de juiste lade in [Papierinvoer-
bron] in de printerdriver.

-

De handmatige invoer werd 
opgegeven op de printerdriver.

Plaats papier in de MP-lade en 
selecteer vervolgens [Opnieuw 
opstarten] op het bedieningspaneel.
Schakel anders de instelling [Gebruik 
MP-lade als handmatige invoer] uit op 
de printerdriver.

Handmatig één voor één 
afdrukken

Reden Oplossing Referentie
Lade 2/3 is niet met het 
printerstuurprogramma ingesteld.

Stel lade 2/3 met het 
printerstuurprogramma in.

Extra lade installeren 
(Gebruikershandleiding)

De printerdriver instellen 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie
Het apparaat begint pas af te 
drukken wanneer de uitvoerlade 
wordt geopend en gesloten.

Open en sluit de uitvoerlade. Namen van onderdelen 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie
Het papier is vochtig of heeft een 
statische lading.

Gebruik papier dat werd bewaard bij 
de juiste temperatuur en 
vochtigheidsgraad.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is licht. Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings 
(Apparaatinstelling.)], selecteer 
[Paper Setup (Papierinstellingen)] > 
[(tray name (naam lade))] > [Media 
Weight (Papiergewicht)] en geef dan 
een lager gewicht op.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie

Reden Oplossing Referentie
De papiergewicht- en 
papiersoortinstellingen zijn niet juist.

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings 
(Apparaatinstelling.)], selecteer 
[Paper Setup (Papierinstellingen)] > 
[(tray name (naam lade))] > [Media 
Type (Mediatype)]/[Media Weight 
(Papiergewicht)] en geef vervolgens 
de gepaste waarden op.
Geef anders een zwaarder gewicht op 
in [Mediagewicht].

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Het papier is licht. Gebruik zwaarder papier. Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

De voorste papierrand is bijna 
volledig opgevuld.

Voeg een marge in in de voorste 
papierrand.
Voer ook een marge in in de onderste 
papierrand voor dubbelzijdig 
afdrukken.

-

Reden Oplossing Referentie
Papier is te licht of te dun. Gebruik zwaarder papier. -

Reden Oplossing Referentie
Het papier is gekruld. Gebruik papier bewaard bij een juiste 

temperatuur en bij juiste 
vochtigheidscondities.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie
De enveloppenhendel is niet 
bevestigd.

Bevestig de enveloppenhendel. Op enveloppen afdrukken

Het papier is vochtig. Gebruik papier dat werd bewaard bij 
de juiste temperatuur en 
vochtigheidsgraad.

Papier Laden 
(Gebruikershandleiding)
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• De werking van de machine

Als er een stroomstoring optreedt, gaat de machine als volgt te werk.

• Bij een eventuele stroomstoring wanneer het apparaat is ingeschakeld wordt het apparaat na de stroomstoring 
automatisch opnieuw ingeschakeld zonder op de aan/uit-schakelaar te drukken.

Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt ingeschakeld na de stroomstoring, drukt u achtereenvolgens op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] > 
[Power Setup (Instelling stroom)] en stelt u [Power Supply Return (Inschakelmethod)] in op [Manual (Handmatig)].

• De bediening die een ononderbroken vermogen voorziening gebruikt (UPS) of omvormer wordt niet gegarandeerd. 
Gebruik geen noodvoeding (UPS) of omvormer.

De machine print wanneer de 
temperatuur en vochtigheid waarden 
hoog zijn.

Stel [High Humid Mode (Hoge 
vochtigheidsmodus)] van [User Install 
(Gebruikersinstallatie)] op een waarde 
van [Mode0 (Modus0)] tot en met 
[Mode5 (Modus5)] in onder [Admin 
Setup (Beheerderinst.)].

Gebruikersinstallatie

Indien u een probleem niet met de 
volgende oplossingen kunt oplossen

Laad de envelop met de slag (voor het 
lijmen) op de printer zijde en zet dan 
de tegengestelde pagina-oriëntatie 
(180°) op de print voorkeuren.

Over schermen en functies van 
printer-drivers 
(Gebruikershandleiding)

Reden Oplossing Referentie Indien er een stroomstoring optreedt

Status van de machine Werking
Tijdens een ontvangst De ontvangst stopt halverwege.

Een rapport afdrukken Het afdrukken stopt halverwege.
Start de afdrukopdracht opnieuw zodra de stroom is hersteld. Niet-actief

Stand-bystand U kunt niet beginnen met afdrukken.
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Wij raden u sterk aan alle opgeslagen persoonlijke informatie en andere gegevens op het 
apparaat te wissen alvorens u het apparaat wegdoet.

Om de gegevens te wissen drukt u op het aanraakscherm op [Device Settings 
(Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [User Install (Gebruikersinstallatie)] 
en voert u [Erase Privacy Data (Priv.geg. wissen)] uit.

De volgende informatie wordt op het apparaat opgeslagen.

Alvorens uw apparaat weg te doen

Wachtwoord beheren
Waarden toegewezen aan menu-opties
Gegevens van persoonlijke afdrukken
Diverse geschiedenis
Informatie voor het toegangsbeheer, gebruikersbeheer (lokale gebruikers, externe 
gebruikerscache [LDAP, Kerberos (LDAP, Kerberos)])
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Problemen met AirPrint

• Mogelijk heeft de printer een paar minuten nodig om zich op een netwerk aan te sluiten, nadat deze aangezet is. 
Controleer dat het apparaat verbonden is met het netwerk, voordat u afdrukt.

• Indien u Mac OS X of iOS gebruikt, upgrade dan naar de recentste versie alvorens te beginnen.

• Het bericht "Geen AirPrint printers gevonden" wordt weergegeven op een 
iOS-apparaat.

• Niet in staat om af te drukken

Te controleren aspect Oorzaak Oplossing
Staat de machine aan? Schakel de machine in.

Als de machine aanstaat, schakel het 
dan uit en weer aan en controleer of 
het probleem opgelost is.

Apparaat inschakelen of 
uitschakelen 
(Gebruikershandleiding)

Is de machine op hetzelfde netwerk 
aangesloten als het iOS-apparaat?

Controleer of de machine wordt 
weergegeven op de print screen van 
het iOS-apparaat.
Als de machine niet wordt 
weergegeven, controleer dan het IP-
adres.

-

Te controleren aspect Oorzaak Oplossing
Staat de machine aan? Schakel de machine in.

Als de machine aanstaat, schakel het 
dan uit en weer aan en controleer of 
het probleem opgelost is.

Apparaat inschakelen of 
uitschakelen 
(Gebruikershandleiding)

Is de machine op hetzelfde netwerk 
aangesloten als het iOS-apparaat?

Controleer of de machine wordt 
weergegeven op de print screen van 
het iOS-apparaat.
Als de machine niet wordt 
weergegeven, controleer dan het IP-
adres.

-

Is de recentste versie van firmware 
geïnstalleerd?

Controleer de firmwareversie van dit 
apparaat en de versie van Mac OS X 
en iOS.
Als de versie van firmware niet de 
recentste is, update dan de geschikte 
versie op onze website of de website 
van Apple.

-

Zit er papier in de lade? Controleer het bericht dat zegt dat het 
papier op is.

Fout Meldingenlijst 
(Gebruikershandleiding)

Als de STATUS-knop op het 
Bedieningspaneel Oplicht of 
Knippert

Zit er toner in de tonercartridge? Controleer het bericht dat zegt dat de 
toner op is.

Fout Meldingenlijst 
(Gebruikershandleiding)

Als de STATUS-knop op het 
Bedieningspaneel Oplicht of 
Knippert

Staat AirPrint ingesteld op 
[Inschakelen]?

Druk op het aanraakscherm op 
[Device Settings (Apparaatinstelling.)] 
en controleer de status van [AirPrint 
(AirPrint)]. Wordt [Uitschakelen] 
weergegeven, dan is AirPrint niet 
beschikbaar.

-

Wordt er een fout weergegeven? Controleer de foutmelding of de  
(STATUS)-knop.

Fout Meldingenlijst 
(Gebruikershandleiding)

Als de STATUS-knop op het 
Bedieningspaneel Oplicht of 
Knippert

Te controleren aspect Oorzaak Oplossing
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Google Cloud Print Problemen

• Het apparaat kan niet in Google Cloud Print worden geregistreerd.

• Niet in staat om af te drukken

• Zelfs nadat de machine gevonden is door Google Cloud Print blijft de 
registratie-informatie op het beheerscherm staan.

• Zelfs nadat de machine gevonden is door Google Cloud Print blijft de 
registratie-informatie staan.

• Er wordt een foutcode weergegeven op het paneel
Indien er een fout optreedt, wordt de foutcode (alfanumerieke waarde van 8 cijfers) 
weergegeven op het bedieningspaneel van de machine. Controleer de eerste drie 
tekens, of de laatste twee tekens van de foutcode en volg dan de procedure van 
de foutcode-lijst.

• Foutcodelijst

Een "x" in de foutcode betekent een alfanummeriek karakter.

Te controleren aspect Oorzaak Oplossing
Is het apparaat verbonden met een 
netwerk?

Registreer opnieuw vanaf het begin. Google Cloud Print instellen

Te controleren aspect Oorzaak Oplossing
Is de machine correct geregistreerd 
in Google Cloud Print?

Registreer de machine correct in 
Google Cloud Print.

Google Cloud Print-registraties 
controleren

Google Cloud Print instellen

Is er een fout opgetreden in de 
verbindingsstatus van de machine?

Open de webpagina van deze 
machine en controleer de verbinding 
door de onderstaande procedure te 
volgen.
Meld u aan als beheerder en 
selecteer [View Info (Bekijk 
informatie)] > [Network (Netwerk)] > 
[Google Cloud Print (Google Cloud 
Print)] en controleer vervolgens 
[XMPP Status (XMPP-status)] en 
[HTTP Status (HTTP-status)]. Als 
[Error(error code) (Fout(Foutcode))] 
verschijnt, kijkt u bij "Foutcode wordt 
weergegeven" in dit onderwerp.

Webpagina van Deze Machine.

Gebruikt u een intern 
bedrijfsnetwerk?

Controleer of de XMPP (5222)-poort 
geopend is.
Voor informatie over het netwerk, 
neemt u contact op met uw 
netwerkbeheerder.

-

Te controleren aspect Oorzaak Oplossing
Heeft u de registratie-informatie 
verwijderd van de machine die 
verbonden is met een netwerk?

Verwijder de machine op het 
beheerscherm van Google Cloud 
Print.

Controleren of het verwijderen 
is voltooid

Te controleren aspect Oorzaak Oplossing
Heeft u de machine verwijderd op 
het beheerscherm van Google Cloud 
Print?

Verwijder de registratie-informatie met 
het bedieningspaneel van de 
machine.

Controleren of het verwijderen 
is voltooid

Foutcode Oorzaak Oplossing
00000000 De machine werkt normaal. -

10axxx13 Verbindingsfout met de HTTP-server (authenticatiefout van 
de server).
Ga naar de webpagina (http://(IP-adres van deze machine) 
van de machine en controleer dan de geïmporteerde CA-
licentie. Alternatief, kunt u ook de firmware bijwerken.

Over het importeren van de 
CA-certificaten van de proxy-
server

10bxxx13

10cxxx13

10axxx16 Een aansluitingsfout met de proxy-server (server-
authenticatiefout).
Toegang tot het webpagina (http://(IP adres van deze 
machine) van de machine en controleer dan de 
geïmporteerde CA vergunning. Als alternatief, werk de 
firmware bij.

Over het importeren van de 
CA-certificaten van de proxy-
server

10bxxx16

10cxxx16

103xxx83 Verbindingsfout met de XMMP-server (authenticatiefout 
van de server).
Ga naar de webpagina (http://(IP-adres van deze machine) 
van de machine en controleer dan de geïmporteerde CA-
licentie. Alternatief, kunt u ook de firmware bijwerken.

Over het importeren van de 
CA-certificaten van de proxy-
server

10bxxx83

103xxx86 Een aansluitingsfout met de proxy-server (server-
authenticatiefout).
Toegang tot het webpagina (http://(IP adres van deze 
machine) van de machine en controleer dan de 
geïmporteerde CA vergunning. Als alternatief, werk de 
firmware bij.

Over het importeren van de 
CA-certificaten van de proxy-
server

10bxxx86

xxxxxx11 Een fout met de DNS server is opgetreden.
Controleer de DNS server instelling van de machine.

Google Cloud Print-registraties 
controleren
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xxxxxx12 Kan geen verbinding maken met de HTTP-server.
De aansluiting kan ten gevolge van uw netwerkomgeving 
niet gemaakt worden.
Controleer met uw netwerk administrateur.

-

xxxxxx13 Verbindingsfout van de HTTP-server.
De aansluiting kan ten gevolge van uw netwerkomgeving 
niet gemaakt worden.
Raadpleeg uw netwerkbeheerder.

-

xxxxxx14 Een fout met de DNS server is opgetreden.
Controleer de DNS server instelling van de machine of de 
instelling van de proxy server naam.

Google Cloud Print-registraties 
controleren

xxxxxx15 Kan geen verbinding maken met de proxyserver.
Controleer de proxy server instelling van de machine.
Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer 
met uw netwerk administrateur.

Google Cloud Print-registraties 
controleren

xxxxxx16 Een proxy server aansluiting fout.
De aansluiting kan ten gevolge van uw netwerkomgeving 
niet gemaakt worden.
Controleer met uw netwerk administrateur.

-

xxxxxx17 Een authenticatiefout van de proxyserver.
Controleer de proxy server instelling van de machine.
Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer 
met uw netwerk administrateur.

Google Cloud Print-registraties 
controleren

xxxxxx81 Een fout met de DNS server is opgetreden.
Controleer de DNS server instelling van de machine.

Google Cloud Print-registraties 
controleren

xxxxxx82 Kan geen verbinding maken met de XMPP-server.
Controleer dat de XMPP (5222) poort geopend is.
Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer 
met uw netwerk administrateur.

-

xxxxxx83 Kan geen verbinding maken met de XMPP-server.
Controleer dat de XMPP (5222) poort geopend is.
Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer 
met uw netwerk administrateur.

-

xxxxxx84 Een fout met de DNS server is opgetreden.
Controleer de DNS server instelling van de machine of de 
instelling van de proxy server naam.

Google Cloud Print-registraties 
controleren

xxxxxx85 Kan geen verbinding maken met de proxyserver.
Controleer de proxy server instelling van de machine.
Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer 
met uw netwerk administrateur.

Google Cloud Print-registraties 
controleren

xxxxxx86 Een verbindingsfout van de proxyserver.
Controleer of de XMPP (5222)-poort geopend is.
Als het probleem niet kan worden opgelost, raadpleegt u 
uw netwerkbeheerder.

-

Foutcode Oorzaak Oplossing
xxxxxx87 Een authenticatiefout van de proxyserver.

Controleer de proxy server instelling van de machine.
Indien het probleem niet opgelost kan worden, controleer 
met uw netwerk administrateur.

Google Cloud Print-registraties 
controleren

Foutcode Oorzaak Oplossing



5 Besturingsbeheer/ Specificaties

Instelling Admin
Beheerderssoftware
Gebruikersverificatie (Toegangsbeheer)
Accountbeheer
Dit apparaat Verplaatsen/Vervoeren
Deze paragraaf beschrijft het beheren van het apparaat en haar specificaties.
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Instelling Admin

In deze sectie wordt beschreven hoe u onderdelen in Beheerdersinstellingen wijzigt.

De instellingen, die u in de [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] kunt wijzigen zijn als 
volgt:

De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999”. Gebruik deze gegevens als er nog geen 
beheerdersnamen zijn geregistreerd.

• Beheerdersinstellingen wijzigen
• Afdrukken van instellingen USB-geheugen
• Afdrukinstellingen
• Menu Netwerk
• Startsch. configureren
• Beheer
• Gebruikersinstallatie

U hebt de beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord nodig om de 
beheerdersinstellingen te wijzigen. De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het 
bijbehorende wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "999999".

Gebruik deze gegevens als er nog geen beheerdersnamen zijn geregistreerd. Als het 
beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

1 Druk [Apparaatinstellingen] op het aanraakpaneel.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

4 Raak het onderwerp aan dat u wilt wijzigen en wijzig vervolgens de 
instellingen.

5 Druk op [Back (Terug)] om het vorige scherm weer te geven.
Als u bepaalde items moet wijzigen, gaat u ononderbroken verder.
Wanneer u alle items wijzigt, drukt u op  (Home).

Beheerdersinstellingen wijzigen
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• Menu Afdrukken
• Menu Kleur
• Menu Systeemconfiguratie
• PCL-setup
• PS-setup
• XPS-instellingen
• SIDM-opstart
• IBM PPR-setup
• EPSON FX-setup
• Instellingen Persoonlijk afdrukken

Menu Afdrukken

• Afdrukinstellingen

Afdrukken van instellingen USB-geheugen

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
Standaardinstellingen Kleur/mono Kleur Kleur/mono (grijsschaal) 

selecteren.

Papierinvoer Lade 1 Specificeer een papier lade 
om te gebruiken.

Kopieën 1 Hiermee stelt u het aantal 
exemplaren in.

Duplex UIT of Binden lange zijde Schakelt de functie voor 
dubbelzijdig afdrukken in of 
uit.
[OFF]: simpel dubbel printen
[Long Edge Bind]: dubbel 
printen voor binding lange-
zijde
[Short Edge Bind]: dubbel 
printen voor binding korte-
zijde

Passend maken AAN Specificeert of het papier 
met elkaar moet 
overeenkomen. 

Afdrukinstellingen

Item Standaard 
fabrieksinste

llingen

Beschrijving

Kopieën 1 Stelt het aantal exemplaren in. Voor plaatselijk afdrukken is 
deze instelling ongeldig, behalve voor demo-gegevens.
Beschikbaar bereik: 1 tot 999

Duplex UIT of Binden 
lange zijde

Schakelt de duplex-functie in en uit.
[UIT]: normaal printen
[Bind lange kant]: duplex afdrukken voor binden aan de lange 
kant
[Bind lange kant]: duplex afdrukken voor binden aan de korte 
kant

Mediacontrole Inschakelen Hiermee stelt u in te controleren of de papierafmeting 
overeenkomt met de papierafmeting in de lade.

A4/Letter overschrijven Ja Verandert automatisch het papier dat wordt afgedrukt van A4 
naar Brief als een A4-document moet worden afgedrukt terwijl 
het A4-papier op is en Brief-papier is geplaatst, en van Brief 
naar A4 als een Brief-document moet worden afgedrukt terwijl 
het Brief-papier op is en A4-papier is geplaatst.

Resolutie 600dpi Stelt de resolutie in.
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• Printer afstellen

Toner besparen Tonerbesparing
sniveau

UIT Stelt de hoeveelheid toner in die gespaard wordt.
Deze instelling wordt ingeschakeld wanneer u afdrukt en vanaf 
het USB-geheugen afdrukt.

Kleur Alle [Alle]: Toner besparen wordt toegepast op alle kleuren, 
waaronder 100% zwart.
[Uitgezonderd 100% zwart]: Toner besparen wordt toegepast 
op alle kleuren, met uitzondering van 100% zwart.
Deze functie wordt alleen toegepast bij het afdrukken.

Monochrome afdrukmodus Auto Stelt de afdrukmodus in voor zwartwitpagina's.

Oriëntatie Staand Selecteert de paginarichting.

Formaat bewerken Cassettegrootte Stelt de grootte van het afdrukgebied op pagina's in voor 
wanneer de computer geen papierformaat opgeeft aan de 
printer.

Overlapping UIT Overlapping instellen

Breed/Lengte 210 mm (8,3 
inch) of 216 mm 
(8,5 inch)

Stelt de breedte in voor het aangepaste papierformaat.
Beschikbaar bereik: 64 tot 216 mm (2,5 tot 21,59 cm)

297 mm (11,7 
inch) of 279 mm 
(11 inch)

Stelt de lengte in voor het aangepaste papierformaat.
Beschikbaar bereik: 90 tot 1,321 mm (3,5 tot 52,0 inch)

Item Standaard 
fabrieksinste

llingen

Beschrijving

Handmatige time-out 60 seconden Stelt in hoeveel seconden de machine zal wachten op 
papierinvoer alvorens een opdracht te annuleren als men de 
handmatige invoer gebruikt.

Time-out In-taak 40 seconden Stelt een tijdsinterval in vanaf het moment waarop het 
apparaat stopt met het ontvangen van gegevens tot het 
moment waarop het begint met geforceerd afdrukken.

Time-out lokaal 40 seconden Stelt in hoe lang elke poort open blijft nadat een taak voltooid 
is. (Het netwerk is uitgesloten.)

Time-out netwerk 90 seconden Stelt in hoe lang de netwerkpoort open blijft nadat een taak 
voltooid is.

Afdrukmodus zonder kleurtoner Alarm Stelt in of het document in zwart-wit moet worden afgedrukt of 
het afdrukproces met een waarschuwing moet worden gestopt 
wanneer een fout door een lege kleurentoner optreedt.

Storing verhelpen Inschakelen Stelt in of de pagina's die niet afgedrukt zijn op grond van een 
papierstoring opnieuw afgedrukt moeten worden nadat de 
storing is opgelost.

Item Standaard 
fabrieksinste

llingen

Beschrijving

Zwarte instellingen regulier 
papier

0 Doet subtiele aanpassingen als het zwartcontrast zwak wordt 
of vlekken of lijnen op beginnen te vallen bij het afdrukken op 
gewoon papier.
Verlaag de waarde als er fijne vlekjes of lijnen verschijnen. 
Verhoog de waarde als het donkere gedeelte licht wordt.

Kleurinstellingen regulier papier 0 Doet subtiele aanpassingen als het kleurcontrast zwak wordt 
of vlekken of lijnen op beginnen te vallen bij het afdrukken op 
gewoon papier.
Verlaag de waarde als er fijne vlekjes of lijnen verschijnen. 
Verhoog de waarde als het donkere gedeelte licht wordt.

SMR-
instellingen

SMR-
instelling(Zwart)

0 Hiermee corrigeert u variaties in afdrukresultaten die worden 
veroorzaakt door temperatuur- en 
vochtigheidsomstandigheden en verschillen in afdrukdichtheid 
en -frequentie. Wijzig de instelling als de afdrukkwaliteit 
ongelijk is.

SMR-
instelling(Geel)

0

SMR-
instelling(Magenta)

0

SMR-
instelling(Cyaan)

0

BG-
instellingen

BG-
instelling(Zwart)

0 Hiermee corrigeert u variaties in afdrukresultaten die worden 
veroorzaakt door temperatuur- en 
vochtigheidsomstandigheden en verschillen in afdrukdichtheid 
en -frequentie. Wijzig de instelling als de achtergrond donker 
is.

BG-instelling(Geel) 0

BG-
instelling(Magenta)

0

BG-
instelling(Cyaan)

0

HU-instelling UIT Hiermee stelt de modus in om de vlek te verwijderen die wordt 
gemaakt als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

VL-reiniging - Hiermee reinigt u de afbeeldingsdrum.
Stel deze modus in wanneer verticale witte lijnen op de uitvoer 
verschijnen.

Hogeglansmodus UIT Verhoogt de fixeertemperatuur en drukt hoogglanzende 
afbeeldingen af.
Stel in op [ON (AAN)] voor het afdrukken van hoogglanzende 
afbeeldingen.

Item Standaard 
fabrieksinste

llingen

Beschrijving
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• Printpositie afstellen

• Reinigen van afbeeldingsdrums

• Heximale dump

Menu Kleur
Item Standaard 

fabrieksinste
llingen

Beschrijving

Lade 1 X-aanpassing 0 mm • X-aanpassing: Stelt de positie bij van de gehele 
printafbeelding verticaal naar de richting van 
papierbeweging.
Beschikbaar bereik: ±2,00 mm (intervallen van 0,25 mm).

• Y-aanpassing: Stelt de positie bij van de gehele 
printafbeelding parallel naar de richting van papier beweging.
Beschikbaar bereik: ±2,00 mm (intervallen van 0,25 mm).

• X-aanpassing bij duplex afdrukken: Stelt de positie bij van de 
afbeelding op de achterzijde van een dubbele afdruk 
verticaal naar de richting van papier beweging.
Beschikbaar bereik: ±2,00 mm (intervallen van 0,25 mm).

• Y-aanpassing bij duplex afdrukken: Stelt de positie bij van de 
afbeelding op de achterzijde van een dubbele afdruk parallel 
naar de richting van papier beweging.
Beschikbaar bereik: ±2,00 mm (intervallen van 0,25 mm).

Y-aanpassing 0 mm

Duplex X 
aanpassen

0 mm

Duplex Y 
aanpassen

0 mm

Cassette 2/3 
(Optioneel)

X-aanpassing 0 mm

Y-aanpassing 0 mm

Duplex X 
aanpassen

0 mm

Duplex Y 
aanpassen

0 mm

MP-lade X-aanpassing 0 mm

Y-aanpassing 0 mm

Duplex X 
aanpassen

0 mm

Duplex Y 
aanpassen

0 mm

Item Standaard 
fabrieksinste

llingen

Beschrijving

Reinigen van afbeeldingsdrums UIT Stelt in of u de drum moet schoonmaken voor het afdrukken. 
Men kan een verbetering van de beeldkwaliteit verwachten.

Item Standaard 
fabrieksinste

llingen

Beschrijving

Heximale dump UIT Hiermee drukt u de gegevens af die in hexadecimale 
dumpindeling zijn ontvangen van de hostcomputer. Om met 
afdrukken te stoppen schakelt u de machine uit.

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

Dichtheidscontrole Auto Selecteer "Auto" of "Handmatig" om de dichtheid aan te passen.

Compensatie concentratie - De dichtheid wordt onmiddellijk nadat dit menu geselecteerd 
wordt aangepast.

Kleurafstelling/afdrukpatroon - Er wordt een testpagina afgedrukt om te controleren welke 
aanpaswaarde ingevoerd moet worden voor de andere C/M/Y/
K-afstellingsmenu's.

Afstelling cyaan Highlight cyaan 0 Pas de waarde voor highlight/midtoon/donker voor elke kleur 
aan met behulp een schaal van -3 tot +3.
+ : Donkerder gemaakt.
- : Lichter gemaakt.

Midtoon cyaan 0

Donkercyaan 0

Afstelling 
magenta

Highlight 
magenta

0

Midtoon 
magenta

0

Donkermagenta 0

Afstelling geel Highlight geel 0

Midtoon geel 0

Donkergeel 0

Afstelling zwart Highlight zwart 0

Midtoon zwart 0

Donkerzwart 0

Kleurdichtheid Dichtheid van 
Cyaan

0 Pas de totale dichtheid van elke kleur aan met behulp een 
schaal van -3 tot +3.
+ : Donkerder gemaakt.
- : Lichter gemaakt.

Dichtheid van 
Magenta

0

Dichtheid van 
Geel

0

Dichtheid van 
Zwart

0

Compensatie kleurvervorming Aanpassing kleurregistratie is uitgevoerd.

Inktsimulatie UIT Stelt de inktsimulatie in. Deze instelling is alleen geactiveerd 
voor PS-taaltaken.

UCR Laag Past aan hoeveel onderkleurverwijdering wordt toegepast.

Concentratie CMY100% Uitschakelen Selecteert of een halve tint of de volledige dichtheid voor C, M, 
Y gebruikt moet worden.

CMYK-conversie AAN Selecteert of een eenvoudige (snelle) modus gebruikt moeten 
worden voor het uitvoeren van CMYK-conversie.
Deze menu-instelling wordt uitgeschakeld wanneer de 
inktsimulatiefunctie gebruikt wordt.
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Menu Systeemconfiguratie

PCL-setup
PS-setup

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

Printertaal Auto Selecteert de emulatiestand. Wanneer de emulatiemodus op 
automatisch wordt ingesteld, wordt de juiste emulatie 
automatisch geselecteerd elke keer dat er een afdrukopdracht 
wordt ontvangen.

Alarmvrijgave Handmatig Als [Handmatig] is ingesteld, kunnen niet-cruciale 
waarschuwingen, zoals verzoeken om een ander papierformaat, 
worden gewist door op [HERSTELLEN] te drukken. Als [Auto] is 
ingesteld, worden de waarschuwingen gewist, als de afdruktaak 
wordt hervat.

Auto doorgaan UIT Stelt in of de machine automatisch herstelt van een 
geheugenoverloop.

Foutenrapport UIT Stelt in of fouteninformatie wordt afgedrukt, wanneer een 
PostScript-, PCL6- of XPS-fout optreedt.

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

Lettertypebron Resident Selecteert de locatie van het te gebruiken lettertype.

Lettergr. I0 Selecteert de lettergrootte die gebruikt moet worden.
Beschikbaar bereik: I0 tot I90 indien [Resident] is ingesteld/C1 
tot C4 indien [Resident 2] is ingesteld.

Lettertypeafstand 10,00 CPI Stelt de breedte van het standaard PCL-lettertype in.
Beschikbaar bereik: 0,44 tot 99,99 CPI. (stappen van 0,01 CPI)
Dit wordt weergegeven als het lettertype dat geselecteerd is 
voor [Font No. (Fontnr.)] een omtreklettertype met vaste 
spatiëring is.

Letterhoogte 12,00 punten Stelt de hoogte in van het PCL-standaardlettertype.
Beschikbaar bereik: 4,00 tot 999,75 punten. (stappen van 0,25 
punt)
Dit wordt weergegeven als het lettertype dat geselecteerd is 
voor [Font No. (Fontnr.)] een omtreklettertype met proportionele 
spatiëring is.

Symboolset PC-8 Hiermee selecteert u een PCL-symboolset.

A4-printbreedt 78-kolom Stelt een aantal cijfers in voor automatische regelinvoer op A4-
papier.

Overslaan lege pagina's UIT Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.

CR-functie CR Stelt de machinewerking in wanneer een CR-code wordt 
ontvangen.

LF-functie LF Stelt de machinewerking in, wanneer een LF-code wordt 
ontvangen.

Afdrukmarge Normaal Stelt het niet bedrukbare gebied van de pagina in.

Echt zwart UIT Selecteert of zwarte afbeeldingsgegevens met een mix van 
CMYK afgedrukt moeten worden of met alleen zwarte toner.

Penbreedteaanpassing AAN Stelt in of men dunne lijnen moet benadrukken, zodat de lijn 
dikker lijken.

Lade-ID# Lade 1 1 Stelt een waarde in die een lade opgeeft bij de opdracht voor 
specificatie van de PCL-papierbron.
Beschikbaar bereik: 1 tot 59

Lade 2 
(optioneel)

5

Lade 3 
(optioneel)

20

MP-lade 4

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

Lade L1 Type 1 Stel het nummer van de papierlade voor de operator op niveau 1 
in.
[Type 1]: Het effectieve nummer voor papierlades begint met 1.
[Type 2]: Het effectieve nummer voor papierlades begint met 0.

Network PS-protocol RAW Specificeert de modus van het protocol voor PS-communicatie 
van data van netwerk.

USB-PS-protocol RAW Specificeert de modus van het protocol voor PS-communicatie 
van data van USB.

Papierformaat PDF Huidige 
ladegrootte

Stel het papierformaat in voor afdrukken met PDF Direct Print.

PDF Schaalformaat 99% Stelt de verkleiningsfactor in voor PDF wanneer [Papierformaat 
PDF] ingesteld is op [Formaat schalen].

PDF Print Mode Kwaliteitspriorite
it

Hiermee stelt u de prioriteit in op de afdrukkwaliteit of de 
afdruksnelheid bij het afdrukken van PDF-documenten.

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving
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XPS-instellingen

SIDM-opstart

IBM PPR-setup

EPSON FX-setup

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

DigitalSignature UIT Stelt de functies DigitalSignature in.

DiscardControl Auto Stelt de functie DiscardControl in.

MC-modus AAN Stelt de functie MarkupCompatibility in.

Unzip-modus Snelheid Stelt de methode voor decompressie van het XPS-bestand in.

Overslaan lege pagina's UIT Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt naar XPS.

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

Id# SIDM-manual 2 Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt 
om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die 
is opgegeven onder Handmatig invoer onder het ID-nr. van 
handmatige invoer 1.

Id# SIDM-manual2 3 Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt 
om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die 
is opgegeven onder Handmatig invoer onder het ID-nr. van 
handmatige invoer 2.

Id# SIDM MP-lade 4 Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt 
om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die 
is opgegeven onder Lade 0 (MPT) door het ID-nummer van de 
MPT.

Id# SIDM-lade1 1 Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt 
om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die 
is opgegeven onder Lade 1 door het ID-nr. van lade 1.

Id# SIDM-lade2 
(Optioneel)

5 Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt 
om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die 
is opgegeven onder Lade 2 door het ID-nr. van lade 2.

Id# SIDM-lade3
(Optioneel)

6 Hierbij wordt de CSF-besturingsopdracht (ESC EM Pn) gebruikt 
om met behulp van de FX/PPR-emulatie de Pn in te stellen die 
is opgegeven onder Lade 3 door het ID-nr. van lade 3.

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

Tekenafstand 10 CPI Specificeert tekenafstand in IBM PPR-emulatie.

Lettertypedichtheid 12CPI tot 20CPI Specificeert 12CPI-afstand voor de modus Condenseren.

Tekenset SET-2 Specificeert een tekenset.

Symboolset IBM-437 Specificeert een symboolset.

Letter O-stijl Uitschakelen Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH 
vervangt door een nul.

Nulteken Normaal Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep 
weergegeven te worden.

Regelafstand 6 LPI Specificeert de regelafstand.

Overslaan lege pagina's UIT Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.

CR-functie CR Selecteert een regelovergang van [CR] of [CR+LF].

LF-functie LF Selecteer een regelovergang van [LF] or [LF+CR].

Regellengte 80-kolom Specificeert het aantal tekens per regel.

Formulierlengte 11,7 inch of 11 
inch

Specificeert de lengte van het papier.

TOF-positie 0,0 inch Specificeert de afstand vanaf de bovenrand van het papier.

Linkermarge 0,0 inch Specificeert de afstand vanaf de linkerrand van het papier, zodat 
het afdrukbeginpunt horizontaal naar rechts verschuift.

Aanp aan letter Uitschakelen of 
inschakelen

Stelt de afdrukmodus in die het papier kan aanpassen aan het 
equivalent van het afdrukvlak tot 11 inch (66 regels).

Teksthoogte Hetzelfde Stelt de hoogte van een teken in.
HETZELFDE: De hoogte blijft hetzelfde onafhankelijk van CPI.
VERSCHILLEND: De hoogte verschilt volgens CPI.

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

Tekenafstand 10 CPI Geeft tekenafstanden op.

Tekenset SET-2 Specificeert een tekenset.

Symboolset IBM-437 Specificeert een symboolset.

Letter O-stijl Uitschakelen Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH 
vervangt door een nul.

Nulteken Normaal Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep 
weergegeven te worden.
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Instellingen Persoonlijk afdrukken

Regelafstand 6 LPI Specificeert de regelafstand.

Overslaan lege pagina's UIT Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.

CR-functie CR Selecteert een regelovergang van [CR] of [CR+LF].

Regellengte 80-kolom Specificeert het aantal tekens per regel.

Formulierlengte 11,7 inch of 11 
inch

Specificeert de lengte van het papier.

TOF-positie 0,0 inch Specificeert de afstand vanaf de bovenrand van het papier.

Linkermarge 0,0 inch Specificeert de afstand vanaf de linkerrand van het papier, zodat 
het afdrukbeginpunt horizontaal naar rechts verschuift.

Aanp aan letter Uitschakelen of 
inschakelen

Stelt de afdrukmodus in die het papier kan aanpassen aan het 
equivalent van het afdrukvlak tot 11 inch (66 regels).

Teksthoogte Hetzelfde Stelt de hoogte van een teken in.
HETZELFDE: De hoogte blijft hetzelfde onafhankelijk van CPI.
VERSCHILLEND: De hoogte verschilt volgens CPI.

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

Taakoptie verifiëren Uitsch. Stel in of een taak eerst gecontroleerd moet worden voor het 
printen.
Bij inschakeling verifieert het apparaat dat de taak voor het 
afdrukken niet is gewijzigd. De beveiliging is vergroot, maar het 
duurt langer voordat het apparaat begint af te drukken.

Verwijder de taakoptie Niet 
overschrijven

Stel in hoe een taak te verwijderen.
U kunt de verwijderde data overschrijven, zodat het niet wordt 
hersteld.
Indien ingeschakeld, duurt het langer om het te verwijderen.
Beschikbare waarde: Niet overschrijven/Onmiddellijk Annuleren/
Meerdere willekeurige overschrijvingen

Bewaar de taak voor 2 uur Stel de opslagperiode van de taken in.
Wanneer de ingestelde periode voor opgeslagen taken 
verstrijkt, worden de taken automatisch verwijderd.
Beschikbare waarde:
15 minuten/30 minuten/1 uur/2 uur/4 uur/8 uur/12 uur/1 dag/2 
dagen/3 dagen/4 dagen/5 dagen/6 dagen/7 dagen

Taakbeperking Uitschakelen Stelt in of een beperkte afdruktaak moet worden opgeslagen.
Als [Private Print Only (Alleen persoonlijke taak)] is 
geselecteerd, worden alleen persoonlijke taken aanvaard.

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving

Wachtwoordverificatie taak UIT Hiermee stelt u in of een taakwachtwoord moet worden 
gecontroleerd wanneer het toegangsbeheer is ingeschakeld.

Automatisch zoeken AAN Hiermee stelt u in of een taak moet worden gezocht wanneer het 
paneel wordt ontgrendeld als het toegangsbeheer is 
ingeschakeld.

Item Standaard 
fabrieksinstel

lingen

Beschrijving
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5. Besturingsbeheer/ Specificaties

• Netwerksetup
• Mailserver-setup
• LDAP Server-inst.
• Serverinst. beveiligingsprot.

Netwerksetup

• Netwerkinstelling

Menu Netwerk

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
Het inschakelen van Standaard 
Gateway

Bekabeld Stelt welk standaard gateway in om in te schakelen 
tussen bekabeld LAN of draadloos LAN.
Dit item wordt weergegeven als een draadloze 
LAN-module is geïnstalleerd.

Bekabeld Inschakelen Stelt in of bekabeld LAN in te schakelen.

TCP/IP Inschakelen Hiermee stelt u in of TCP/IP ingeschakeld moet 
worden.

NetBIOS over TCP Inschakelen Hiermee stelt u in of NetBIOS via TCP/IP 
ingeschakeld moet worden.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

IP Adres Gezet Automatisch Stelt de methode voor het toewijzen van een IP-
adres in.

IPv4-adres 192.168.100.100 Stelt een IP-adres in.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

Subnetmasker 255.255.255.0 Stelt een subnetmasker in.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

Gateway-adres 0.0.0.0 Stelt een gatewayadres in.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

DHCPv6 Uitschakelen Selecteert inschakelen/uitschakelen van DHCP 
wanneer IPv6 gebruikt wordt.

DNS-server (Primair) 0.0.0.0 Stelt het IP-adres van de primaire DNS-server in.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

DNS Server (Secundair) 0.0.0.0 Zet het IP adres van de secundaire DNS-server.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

WINS Server (Primair) 0.0.0.0 Stelt de naam of het IP-adres van de WINS-server 
in.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

WINS Server (Secundair) 0.0.0.0 Stelt de naam of het IP-adres van de WINS-server 
in.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

Proxy Uitschakelen Stelt in of proxy moet worden gebruikt.

Proxy-server (NULL) Stelt de naam in of het IP adres voor de proxy 
server. U kunt tot 15 karakters invoeren.

Poortnummer van proxy-server 8080 Stelt het poortnummer van de proxy-server. 

Proxy-gebruikersnaam (NULL) Stelt een gebruiker-ID in voor toegang tot de proxy-
server.

Proxy-wachtwoord (NULL) Stelt het wachtwoord in voor toegang tot de proxy 
server.

Web Inschakelen Bepaalt of toegang vanaf een webbrowser 
vrijgegeven wordt.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

Telnet Uitschakelen Bepaalt of toegang vanaf Telnet vrijgegeven wordt.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

FTP Uitschakelen Bepaalt of toegang met FTP vrijgegeven wordt.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

IPSec Uitschakelen Dit item wordt alleen weergegeven als IPSec is 
ingesteld op geldig. Dit onderdeel kan worden 
veranderd alleen naar uitschakelen.
[Enable (Inschakelen)] kan alleen worden ingesteld 
op de webpagina.

SNMP Inschakelen Bepaalt of toegang vanaf SNMP vrijgegeven wordt.
Dit item wordt weergegeven als NetWare of het 
TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Netwerkschaal Normaal [Normal]: De machine werkt goed, zelfs als deze is 
aangesloten op een HUB met de omspannende 
boomstructuurfunctie. Echter, de machine heeft 
langer nodig om op te starten wanneer het is 
verbonden met en kleine LAN die bestaat uit twee 
of drie computers.
[Small]: Deze instelling heeft betrekking op een 
kleine LAN, dat bestaat uit twee of drie computers 
naar een grote LAN, maar de machine kan niet 
efficiënt werken als deze is aangesloten op een 
HUB met de omspannende boomstructuurfunctie. 

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
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5. Besturingsbeheer/ Specificaties

• Instelling Draadloos(infrastructuur) (als module voor draadloze LAN is 
geïnstalleerd)

• Instelling Draadloos(AP-modus) (als module voor draadloze LAN is 
geïnstalleerd)

Gigabit Netwerk Uitschakelen Bepaalt of toegang vanaf Gigabit ethernet 
vrijgegeven wordt.

Instelling HUB-koppeling Automatisch Stelt de hub verbinding methode in. Normaal, kies 
[Auto Negotiate].

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
Draadloos (Infrastructuur) Uitschakelen Stelt in of Draadloos (Infrastructuur) in te 

schakelen.

Netwerkinstelling Instelling 
IP-adres

Auto Stelt de methode in voor het toewijzen van een IP-
adres.

IPv4-
adres

192.168.101.100 Stelt een IP-adres in.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

Subnetma
sker

255.255.255.0 Stelt een subnetmasker in.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

Gateway-
adres

0.0.0.0 Stelt een gateway adres in.
Dit item wordt weergegeven als het TCP/IP-
protocol is ingeschakeld.

DHCPv6 Uitschakelen Specificeer of DHCP in te schakelen bij gebruik 
van IPv6.

Automatische Setup 
(WPS)

WPS-
PBC

- WPS-PBC wordt uitgevoerd.

WPS-PIN - WPS-PIN wordt uitgevoerd.

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
Selectie 
van 
draadloos 
netwerk

Een lijst met namen 
van toegangspunten 
die bij het zoeken 
gevonden zijn

- Geeft een lijst met namen weer van draadloze 
LAN-toegangspunten die bij het zoeken gevonden 
zijn.

Handmati
ge set-up

SSID (NULL) Voer een SSID in.

Beveiligin
g

Uitschakelen Selecteert de beveiligingsfunctie van het draadloze 
LAN-bord weer.
[WPA/WPA2-EAP] en [WPA2-EAP] kunnen alleen 
op de webpagina worden ingesteld.

WEP-
sleutel

(NUL) Weergave als [Security (Beveiliging)] op [WEP 
(WEP)] is ingesteld.
Voer de WEP-sleutel in.

WPA 
Encryptie 
Type

AES Selecteer een WPA2-PSK coderingstype.
Weergeeft als [WPA/WPA2-PSK] of [WAP2-PSK] 
wordt geselecteerd voor [Security (Beveiliging)].

WPA 
Eerder 
gedeelde 
Sleutel

(NULL) Voer de Voor-Gedeelde Sleutel in
Weergeeft als [WPA/WPA2-PSK] of [WAP2-PSK] 
wordt geselecteerd voor [Security (Beveiliging)].

Draadloze reconnectie - Draadloos (Infrastructuur) opnieuw verbinden 
wordt uitgevoerd.

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
Draadloos (AP Modus) Uitschakelen Stelt in of Draadloos (AP Modus) in te schakelen.

Automatische verbinding 
(drukknop)

- Verbind automatisch (drukknop) met gebruik van 
Draadloos (AP Modus).

Handmatige 
instelling

SSID (Apparaat-specifiek reeks) Weergave SSID van Draadloos (AP Modus).

Wachtwoord (8-karakters nummer) Weergeeft SSID van Draadloos (AP Modus).

Instelling 
verbinding

SSID (Apparaat-specifiek reeks) Stelt SSID in van Draadloos (AP Modus).

Wachtwoord (8-karakters nummer) Stelt het wachtwoord in van Draadloos (AP 
Modus).

IPv4-adres 192.168.110.100 Stelt het wachtwoord in van Draadloos (AP 
Modus).

Gebruikersinstellingen AP-modus Gebruiker niet openbaar 
maken

Stelt in of de informatie van de AP-modus al dan 
niet mag worden bekeken door andere gebruikers 
dan de beheerder.

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
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5. Besturingsbeheer/ Specificaties

• Standaardinstellingen

Mailserver-setup

LDAP Server-inst.

Serverinst. beveiligingsprot.

Om de gewijzigde instellingen in het menu [Netwerkmenu] toe te passen, moet u een netwerkkaart opnieuw starten. 
Herstart de netwerkkaart volgens een bevestiging scherm die wordt weergegeven wanneer u instellingen verandert.

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
Standaardinstellingen - De instellingen van het netwerk, de mailserver, de 

LDAP-server en de beveiligingsprotocolserver 
worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
SMTP Server (NULL) Stelt het IP-adres of de server naam in voor de 

SMTP server.

SMTP Poort 25 Stelt het poortnummer van de proxy-server in. 
Normaal, gebruik de standaard instelling.
Beschikbaar bereik: 1 tot 65535

SMTP-encryptie Geen Selecteert een coderingsmethode in de SMTP-
communicatie.

Ontvang Instelling Uitschakelen Selecteert het te gebruiken protocol voor e-
mailontvangst in.

POP3-server (NULL) Stel het IP-adres of de server naam in voor de 
POP3-server.

POP3 Poort 110 Stelt het poortnummer in dat voorbereid is door de 
POP3 op de POP3-server.
Beschikbaar bereik: 1 tot 65535

POP-encryptie Geen Selecteert een encryptiemethode in de POP-
communicatie.

Authenticatie methode Geen authenticatie Selecteert een authenticatiemethode voor e-
mailtransmissies.

SMTP Gebruiker ID (NULL) Stelt de login naam in naar de server gebruikt voor 
SMTP authentificatie.

SMTP wachtwoord (NULL) Stelt een login wachtwoord in naar de server 
gebruikt voor SMTP authentificatie.

POP gebruiker ID (NULL) Stelt een login naam in naar de server gebruikt voor 
POP certificatie of voor het printen van ontvangen e-
mail aanhangsel bestanden.

POP wachtwoord (NULL) Stelt een login naam in naar de server gebruikt voor 
POP certificatie of voor het printen van ontvangen e-
mail aanhangsel bestanden.

Onderdeel Fabrieksinstelling Beschrijving
Server instelling LDAP Server (NULL) Stelt het IP-adres of de server naam in voor de 

LDAP server.

Poort Nr. 389 Stelt het poortnummer van de LDAP-server in. 
Beschikbaar bereik: 1 tot 65535

Timeout 30 seconden Stelt de time-out waarde in voor de zoekrespons 
van de LDAP-server.
Beschikbaar bereik: 10 tot 120 seconden

Zoekwortel (NUL) Specificeert een positie van waaruit de LDAP-
directory wordt doorzocht.

Authenticatie Methode Anoniem Stelt de authenticatiemethode in.
Voor Digest-MD5 moet de DNS-server ingesteld 
zijn. Voor Beveiligingsprotocol moeten de SNTP 
server, DNS server en beveiligingsprotocol ingesteld 
zijn.

Gebruiker ID (NULL) Stelt een gebruiker ID in voor LDAP server 
authenticatie. U kunt tot 80 karakters invoeren.
Dit item wordt weergegeven als de LDAP-
authenticatiemethode niet is ingesteld op 
[Anonymous (Anonymous)].

Wachtwoord (NULL) Stelt een wachtwoord in voor LDAP server 
authenticatie. U kunt tot 32 karakters invoeren.
Dit item wordt weergegeven als de LDAP-
authenticatiemethode niet is ingesteld op 
[Anonymous (Anonymous)].

Versleuteling Geen Stelt de codering in van communicatie met de 
LDAP-server.

Item Fabrieksinstelling Beschrijving
Domein (NULL) Stelt een echte naam in voor de Kelberos-

certificatie. Gebruik hoofdletters voor het alfabet.U 
kunt maximaal 64 tekens invullen.
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5. Besturingsbeheer/ Specificaties

• Standaardmodus

• Operatie wissen

• Geluidsconfig

• Lok. interface*1

• Systeemsetup

Startsch. configureren

Fabriek standaard instelling Takenlijst
Afdrukken
Probleemoplossing

Veelgebruikte functies op het Startscherm Registreren.

Beheer

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Standaard Modus Home Stelt het standaard modusscherm van deze printer in.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Bewerking timeout 3 Stelt tijd in voor automatische reset van scherm naar begin.
Beschikbaar bereik: 1 tot 10 minuten

Na taak verwijderen UIT Bepaalt of er gereset moet worden nadat de opdracht voltooid 
is.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Toets aanraking toon volume Midden Stelt het volume in van het toetsgeluid.

Volume storingszoemer Gemiddeld Voor het instellen van het volume van het signaal voor 
papierstoringen.

AirPrint Zoemer Volume Laag Stelt het AirPrint bevestiging werking geluid in.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Menu USB Zachte Herstart Uitschakelen Bepaalt of het zachte reset commando ingeschakeld wordt.

Snelheid 480Mpbs Kiest de maximale overdrachtsnelheid van de USB interface.

Offline 
Ontvangen

Uitschakelen Stel in of gegevens in offline status of realiseerbare foutstatus 
ontvangen worden.

Serienummer Inschakelen Bepaalt of een USB-serienummer gebruikt wordt.

Verbonden host Normaal Hiermee stelt u een te verbinden host in.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Toegangsbeheer Uitschakelen Stelt toegangscontrole in.

Inst. voor st.verif.meth. Lokaal Naam Alleen beschikbaar wanneer [Access Control 
(Toegangsbeheer)] is ingesteld op [Enable (Inschakelen)].
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5. Besturingsbeheer/ Specificaties

• Stroom besparen

• Geheug.setup

• USB-geheugensetup*1

• Opslag onderhoudsconfigur

• Initialiseren

• Toetsenbordindeling

Eenheid van Meting Millimeter of 
Inch

Selecteert een weergegeven meeteenheid (millimeter/inch).

Standaard Papier Grootte. A4 of Letter Stelt het standaard papierformaat in.

datum formaat "dag/maand/
jaar of maand/
dag/jaar"

Stelt het datum formaat in.

Toestaan alle rapporten te printen Uitschakelen Bepaalt of afdrukrapporten met persoonlijke informatie 
toegestaan worden.

Nabij Levensduur LED Inschakelen Bepaalt of een LED oplicht als een Near Life-waarschuwing 
optreedt.

Status nabij einde levensduur Inschakelen Bepaalt of een bericht verschijnt als een Near Life-
waarschuwing optreedt.

Interface USB-geheugen Inschakelen Als [Disable (Uitschakelen)] is ingesteld, kan de functie 
‘Afdrukken vanuit USB-geheugen’ niet worden gebruikt.

Schermhelderheid tijdens 
operatie

7 Stelt de LCD paneel helderheid in.
Beschikbaar bereik: 1 tot 7 (1 verhogingen)

Helderheid paneel in 
energiebesparende stand

0 Stelt de LCD paneel helderheid in.
Beschikbaar bereik: 0 tot 7 (1 verhogingen)

Paneelkalibratie Uitvoeren Voert de kalibratie van het LCD-paneel uit.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Energiespaarstand omschakeltijd 1 minuut Stelt in wanneer de energiespaarstand wordt geactiveerd.

Slaap Tijd 15 minuten Stelt in wanneer de slaapstand wordt geactiveerd.

Automatisch Vermogen Uit Tijd 4 uren Stelt in wanneer naar Automatisch Vermogen Uit gegaan moet 
worden.

Stille Modus AAN Specificieert een afdrukvoorbereiding bij het activeren van de 
stand-bystatus uit de slaapstand.
Wanneer [ON] is ingesteld: is het stil daar er geen print 
voorbereiding is.
wanneer [OFF] is ingesteld: is er een draaiend geluid van de 
afbeelding om een print voorbereiding uit te voeren maar u 
kunt eerst eerder met printen beginnen.

ECO Modus"1 AAN Als [AAN] ingesteld is: Printen begint zelfs voordat de 
temperatuur van de fixeer eenheid de voorgeschreven 
temperatuur in graden bereikt, wanneer het een kleine taak is.
Wanneer [OFF] is ingesteld: Printen begint nadat de 
temperatuur van de fixeer eenheid de voorgeschreven 
temperatuur in graden bereikt.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Bufferformaat voor ontvangst Automatisch Stelt de grootte van de ontvangstbuffer in die de lokale 
interface beveiligt.

Middelenopslag UIT Hiermee stelt u de grootte van de ruimte in die u wilt gebruiken 
voor het bewaren van netwerkbronnen.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Initialiseren Uitvoeren Hiermee initialiseert u het Flash-geheugen.
Dit item wordt alleen weergegeven als [Initial Lock (Initiële 
vergrendeling)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)].

Formateren van 
partitie

PCL (NULL) Formatteert een partitie

Algemeen (NULL)

PS (NUL)

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Bestandsysteem controleren Uitvoeren Hiermee lost u inconsistenties op tussen het daadwerkelijke 
beschikbare geheugen en het beschikbare geheugen dat 
wordt weergegeven in een bestandssysteem en voert u herstel 
van beheergegevens (FAT-gegevens) uit.

Initiële vergrendeling Inschakelen Stelt in of er toestemming gegeven wordt om instellingen te 
wijzigen die verband houden met de geheugeninitialisatie.

Item Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Taal kiezen Engels Om de schermtaal van het LCD-paneel te selecteren.

Initialiseer"1 Uitvoeren Verwijdert gedownloade berichtbestanden.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Toetsenbordindeling QWERTY Kies of u het QWERTY-toetsenbord of het AZERTY-
toetsenbord wilt gebruiken op het aanraakscherm.



- 142 -

5. Besturingsbeheer/ Specificaties

• Werking van STOP-toets

• Wachtwoord beheren

• Instell. reset.*2

• Taaklogsetup

• Afdrukstatistieken

*1 Een bericht wordt getoond om het automatisch opnieuw opstarten van de uitrusting te bevestigen wanneer 
uitgevoerd. Selecteer [Yes] om door te gaan. Selecteer [No] om te annuleren.

*2 Een bericht wordt getoond om het automatisch opnieuw opstarten van de uitrusting te bevestigen wanneer 
uitgevoerd. Selecteer [Yes] om door te gaan. Selecteer [No] om te annuleren.

*3 Een bericht wordt getoond om te bevestigen dat alle job logs verwijderd worden wanneer uitgevoerd. Selecteer 
[Yes] om door te gaan. Selecteer [No] om te annuleren.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Werking van STOP-toets UIT Stelt de werking in wanneer de STOP-toets wordt ingedrukt. 
Instellen op AAN annuleert de afdruktaak. Instellen op UIT 
schakelt de functie uit.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Nieuw wachtwoord
Invoeren wachtwoord (Verifieer)

999999 Wijzigt van het beheerderwachtwoord. 6 tot 12 karakters 
kunnen worden gebruikt.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Instellingen resetten"2 - Verwijdert taakmacro’s en herstelt de standaardwaarden van 
de instellingen.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Wissen Job Log*3 - Wist de logs van opgeslagen taken.

Onderdeel Fabrieksinst
elling

Beschrijving

Onderhoudsteller Uitschakelen Stelt in of het rapport van de verbruiksteller wordt afgedrukt.

Hoofdteller resetten - Hiermee stelt u de hoofdteller opnieuw in.

Teller van voorraad resetten - Reset de verbruiksteller.
Dit item wordt weergegeven als [Maintenance Counter 
(Onderhouds teller)] is ingesteld op [Enable (Inschakelen)].

Gebruikersinstallatie

Onderdeel Fabrieksinste
lling

Beschrijving

Tiijdzone 0:00 Stelt de GMT-tijdzone in.
Beschikbaar bereik: -12:00 tot +13:00 (stappen van 15 minuten)

Zomertijd AAN Bepaalt of the zomertijd ingeschakeld wordt.

Tijdinstelli
ngen

Auto 
Setup

SNTP 
Server 
(Eerste)

Stelt de SNTP server in om te gebruiken voor instelling van 
dehuidige datume en tijd. U kunt tot 64 karakters invoeren.

SNTP 
Server 
(Tweede)

Handmatige set-up 2001/01/01 0:00 Stelt de huidige datum en tijd handmatig in.

Instelling 
stroom

Automatisch 
Uitschakelen

Auto-
configuratie

Stelt het gedrag van de automatische uitschakeling in.

Inschakelmethod Staat doorgaan Hiermee stelt u in of het apparaat opnieuw moet worden 
ingeschakeld na een stroomonderbreking.
Selecteer [Manual (Handmatig)] als het apparaat niet 
automatisch moet worden ingeschakeld na de 
stroomonderbreking.

Office Document Mode Modus1 Met deze modus kunt u de functie Toner besparen altijd 
ingeschakeld laten.
Selecteer Modus2 om het apparaat in de modus voor 
tonerbesparing te forceren.

Hoge Vochtigheid Modus UIT Bepaalt of de luchtvochtigheidsmodus ingeschakeld wordt.
Als u [Enable (Inschakelen)] selecteert, vermindert het krullen 
tijdens het afdrukken.

Stille modus UIT Hiermee stelt u in of u het geluid van het afdrukken wilt dempen.
De afdruksnelheid wordt beïnvloed als deze instelling op [ON 
(AAN)] staat.

Timing nabijheid einde levensduur 
drum

1000 Voor het instellen van de waarschuwing dat het einde van de 
levensduur van de drumcartridge nadert.

Timing nabijheid einde levensduur 
fuser

1000 Voor het instellen van de waarschuwing dat het einde van de 
levensduur van de fuser nadert.

Timing nabijheid einde levensduur 
band

1000 Voor het instellen van de waarschuwing dat het einde van de 
levensduur van de band nadert.

Draadloze module Uitschakelen Stelt in of het draadloze netwerk ingeschakeld of uitgeschakeld 
moet zijn.

Priv.geg. wissen*1 - Verwijdert de geregistreerde privacygegevens.
• Waarden ingesteld op het beheerderswachtwoord en overige 

menu-opties.
• Diverse geschiedenis
• Informatie over toegangsbeheer en opgeslagen 

gebruikersgegevens op het apparaat
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5. Besturingsbeheer/ Specificaties

*1 * Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen, dat de apparatuur automatisch wordt herstart. Selecteer 
[Yes (Ja)] om door te gaan. Selecteer [No (Nee)] om te annuleren.

Business 
Phone 
Setup

Business Phone 
Cooperation

Uitschakelen Hiermee stelt u in of u Business Phone Cooperation wilt 
inschakelen of uitschakelen.

Connection IP 
Address

0.0.0.0 Hiermee stelt u het IP-adres van het verbonden apparaat in.

Connection Port No. 59000 Hiermee stelt u een poortnummer van het verbonden apparaat 
in.

Onderdeel Fabrieksinste
lling

Beschrijving
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Beheerderssoftware

Dit deel beschrijft belangrijke software voor het beheren van het apparaat.

• Configuratiehulpprogramma

• Webpagina van Deze Machine.
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Gebruikersverificatie (Toegangsbeheer)

Toegangscontrole verwijst naar de functie waarmee geverifieerde gebruikers beperkte 
bewerkingen kunnen gebruiken.

Verificatie is vereist, voordat u het apparaat gebruikt. Informatie die nodig is voor de 
verificatie van de gebruiker zijn de volgende: gebruikersnaam en wachtwoord, PIN 
(persoonlijke identificatienummer) en IC-kaart.

De beheerder van het apparaat moet informatie over de gebruiker registreren, 
verificatiemethode instellen en toegangscontrole inschakelen zodat de toegangscontrole 
functie kan worden gebruikt.

Gebruik voor het voorbereidingsproces de functie toegangscontrole, zie "Voorbereiding 
(Voor Beheerder)".

Wanneer de toegangscontrole functie is ingeschakeld, weergeeft het controlepaneel van het 
apparaat het volgende scherm.

Om IC-kaartverificatie te gebruiken, is er een verbinding met een IC-kaartlezer vereist. 

Het bericht, "Verificatie met IC-kaart is ook beschikbaar." wordt niet weergeven als eer geen IC-kaartlezer is 
aangesloten.

Als er geen bediening mogelijk is nadat u bent geverifieerd, vraag dan bij uw beheerder of u gemachtigd bent om de 
bediening uit te voeren.

• Voorbereiding (Voor Beheerder)
• Inloggen op Dit Apparaat
• Afdrukken vanaf een Computer
• Het registreren van IC-kaart informatie
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Alvorens de functie Toegangsbeheer wordt gebruikt, moet de beheerder de volgende 
procedure op de webpagina volgen.

Registreertaken voor het inschakelen/uitschakelen van bedieningen.

Het Registreren van Taken

Er zijn twee soorten van gebruikersverificatie methoden: Lokale verificatie (maakt gebruik 
van de gebruikersinformatie geregistreerd in het apparaat) en Server verificatie (maakt 
gebruik van de gebruikersinformatie geregistreerd in de server).

Bij gebruik van Lokale verificatie voor de gebruikersverificatie, registreer gebruikersnamen 
en groepen.

Het Registreren van Gebruikers

Het Registreren van Groepen

De registratie kan ook met de Configuratiehulpprogramma uitgevoerd worden.

Registreren van een gebruikersnaam

Bij gebruik van het verificatiesysteem van de server voor de gebruikersverificatie maakt u 
instellingen voor de verificatie door de server.

Het instellen van de Verificatie Server

Nadat de gebruikersinformatie is geregistreerd en de instelling van de server verificatie is 
voltooid, schakelt u de toegangscontrole uit.

Toegangscontrole inschakelen

Het Registreren van Taken

Registreertaken om de gebruikers toe te wijzen. Bijvoorbeeld, u kunt taken voor afdelingen of 
posities maken, geautoriseerde bedieningen toewijzen aan elke taak en daarna registreren. 

Er kunnen maximaal 100 taken worden geregistreerd.

Controleerbare bedieningen door taken zijn als volgt:

• Afdrukken vanaf een Computer

• Afdrukken vanuit het USB-geheugen

Twee soorten taken zijn geregistreerd door de fabrieksstandaard.

• .AdminRole:
Deze rol is voor de beheerder van het apparaat. Het kan worden toegewezen aan algemene 
gebruikers. Gebruikers waaraan [.AdminRole (.Beheerdersrol)] is toegewezen, kunnen 
optreden als beheerders van het apparaat en hebben toegang tot de pagina [Administrator 
Login (Berheederaanmelding)] van de webpagina. (Zolang het toegangsbeheer is 
ingeschakeld en ze als lokale gebruikers zijn geregistreerd.) 

[.AdminRole (.Beheerdersrol)] kan niet worden verwijderd of bewerkt.

• .DefaultRole:
Deze rol wordt toegewezen aan gebruikers zonder rol wanneer ze worden geregistreerd.

[.DefaultRole (.Standaardrol)] kan niet worden verwijderd maar het toegangsrecht kan 
worden bewerkt.

Twee of meerdere taken kunnen aan een gebruiker worden toegewezen.

1 Open de Web-pagina van de machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.
Log in als de beheerder

3 Klik op [User Management (Beheer van de Gebruiker)].

4 Klik op [Role List (Taaklijst)].

5 Klik op [+ (+)].

6 Wanneer het scherm Taak informatie verschijnt, de benodigde informatie 
invoeren.

Voorbereiding (Voor Beheerder)
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• Rolnaam: Voer een rolnaam in. U kunt een [Role Name (Rolnaam)] niet tweemaal 
registreren. U kunt [Role Name (Rolnaam)] niet weglaten. Deze wordt samen met 
[Role Descriptions (Rolbeschrijvingen)] weergegeven in de lijst met rollen.

• Taak Omschrijving: Geef de verklaring van de taak op, enz.
• Toestemming: Stel in op Toestaan/Verbieden van elke bewerking of gedwongen 

verbieden voor elke bediening. Als Gedwongen verbieden is ingesteld, zijn 
bedieningen die zijn toegestaan met andere taken verboden.

• Lijst met lokale gebruikers: Voeg gebruikers toe aan wie de rol wordt toegewezen. 
Selecteer de gebruiker uit de lijst en wijs de rol toe. Aan gebruikers kunnen rollen 
worden toegewezen die worden bewerkt. U kunt de toewijzing aan gebruiker 
annuleren. U kunt taken aan gebruikers toewijzen op hetzelfde moment dat u de 
gebruikers registreert.

• Kerberos Gebruikerslijst: Voeg Kerberos gebruikers toe aan wie een taak is 
toegewezen.

7 Klik op [Submit (Indienen)].
U kunt geregistreerde taken kopiëren om toe te voegen.
Klik op [Copy (Kopiëren)] rechts van de naam taak voor weergave van de taak 
informatie scherm, wijzig items indien nodig en vervolgens deze registreren.
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Het Registreren van Gebruikers

Bij gebruik van Lokale verificatie voor de gebruikersverificatie, registreer gebruikers op een 
web browser. Er kunnen maximaal 5000 gebruikers worden geregistreerd.

1 Open de Web-pagina van de machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.
Log in als de beheerder

3 Klik op [User Management (Beheer van de Gebruiker)].

4 Klik op [User List (Gebruikerslijst)].

5 Geeft de type gebruiker op.
• Lokale Gebruiker: Registreren van gebruikersinformatie op het apparaat.
• LDAP-gebruiker: Gebruiker geregistreerd bij de LDAP-server. LDAP server 

authentificatie-instelling is vereist. LDAP-gebruiker kan niet worden geregistreerd. 
Alleen het bekijken van gebruikers is beschikbaar. U kunt kijken welke gebruikers het 
apparaat hebben gebruikt.

• Kerberos-gebruiker: Gebruiker geregistreerd bij de Kerberos-server. Kerberos server 
authentificatie-instelling is vereist. Kerberos-gebruiker kan niet worden geregistreerd. 
Alleen het bekijken van gebruikers is beschikbaar. U kunt de lijst met gebruikers die 
het apparaat hebben gebruikt controleren.

6 Klik op [+ (+)].

7 Voer de benodigde informatie in wanneer het scherm gebruikersinformatie 
verschijnt.

• Gebruikersnaam: Voer een Gebruikersnaam in. U kunt een [User Name 
(Gebruikersnaam)] niet tweemaal registreren.

• Wachtwoord: Voer een wachtwoord in.
• Weergave Naam: Voer een weer te geven naam in.
• E-mailadres: Voer het e-mailadres van de gebruiker in.
• Taal Code: Voer de taal code in.
• PIN: Voer de PIN in.
• Kaart ID: Voer de IC-kaart informatie in.
• Taak: Stelt de taak in. Er kunnen meerdere taken aan een gebruiker worden 

toegewezen.
• Groep: Stel de groep in waartoe de gebruiker behoort. Groep kan met de functie 

Accountbeheer worden gebruikt.

8 Klik op [Submit (Verzenden)].
U kunt geregistreerde gebruikers kopiëren om toe te voegen.
Klik op [Copy (Kopiëren)] rechts van de gebruikersnaam voor weergave van het 
scherm gebruikersinformatie, wijzig items indien nodig en vervolgens deze registreren.
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Het Registreren van Groepen

U kunt verschillende gebruikers in een groep beheren. Er kunnen maximaal 1.000 groepen 
worden geregistreerd. Er kunnen maximaal 5.000 gebruikers in een groep worden 
geregistreerd.

1 Open de Web-pagina van de machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.
Log in als de beheerder

3 Klik op [User Management (Beheer van de Gebruiker)].

4 Klik op [Group List (Groepslijst)].

5 Klik op [+ (+)].

6 Voer de benodigde informatie in wanneer het scherm groepinformatie 
verschijnt.
• Groepsnaam: Voer een Groepsnaam in.
• Groep Omschrijving: Voer verklaring van de groep in, enz.
• Lokale Gebruikerslijst: Gebruikers aan de groep toevoegen.

• Kerberos Gebruikerslijst: Kerberos gebruikers aan de groep toevoegen.

7 Klik op [Submit (Indienen)].
U kunt geregistreerde taken kopiëren om toe te voegen.
Klik op [Copy (Kopiëren)] rechts van de groepsnaam voor weergave van het scherm 
groepsinformatie, wijzig items indien nodig en vervolgens deze registreren.

Het instellen van de Verificatie Server

Bij gebruik van de Server Verificatie systeem voor de gebruikersverificatie, maak instellingen 
voor de server via de web browser.

De procedure bij gebruik van de LDAP verificatie server is als voorbeeld bedoeld.

1 Open de Web-pagina van de machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.
Log in als de beheerder
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3 Klik op [User Management (Beheer van de Gebruiker)].

4 Klik op [LDAP Authentication Setting (Instelling LDAP Verificatie)].

5 Klik op [LDAP Authentication Setting (Instelling LDAP Verificatie)].

6 Voer een LDAP-code in om informatie te verkrijgen.
• Weergave Naam: Geef de attribuut code op om de naam weergave van de 

gebruikersinformatie te verkrijgen.
• Mailadres: Geef de attribuut code op om het e-mailadres van de gebruikersinformatie 

te verkrijgen.
• Taal code: Geef de attribuut code op om de taal code van de gebruikersinformatie te 

verkrijgen.
• Groep: Instellen bij het automatisch toewijzen van gebruikers aan groepen.
• Kaart ID: Instellen bij gebruik van de IC-kaart verificatie. U hoeft niets in te voeren als 

u geen IC-kaart verificatie gebruikt.
• PIN: Instellen bij gebruik van de PIN verificatie. U hoeft niets in te voeren als u geen 

PIN verificatie gebruikt.
• Gebruikersnaam: Stelt de kenmerksleutel van de geregistreerde gebruikersnaam in 

de LDAP-server in.
De standaardgebruikersnaam is ingesteld op "sAMAccountName", de 
kenmerksleutel van de Windows-server.
Gebruikers van de Windows-server hoeven de instelling niet te wijzigen.

• Verificatiegegevens in cache: Deze instelling wordt ingesteld als u tijdelijk verificatie-
informatie opslaat in het apparaat. [Disable (Uitschakelen)] (niet in de cache 
plaatsen) is standaard ingesteld. Door deze instelling in te schakelen kunt u de 
verificatie ontgrendelen wanneer u het apparaat wilt gebruiken, zelfs als u geen 
verbinding met de LDAP-server kunt maken vanwege communicatiefouten.

• Geldigheidsduur van cache verificatie-informatie: Door de inschakeling van [Cache 
authentication information (Verificatiegegevens in cache)] worden de instellingen 
weergegeven. U kunt een vervaldatum voor de cache verificatie-informatie instellen. 
De instelling kan worden ingevoerd met stappen van één dag.

U kunt 1 tot 2000 dagen instellen. Wanneer de opgegeven dagen zijn verstreken 
nadat de verificatie bij de verificatieserver is voltooid, zijn de verificatiegegevens in 
de cache niet langer beschikbaar.

7 Klik op [Submit (Verzenden)].

8 Klik op [Role Assignment Regulations (Voorschriften Taak Toewijzing)].
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9 Klik op [+ (+)] om een nieuwe regel toe te voegen voor het toewijzen van een 
taak.

10 Voer de benodigde informatie in, wanneer het scherm taak toewijzing 
verschijnt.

11 Klik op [Submit (Verzenden)].

Toegangscontrole inschakelen

Nadat de gebruikersinformatie is geregistreerd en de instelling van de server verificatie is 
voltooid, schakelt u de toegangscontrole uit.

1 Open de Web-pagina van de machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Inloggen als beheerder.
Log in als de beheerder

3 Klik op [Admin Setup (Instellen Beheerder)].

4 Klik op [Management (Beheer)].

5 Klik op [Access Control Setup (Instellen Toegangscontrole)].
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6 Selecteer [Enable (Inschakelen)] voor [Access Control (Toegangscontrole)].

7 Geef de toegangscontrole instelling op afhankelijk van uw omgeving.
• Gebruik E-mail afdrukken: Configureer de instelling in Toegangsbeheer voor de 

functie [Email print (E-mail afdrukken)]. U kunt een van de drie opties [Color (Kleur)], 
[Mono (Mono)] en [Disable (Uitschakelen)] instellen. Als [Color (Kleur)] is 
geselecteerd, worden ontvangen bijlagen in kleur en monochroom afgedrukt 
naargelang de kleurinstellingen van de bijlagen. Als [Mono (Mono)] is ingesteld, 
worden de ontvangen bijlagen monochroom afgedrukt. Als de bijlagen zijn ingesteld 
op kleur, worden ze naar monochroom geconverteerd alvorens ze worden afgedrukt. 
Als [Disable (Uitschakelen)] is ingesteld, wordt de ontvangen e-mailbijlage niet 
afgedrukt.

• Gebruik Google Cloud Print: Configureer de instelling voor de functie [Google Cloud 
Print (Google Cloud Print)]. U kunt een van de drie opties [Color (Kleur)], [Mono 
(Mono)] en [Disable (Uitschakelen)] instellen. Als [Color (Kleur)] is geselecteerd, 
worden ontvangen bijlagen in kleur en monochroom afgedrukt naargelang de 
kleurinstellingen van de bijlagen. Als [Mono (Mono)] is ingesteld, worden de 
ontvangen bijlagen monochroom afgedrukt. Als de bijlagen zijn ingesteld op kleur, 

worden ze naar monochroom geconverteerd alvorens ze worden afgedrukt. Als 
[Disable (Uitschakelen)] is ingesteld, wordt Google Cloud Print niet gebruikt.

• Gebruik door gastgebruikers: Schakelt het gebruik van gastgebruikers in of uit 
wanneer het toegangsbeheer is ingeschakeld. Als [Enable (Inschakelen)] is 
ingesteld, wordt [Guest (Gast)] weergegeven op het verificatiescherm van het 
bedieningspaneel.

• Het instellen van machtigingen voor gasten: Het scherm voor het instellen van 
machtigingen voor gasten wordt weergegeven. Standaard kunnen alle functies 
worden gebruikt door gasten. Wijzig de instellingen overeenkomstig uw beleid.

• Bevestigingsmethode: Inschakelen/uitschakelen van elke verificatiemethode.
• Bevestiging maken: Stel de gebruikte verificatiemethode in wanneer wordt ingelogd 

of geprint op het apparaat.
• Instellingen kaart lezen: Instellen als verificatie met een FeliCa-kaart plaatsvindt.

Als u taken van onbekende gebruikers wilt negeren, stelt u [Guest user use (Gebruik gastgebruiker)] in op 
[Disable (Uitschakelen)] of schakelt u het afdrukrecht van gastgebruikers uit in [Set Guest Permissions (Stel 
machtigingen voor gasten in)].

8 Klik op [Submit (Indienen)].
Wanneer de toegangscontrole functie is ingeschakeld, wijzigt zich het bovenste scherm 
op het controlepaneel van de machine als volgt.
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Om IC-kaartverificatie te gebruiken, is er een verbinding met een IC-kaartlezer vereist. 

Het bericht, "Verificatie met IC-kaart is ook beschikbaar." wordt niet weergeven als eer geen IC-kaartlezer is 
aangesloten.

Wanneer de functie voor toegangsbeheer is ingeschakeld, wordt het aanmeldingsscherm op 
het apparaat weergegeven en moet de identiteit van de gebruiker worden gecontroleerd.

Dit deel beschrijft het inloggen op het apparaat met gebruik van de gebruikersverificatie met 
gebruikersnaam en wachtwoord.

Als u met een IC-kaar op het apparaat wilt inloggen, dient u eerst de IC-kaart informatie in het apparaat te registreren 
aan de hand van de volgende manieren.

• De beheerder specificeert de IC-kaart informatie bij het registreren van de gebruikersinformatie.

Het Registreren van Gebruikers

• Gebruikers houden hun IC-kaarten boven het apparaat voor registratie na het inloggen op het apparaat met 
gebruikersnaam en wachtwoord, PIN.

Het registreren van IC-kaart informatie

1 Voer een Gebruikersnaam in.

2 Voer een wachtwoord in.
Log in als de beheerder

Inloggen op Dit Apparaat
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• Als u het paneel voor een bepaalde tijd niet gebruikt, wordt u automatisch afgemeld.

• Het over het scherm halen van de IC-kaart waarop [Logout (Afmelden)] staat weergegeven, meld de gebruiker 
onmiddellijk af een staat u toe in te loggen met de informatie van de vastgehouden IC-kaart. (Wisselen van 
gebruiker)

Om af te melden, druk op [Logout (Afmelden)].

Als de toegangscontrole is ingeschakeld, voer dan de gebruikersinformatie vanaf de 
printerstuurprogramma in om te printen.

Voor Windows

De procedure bij gebruik van het memo pad en het PCL-printerstuurprogramma is als 
voorbeeld bedoeld.

1 Selecteer [Print (Printen)] in het [File (Bestand)] menu.

2 Selecteer de noodzakelijke printerstuurprogramma in [Select Printer (Printer 
Selecteren)] en klik vervolgens op [Preferences (Voorkeuren)].

3 Selecteer het tabblad [Extend (Verlengen)].

4 Klik op [User Authentication (Gebruikersverificatie)].

5 Stel [User Name (Gebruikersnaam)], [Password (Wachtwoord)] in als de 
gegevens voor de verificatie van de gebruiker en geef [Authentication Type 

Afdrukken vanaf een Computer
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(Verificatietype)] en [Summary Account Name (Naam van samenvattende 
account)] op als verificatiebestemming van de gebruiker en verificatietype.

Afhankelijk van de instelling voor [User Authentication Options... (Gebruikersverificatie-opties...)] op het tabblad 
[Device Options (Apparaatopties)] worden [Password (Wachtwoord)], [Authentication Type (Verificatietype)], 
[Summary Account Name (Naam van samenvattende account)] en [Use User Authentication 
(Gebruikersverificatie gebruiken)] mogelijk niet weergegeven.

6 Schakel het selectievakje [Use User Authentication (Gebruikersverificatie 
gebruiken)] in als het wordt weergegeven.

Schakel het selectievakje [Use User Authentication (Gebruikersverificatie gebruiken)] uit als u de Client-PIN voor 
taakverantwoording wilt gebruiken als gegeven voor de gebruikersverificatie.

7 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
Afhankelijk van de instelling voor [User Authentication Options... (Gebruikersverificatie-
opties...)] op het tabblad [Device Options (Apparaatopties)] is de gebruikersnaam 
mogelijk vast ingesteld op de aanmeldingsnaam.
Schakel het selectievakje [Use logon name as user name (Aanmeldingsnaam als 
gebruikersnaam gebruiken)] in als u de aanmeldingsnaam voor Windows wilt 
gebruiken als gebruikersnaam.

8 Als [Authentication Type (Verificatietype)] wordt weergegeven, selecteert u de 
verificatiebestemming van de gebruiker en het verificatietype in de lijst.

• Automatisch: Volgt de aanmeldingsmethode voor Windows. Wanneer de gebruiker is 
aangemeld bij het domein, wordt [Server LDAP (Server LDAP)] gebruikt en wanneer 
de gebruiker is aangemeld op de lokale computer, wordt [Device Local (Lokaal 
apparaat)] gebruikt als de verificatiemethode.

• Lokaal apparaat: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen 
gebruikersgegevens op het apparaat.

• Server LDAP: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen 
gebruikersgegevens op de server via LDAP.

• Server Kerberos: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen 
gebruikersgegevens op de server via Kerberos.

Het standaard verificatietype kan in [User Authentication Options... (Gebruikersverificatie-opties...)] op het 
tabblad [Device Options (Apparaatopties)] worden ingesteld.

9 Als [Summary Account Name (Naam van samenvattende account)] wordt 
weergegeven, stelt u een soort samenvattingsaccount (account) voor het 
aantal afdrukpunten in alsook een naam.
Als u voor elke gebruiker het totaal per groep (waartoe die gebruiker behoort) wilt 
bijhouden, selecteert u een groep bij [Type (Type)] en geeft u een groepsnaam in 
[Name (Naam)] op.
Als u kiest voor het totaal van een gedeeld account dat meerdere gebruikers kunnen 
gebruiken, selecteert u een gedeeld account bij [Type (Type)] en geeft u de naam van 
het gedeelde account in [Name (Naam)] op.

10 Klik op [OK(OK)].

11 Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

12 Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

• Opties voor gebruikersverificatie instellen
Stel de gebruikersverificatie-opties van het printerstuurprogramma in op het 
tabblad [Device Options (Apparaatopties)] of [Device Settings 
(Apparaatinstellingen)] in Eigenschappen van printer.

1 Klik op [Start (Starten)] en selecteer vervolgens [Devices and Printers 
(Apparaten en Printers)].
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2 Klik met de rechtermuisknop op [OKI C542*] en selecteer vervolgens [Printer 
properties (Printereigenschappen)].
* Type stuurprogramma (bijv. PCL6/PS)

3 Voor een Windows PCL-stuurprogramma selecteert u [Device Options 
(Apparaatopties)] en klikt u op [User Authentication Options... 
(Gebruikersverificatie-opties...)]. Voor een Windows PS-stuurprogramma 
selecteert u [Device Options (Apparaatopties)] en vouwt u [Installable Options 
(Geïnstalleerde opties] uit.

4 Hiermee geeft u de opties voor de gebruikersverificatie op.
• Gebruikersverificatieopties instellen voor elke gebruiker: Hiermee geeft u [Use User 

Authentication (Gebruikersverificatie gebruiken)] weer in het dialoogvenster van de 
gebruikersverificatie om in te stellen of de gebruikersverificatie al dan niet moet 
worden ingeschakeld.

Als het selectievakje [Set User Authentication Options for each user (Gebruikerverificatie-opties instellen voor 
elke gebruiker)] is uitgeschakeld, gebruikt u de gebruikersverificatie en volgt u de Windows-aanmeldingsmethode 
als verificatietype. Wanneer de gebruiker is aangemeld bij het domein, wordt [Server LDAP (Server LDAP)] 
gebruikt en wanneer de gebruiker is aangemeld op de lokale computer, wordt [Device Local (Lokaal apparaat)] 
gebruikt als de verificatiemethode.

• Informatie over gebruikersverificatie invoeren bij het afdrukken: Hiermee geeft u de 
ingestelde gebruikersverificatie weer telkens als u iets afdrukt. Gebruik deze 
instelling als u de gebruiker voor elke afdruktaak moet opgeven in een omgeving 
waarin meerdere gebruikers hetzelfde account op dezelfde computer gebruiken.
Deze optie is niet beschikbaar als het selectievakje [Set User Authentication Options 
for each user (Gebruikerverificatie-opties instellen voor elke gebruiker)] is 
ingeschakeld.

• Naam van samenvattende account: Hiermee schakelt u een optie in waarmee u een 
samenvattingsaccount voor de gebruikersverificatie kunt instellen.

• Authenticatietype: Hiermee schakelt u een optie in waarmee u een verificatietype 
voor de gebruikersverificatie kunt instellen.

• Standaard verificatietype: Hiermee geeft u het standaard verificatietype op dat wordt 
gebruikt wanneer het verificatietype niet kan worden opgegeven.

5 Voor het Windows PCL-stuurprogramma klikt u op [OK (OK)].

6 Klik op [OK (OK)].

Voor Mac OS X

De volgende procedure gebruikt TextEdit als voorbeeld.

1 Selecteer [Print (Printen)] in het [File (Bestand)] menu.

2 Selecteer de printerstuurprogramma van dit apparaat.

3 Selecteer [User Authentication (Gebruikersverificatie)] uit het paneelmenu.

4 Selecteer het selectievakje [Use User Authentication (Gebruikersverificatie 
gebruiken)].

Schakel het selectievakje [Use User Authentication (Gebruikersverificatie gebruiken)] uit als u de Client-PIN voor 
taakverantwoording wilt gebruiken als gegeven voor de gebruikersverificatie.
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5 Voer [User Name (Gebruikersnaam)] en [Password (Wachtwoord)] in.
Schakel het selectievakje [Use logon name as user name (Aanmeldingsnaam als 
gebruikersnaam gebruiken)] in als u de aanmeldingsnaam voor de Mac wilt gebruiken 
als gebruikersnaam.

6 Als [Authentication Type (Verificatietype)] wordt weergegeven, selecteert u de 
verificatiebestemming van de gebruiker en het verificatietype in de lijst.
• Automatisch:Volgt de aanmeldingsmethode voor de Mac wanneer de gebruiker is 

aangemeld bij het domein, [Server LDAP (Server LDAP)] wordt gebruikt en wanneer 
de gebruiker niet is aangemeld bij het domein, wordt [Device Local (Lokaal 
apparaat)] gebruikt als de verificatiemethode.

• Lokaal apparaat: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen 
gebruikersgegevens op het apparaat.

• Server LDAP: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen 
gebruikersgegevens op de server via LDAP.

• Server Kerberos: Verifieert de identiteit van de gebruiker met de opgeslagen 
gebruikersgegevens op de server via Kerberos.

7 Als [Summary Account Name (Naam van samenvattende account)] wordt 
weergegeven, stelt u een soort samenvattingsaccount (account) voor het 
aantal afdrukpunten in alsook een naam.
Als u voor elke gebruiker het totaal per groep (waartoe die gebruiker behoort) wilt 
bijhouden, selecteert u een groep bij [Type (Type)] en geeft u een groepsnaam in 
[Name (Naam)] op.
Als u kiest voor het totaal van een gedeeld account dat meerdere gebruikers kunnen 
gebruiken, selecteert u een gedeeld account bij [Type (Type)] en geeft u de naam van 
het gedeelde account in [Name (Naam)] op.

8 Maak de benodigde instellingen.

9 Klik op [Print (Afdrukken)].

• Wanneer verificatietype en overzichtsaccount wordt gebruikt 

1 Selecteer [System Preferences (Systeemvoorkeuren)] in het Apple-menu.

2 Klik op [Print & Scan (Afdrukken & scannen)].

3 Selecteer het apparaat en klik vervolgens op [Options & Supplies (Opties en 
benodigdheden)].

4 Schakel op het tabblad [Options (Opties)] de functies in die u wilt gebruiken.

5 Wijzig het standaard verificatietype en klik vervolgens op [OK (OK)].



- 158 -

5. Besturingsbeheer/ Specificaties

Voor het inloggen op het apparaat met een IC-kaart, dient u de IC-kaart informatie te 
registreren. U kunt uw IC-kaart informatie zelf registreren.

• Om IC-kaartverificatie te gebruiken, is er een verbinding met een IC-kaartlezer (optioneel) vereist. 

• Deze functie is niet beschikbaar bij het inloggen op het apparaat met een verificatiemethode anders dan de lokale 
verificatie.

• Deze functie is niet beschikbaar als de "Register general user's IC card" door de beheerder ingesteld is op [Disable 
(Uitschakelen)].

Toegangscontrole inschakelen

1 Gebruik de lokale verificatie om op het apparaat in te loggen.

Log in als de beheerder

2 Druk [Device Settings (Apparaatinstelling.)] op het aanraakpaneel.

3 Selecteer [User Account Info (Info Gebruikersaccount)].

4 Druk op [Register IC card (IC-kaart Registreren)].

5 Volg de instructies op het scherm om de IC-kaart informatie te registreren.

Het registreren van IC-kaart informatie
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Accountbeheer

Als u Afdruktaak Beheerfunctie gebruikt, kan deze functie niet samen worden gebruikt.

Als het toegangsbeheer is ingeschakeld, kunt u door de webpagina van het apparaat te 
gebruiken het aantal afdruktaken voor elke gebruiker of elk gewoon account (een account 
dat door gebruikers wordt gedeeld) beheren.

Zodra de gebruikersinformatie is geregistreerd wordt automatisch een account aan iedere 
gebruiker toegewezen. Gewone accounts moeten bij de beheerders worden geregistreerd.

Beheerders moeten het maximale aantal gebruikers(punten) bij iedere account instellen.

En wijs vervolgens een aantal punten aan iedere taak toe, zoals XX punten voor het kopiëren 
in kleur, enzovoort.

Iedere keer wanneer gebruikers afdrukken, wordt het overeenkomstig aantal punten op hun 
accounts in mindering gebracht. Gebruikers met 0 punten kunnen niet afdrukken.

Voordat u de toegangsbeheer inschakelt, moet u de gebruikersinformatie registreren.

Voorbereiding (Voor Beheerder)

• Het Instellen van Accountbeheer
• Het aantal Punten bij Iedere Account Instellen
• Een Gedeeld Account aanmaken
• Punten voor papierformaat/toner instellen
• Afdrukken wanneer Accountbeheer is Ingeschakeld.
• Let op het volgende bij de Bewerking

1 Open de Webpagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.
Log in als de beheerder

3 Klik op [Account Management (Accountbeheer)].

4 Klik op [Set Access Limits (Toegangslimieten instellen)] onder [STEP1. Set 
access limits (STAP1. Toegangslimieten instellen)].

Het Instellen van Accountbeheer
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5 Schakel [Access Control (Toegangsbeheer)] in en klik op [Submit 
(Verzenden)].

Wanneer het toegangsbeheer is ingeschakeld, verschijnt het aanmeldscherm op het aanraakpaneel.

6 Klik nogmaals op [Account Management (Accountbeheer)].

7 Schakel [Quota Management (Quotabeheer)] in [STEP2. Quota Management 
Settings (STAP2. Instellingen van quotabeheer)] en klik vervolgens op [Submit 
(Verzenden)].

Het quotabeheer betekent het beheer van de gebruiksaantallen.

8 Stel ieder item in door de instructies op het scherm te volgen en klik dan op 
[Submit (Indienen)].
• Beperkte Indeling Instelling: Stel een actie in wanneer uw aanwijzingen onvoldoende 

zijn.
• Toon hoelang de Foutmelding: "Onvoldoende Saldo" op het scherm blijft: Wanneer u 

onvoldoende punten hebt om de taak uit te voeren, verschijnt het 
foutmeldingsscherm op het besturingspaneel. Stel de tijdsduur in voor het tonen van 
het foutmeldingsscherm.
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• Punt Berekeningstype: Geef een berekeningstype op voor het afdrukken. Voor 
[Simple (Eenvoudig)], is de instelling beschikbaar op de web-pagina van het 
apparaat en voor [Standard (Standaard)], is deze niet beschikbaar.

• Instelling Toner Besparing Berekening: Geef al dan niet op of de instelling toner 
besparing wordt meegenomen met de punt berekening.

• Bewerkingen Als het Saldo Onvoldoende is: Stel in of het afdrukken geannuleerd dan 
wel gecontinueerd wordt, bij een puntensaldo van 0.

Stel het aantal punten bij iedere account in.

1 Open de Webpagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.
Log in als de beheerder

3 Klik op [Account Management (Accountbeheer)].

4 Klik op [Summary Account Settings (Overzicht Accountbeheer)].

Het aantal Punten bij Iedere Account Instellen
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5 Klik op [Personal Account settings].

6 Klik een gebruiker aan voor wie u een aantal punten instelt.

7 Voer het toegewezen aantal, saldo in en stel de bewerking in als het saldo 
onvoldoende is. Voor iedere afdruktaak worden punten in rekening gebracht.

M.b.t. het saldo kunt u geen getal invoeren dat boven het toegewezen bedrag ligt.

8 Klik op [Submit (Indienen)].

Maak een gedeeld account aan, dat door de gebruikers gebruikt kan worden.

1 Open de Webpagina van deze machine.

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [Account Management (Accountbeheer)].

4 Klik op [Summary Account Settings (Overzicht Accountbeheer)].

5 Klik op [Creating/setting/deleting shared account (Aanmaken/instellen/
verwijderen gedeeld account)].

6 Klik op [+].

7 Voer het volgende in [Shared Account Name (Naam Gedeeld Account)], 
[Assigned Amount (Toegewezen Aantal Punten)], en [Balance (Saldo)] en stel 

Een Gedeeld Account aanmaken
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vervolgens [Operation When Balance is Insufficient (Bewerking Bij 
Onvoldoende Saldo)] in. 8 Stel een rol in voor het gebruik van het gedeeld account.

For de taak, zie "Voorbereiding (Voor Beheerder)".

9 Klik op [Submit (Indienen)].
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Alleen als de Punt Berekeningstype standaard is ingesteld, is de instelling beschikbaar op de web-pagina van de 
machine. Controleer de Instelling Punt Berekeningstype als de [Cost Settings (Instelling Kosten)] niet wordt 
weergegeven.

Stel het aantal punten voor papierformaten en Kleur/Zwart/Wit (Grijswaarden) in. U kunt het, 
bijvoorbeeld, zodanig instellen dat voor grotere papierformaten meer punten nodig zijn of bij 
kleurafdrukken meer punten dan bij afdrukken in grijswaarden vereist zijn. Punten worden 
per pagina in rekening gebracht, dus bij het afdrukken van twee pagina's wordt twee keer het 
vastgestelde puntenaantal in mindering gebracht.

Daarnaast kunt u de punt reductie systeem toepassen voor dubbelzijdig afdrukken of toner 
besparen bij afdrukken. De reductie hoeveelheid voor het besparen van toner is ook 
afhankelijk van de [Toner Saving Calculation Setting (Instelling Toner Besparing 
Berekening)].

1 Open de Webpagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.
Log in als de beheerder

3 Klik op [Account Management (Accountbeheer)].

4 Klik op [Cost Settings (Kosteninstellingen)].

5 Klik op [Paper Size Points Settings (Instellingen papierformaatpunten)] of 
[Toner Points Settings (Instellingen tonerpunten)].

Het instellingenscherm opent afzonderlijk.

Punten voor papierformaat/toner instellen
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De standaardwaarde voor elk papierformaatpunt wordt berekend a.d.h.v. de oppervlakteratio in verhouding tot 
een A4-vel.

6 Voer de instellingswaarde in en klik op [Submit (Verzenden)].

7 Sluit het instellingenscherm.

8 Klik op [Duplex Printing Discount Settings (Dubbelzijdig afdrukken Korting-
instellingen)] of [Toner Saving Discount Rate Settings (Only When Toner 
Saving Calculation Setting is Enable) (Toner besparen met 

kortingspercentages (Alleen als de tonerbesperkingsinstelling is 
ingeschakeld))].

Het instellingenscherm opent afzonderlijk.

9 Voer de instellingswaarde in en klik op [Submit (Verzenden)].

10 Sluit het instellingenscherm.
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Klik op [Reset (Reset)] om de fabrieksinstellingen te herstellen.
Volg de onderstaande procedure voor het afdrukken vanaf het USB-geheugen, gedeeld 
afdrukken of persoonlijk afdrukken.

1 Inloggen op het apparaat.

2 Selecteer een te gebruiken account bij meerdere beschikbare accounts.

Om tussen accounts te wisselen, meld de huidige account af en log in met een ander account.

3 Voer de vereiste bewerking uit.
Bij het afdrukken vanaf een computer, zie "Afdrukken vanaf een Computer".

Afdrukken wanneer Accountbeheer is Ingeschakeld.
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Als het Toegangsbeheer is ingeschakeld en de resterende punten de nulstand bereiken, 
stopt het afdrukken en wordt de taak na het verstrijken van een bepaalde tijdsduur 
automatisch geannuleerd. (De standaard fabrieksinstelling is 40 seconden).

Wanneer taken niet worden uitgevoerd, vraag uw beheerder om uw saldo in het [Summary 
Account Setting (Overzicht Accountinstellingen)] te verifiëren. De tijdsperiode tussen de 
detectie van onvoldoende punten en de taakannulering van het apparaat kan op de 
webpagina van het apparaat worden ingesteld.

Als het afdrukken stopt wegens onvoldoende punten, moet u de huidige taak annuleren of 
punten toevoegen en het afdrukken voltooien om de volgende afdruktaken uit te voeren.

Neem contact op met de beheerder als u uw saldo zelf wilt verifiëren.

Let op het volgende bij de Bewerking
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Dit apparaat Verplaatsen/Vervoeren

Deze paragraaf beschrijft het verplaatsen of vervoeren van het apparaat.

• Deze machine verplaatsen
• Deze machine vervoeren

1 Schakel het apparaat uit.

Apparaat inschakelen of uitschakelen (Gebruikershandleiding)

2 Ontkoppel alle kabels.
• Netsnoer
• LAN-kabel of USB-kabel

3 Verwijder papier uit de papiercassettes.

4 til uw machine op en verplaats het naar een andere locatie.

Deze machine verplaatsen

Letsel kan het gevolg zijn.

Til dit apparaat op met 2 personen omdat het ongeveer 24 kg weegt.
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1 Schakel het apparaat uit.

Apparaat inschakelen of uitschakelen (Gebruikershandleiding)

2 Ontkoppel alle kabels.
• Netsnoer
• LAN-kabel of USB-kabel

3 Verwijder papier uit de papiercassettes.

4 Als de optionele extra lade is geplaatst, verwijdert u de 2 vergrendelstukken.

5 Til de machine op om de aanvullende lade-eenheid te verwijderen.

6 Bevestig het verpakkingsmateriaal aan de machine.

Gebruik de verpakkingsdoos en het verpakkingsmateriaal dat bij deze machine zat bij de aankoop.

7 Til de machine op en plaats het in de doos.

Deze machine vervoeren

Letsel kan het gevolg zijn.

Til dit apparaat op met 2 personen omdat het ongeveer 24 kg weegt.



6 Netwerk

AirPrint
Google Cloud Print
Netwerkgerelateerde Software
Netwerkinstellingen
Netwerkproblemen
Deze paragraaf beschrijft de netwerk bedieningen van het apparaat.
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AirPrint

Met AirPrint (Afdrukken) kunt u afdrukken vanaf een Mac zonder stuurprogramma’s te 
installeren. Via AirPrint (Afdrukken) kunt u vanaf een iPhone, iPad en iPod Touch afdrukken. 
Een overzicht van AirPrint wordt beschreven en de basisinstellingen worden hier 
beschreven.

• Over AirPrint (Afdrukken)
• AirPrint instellen (Afdrukken)
• De machine op een computer registreren(Mac OS X)
• Printen met AirPrint (Print)

AirPrint (Afdrukken) is een functie waarmee u makkelijk afdrukt vanaf een Mac. Via AirPrint 
(Afdrukken) kunt u vanaf een iPhone, iPad en iPod Touch afdrukken. Het mobiele apparaat 
of de Macintosh merkt deze machine automatisch op.

Met AirPrint (Print), kunt u gemakkelijk printen een foto, e-mail, Webpagina of andere 
weergaves op het scherm door alleen maar een paar keer te klikken op het scherm.

Deze kenmerken vereisen deze machine naar een Mac over een bedraadde LAN, draadloze 
LAN of USB kabel te verbinden.

Voor meer informatie over AirPrint gaat u naar de website van Apple Inc.

Over AirPrint (Afdrukken)
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Sluit deze machine aan op hetzelfde netwerk als een mobiel apparaat.

Verbind dit apparaat met een mobiel apparaat via een draadloos toegangspunt of 
rechtstreeks via een draadloos LAN (AP modus).

Verbind dit apparaat met de toegangspunten in een bedraad of draadloos netwerk 
(Infrastructuur).

Als u verbinding wilt maken met een draadloos LAN (Infrastructuur), stelt u de draadloze 
LAN (Infrastructuur) op voorhand in.

Alvorens het aansluiten op een draadloze LAN (Gebruikershandleiding)

Als u verbinding wilt maken met een bedraad LAN, verbind dit apparaat op de 
toegangspunten met een LAN-kabel.

Als u verbinding wilt maken met een draadloos LAN (AP modus), stelt u de draadloze LAN 
(AP Modus) op voorhand in.

Alvorens het aansluiten op een draadloze LAN (Gebruikershandleiding)

Om AirPrint vanaf een Mac te gebruiken, sluit u deze printer aan op de Mac.

Om af te drukken met behulp van AirPrint (Print), moet u de instellingen van de terminalzijde 
configureren. Ga verder naar"Printen met AirPrint (Print)".

AirPrint instellen (Afdrukken)
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Als u AirPrint (Afdrukken) voor het eerst gebruikt, moet u het apparaat aan een computer 
toevoegen.

Het scherm van OS X 10.10 wordt als voorbeeld gebruikt.

1 Schakel het apparaat en de computer in.

2 Verbind dit apparaat met de computer via een bedraad of draadloos netwerk.

3 Selecteer [System Preferences] in het Apple-menu.

4 Klik op [Printers & Scanners].

5 Klik op [+] en selecteer [Add Printer or Scanner].

6 Selecteer [OKI-C542-****** (OKI-C542-******)] en klik vervolgens op [Add 
(Toevoegen)].De machine op een computer registreren(Mac OS X)
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7 Controleer of het apparaat in [Printers (Printers)] wordt weergegeven en of 
[OKI C542-AirPrint (OKI C542-AirPrint)] in [Kind (Type)] wordt weergegeven.

8 Sluit [Printers & Scanners].

• Printen vanaf een IOS Apparaat
• Printen vanaf een Computer (Mac OS X)

Alvorens u AirPrint gebruikt met Mac OS X, registreer dit apparaat op de computer.

De machine op een computer registreren(Mac OS X)

Printen vanaf een IOS Apparaat

1 Open een bestand.

2 Tik  (Actie).

3 Tik  (Afdrukken).
De naam van het printer model dat u het laatste heeft gebruikt en bestaat op hetzelfde 
netwerk wordt weergegeven.

Indien u voor de eerste keer print en modellen noemen behalve deze machine is getoond, selecteer deze 
machine in stap 4.

Printen met AirPrint (Print)
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4 Tik op [Printer] om uw machine te kiezen.

De functies die deze machine ondersteunt, worden weergegeven.

5 Stel opties in.

6 Tik op [Print]

Printen vanaf een Computer (Mac OS X)

1 Open een bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File]-menu.
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3 Selecteer [OKI-C542-******] in [Printer (Printer)].

4 Stel opties in.

5 Klik op [Print].
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Google Cloud Print

Google Cloud Print is een print dienst geleverd door Google die u in staat stelt om te printen 
vanaf een mobiele telefoon, smartphone, computer, of andere netwerk apparaten. Een 
overzicht van Google Cloud Print wordt geleverd, en de basis instellingen en beheer worden 
hier beschreven.

• Over Google Cloud Print
• Google Cloud Print instellen
• Met Google Cloud Print afdrukken
• Google Cloud Print-registraties controleren
• Het gebruik van de instellingen van de Cloud-service controleren of wijzigen
• De geregistreerde informatie verwijderen
• Controleren of het verwijderen is voltooid
• Over het importeren van de CA-certificaten van de proxy-server

De machine ondersteunt Google Cloud Print

Google Cloud Print is een print die u in staat stelt om gegevens uit te voeren naar een printer 
vanaf een mobiele telefoon, smartphone, computer, of andere apparaten via het Internet.

Met Google Cloud Print, kunt u documenten of afbeeldingen zenden naar een aangewezen 
printer vanaf iedere plaats. Bijvoorbeeld, u kunt printen vanaf uw computer thuis naar een 
printer in uw kantoor, of vanaf de applicatie die u altijd gebruikt naar uw printer thuis - dit 
printen kan makkelijk worden bereikt. Het is niet nodig om driver te installeren of software te 
downloaden.

Om Google Cloud Print te gebruiken, moet u het volgende voorbereiden.

• Deze machine
Wanneer u Google Cloud Print instelt, moet de machine verbonden zijn met het Internet.

Een LAN-kabel/USB-kabel aansluiten (Gebruikershandleiding)

Aansluiten met een draadloze LAN (alleen wanneer de draadloze LAN-module is gemonteerd) 
(Gebruikershandleiding)

Daar Google Cloud Print communicatie maakt via het Internet, wordt het aanbevolen om veiligheid maatregelen ten 
nemen.

• Beperk communicaties vanaf het Internet met een firewall of ander beveiliging systeem.

• Verander het beheerder wachtwoord dat wordt geleverd bij de machine vanaf de standaard waarde.

Over Google Cloud Print
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• Netwerk apparaten
De netwerk apparaten zijn computers of mobiele apparaten die zijn verbonden met het 
Internet. Stel in Google Cloud Print of voer print bewerkingen uit vanaf ondersteunde 
applicaties. 

• Google rekening
Deze rekening is nodig voor het instellen van Google Cloud Print of het printen vanaf een 
ondersteunde applicatie.

• Ondersteunde applicatie
Applicatie die draaien op een netwerk apparaat en toestaan om Google Cloud Print te 
gebruiken.

Voor details over ondersteunde OS en applicatie, bezoek de Google Website. De 
aanbevolen browser is Google Chrome.

Google Website (http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html)

• Netwerk
Gebruikt tussen de netwerk apparaten en de Cloud, en de Cloud en de machine.

Google Cloud Print ondersteund niet IPv6.

Om Google Cloud Print te gebruiken, is een Google rekening nodig. Dit deel beschrijft hoe de 
machine te registreren in Google Cloud Print via gebruik van een Google rekening. 

Wanneer u al een rekening heeft, is het niet nodig om een nieuwe rekening te creëren. Ga 
verder met stap 3.

• Om het [Print Google Cloud (Print Google Cloud)] menu te openen, zijn de beheerdersnaam en wachtwoord 
vereist. De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn respectievelijk 
"admin" en “999999".

• Alhoewel deze handleiding de procedure voor het instellen van de server vanaf het bediening paneel beschrijft, 
wordt het aanbevolen om de servers in te stellen vanaf de Webpagina van deze machine wanneer u kunt bedienen 
vanaf een computer.

Om vanaf de webpagina te controleren selecteer [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)]> [Network (Netwerk)]> 
[TCP / IP (TCP / IP)] in "Over items die men kan instellen of controleren".

1 Heb toegang tot de Google website van een computer, smartphone of ander 
mobiel apparaat.

Google Website (https://accounts.google.com/signup)

2 Creëer een Google rekening door het volgen van de op het scherm instructies.

3 Stel het IP-adres, het subnetmasker, het gateway-adres, enz. in op de aan te 
sluiten printer.

4 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

Google Cloud Print instellen
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5 Druk op [Google Cloud Print].

6 Druk op [Google Cloud Print Settings].

7 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

8 Controleer de [DNS Server (Primary)] instelling waarde.
Aangezien [0.0.0.0] aanduidt, dat de waarde niet juist is ingesteld, stelt u het IP-adres 
in dat aan uw omgeving is aangepast. (Voorbeeld: 172.26.79.61)

Als de secundaire DNS-server wordt gebruikt, controleer dan de instelwaarde van 
[DNS Server (Secondary) (DNS server (secundair))]. (Voorbeeld: 172.26.79.62)
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Als de proxy-server wordt gebruikt, druk dan op [Proxy (Proxy)] voor [Enable 
(Inschakelen)].

Als de proxy-server niet gebruikt wordt, gaat u door met stap 22.

9 Druk op [Proxy Server].

10 Voer een servernaam in.
U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

11 Druk op [OK].

12 Druk op [Proxy Server Port No.].

13 Voer poortnummer van de proxyserver in.

14 Druk op [OK].
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15 Druk op [Proxy User ID].

16 Voer het proxy gebruike ID in.
U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

17 Druk op [OK].

18 Druk op [Proxy Password].

19 Voer het proxy wachtwoord in.
U kunt maximaal 64 tekens invoeren.

Voor de instellingwaardes, neem contact op met uw netwerk beheerder.

20 Druk op [OK].

21 Druk op [Back] om terug te gaan naar het [Google Cloud Print] menu.

22 Druk op [Register to Google Cloud Print].

23 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".
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24 Wanneer het [Register device to Google Cloud Print? Opmerking: [A Google 
account is required for registration.] boodschap wordt weergegeven, kies 
[Yes].

25 De URL van de authentificatiebestemming wordt weergegeven.

Druk op [Print (Afdrukken)] en de URL van de verificatiebestemming wordt afgedrukt.

• Er is een tijdlimiet voor registratie (authentificatie) verwerking (ongeveer 10 minuten).

• Ga door met stap 30 binnen de tijdsbeperking om de registratie te voltooien.

• Als u niet binnen de tijdsbeperking de taak kunt voltooien en er wordt een foutboodschap weergegeven, keert 
u terug naar stap 22 en registreert u daarna opnieuw.

26 Open de bestemmings-URL voor authenticatie die u hebt afgedrukt in stap 25 
van een computer of mobiel apparaat.

27 Wanneer het Google rekening inlog scherm wordt weergegeven, vooer de 
Google rekening informatie in, en klik dan op [Sign in].
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28 Wanneer het registratie scherm wordt weergegeven, klik op [Finish printer 
registration].

29 Wacht todat de [Thanks, you're ready to go!] boodschap wordt weergegeven.

30 Als de registratie-inhoud en het voltooiingsbericht worden weergegeven op 
het bedieningspaneel van de printer, controleert u het bericht.

Met Google Cloud Print afdrukken
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• Automatisch Printen
• Handmatig Printen
• Afdrukinstellingen wijzigen
• Afzeggen Printen

Stel in wanneer u begint met printen wanneer de machine print gegevens ontvangt vanaf 
Google Cloud Print.

• Stel de Google Cloud Print functie in voordat u Google Cloud Print gebruikt.

Google Cloud Print

• De print kwaliteit zal niet hetzelfde zijn als wanneer u print met de printer driver of print vanaf de machine..

• PDF bestanden met transparantie effecten toegepast zullen niet juist geprint worden.

• Versleutelde PDF-bestanden kunnen mogelijk niet worden afgedrukt.

Automatisch Printen

Wanneer de machine uw print gegevens ontvangt, wordt het automatisch geprint.

1 Controleer dat de machine aanstaat. Druk op

2 Start een applicatie die Google Cloud Print ondersteund vanaf een computer 
of mobiel apparaat.

Google Cloud Print ondersteund Google Chrome, Gmail, Google Drive, of andere applicaties.

3 Tik op het tang icoon op de neerdalende lijst in de applicatie, en kies dan 
[Print] vanaf de weergegeven neergedaalde lijst.

4 Kies de geregistreerde machine op het weergegeven scherm.

5 Stel print instellingen in, en print dan.

• Om te printen, gebruik de Google rekening die u heeft gebruikt om de machine te registreren in Google Cloud 
Print. 

• Om te printen met een andere Google rekening, moet u de [Share] instellingen instellen die worden geleverd 
bij de Google Cloud Print dienst.

Handmatig Printen

Print handmatig als u niet automatisch kunt printen onmiddellijk na het ontvangen van 
gegevens.

1 Controleer dat de machine aanstaat. Druk op

2 Druk op [Print] of de  (PRINT) knop.

3 Druk op [Google Cloud Print].

4 Druk op [Ja] in het bevestigingsscherm.

5 Wanneer de print gegevens bestaan op de Google Cloud Print dienst, start het 
printen.

Om handmatig af te drukken, stelt u [Cloud Service gebruiken] in op [Inschakelen] of [Pauzeren].

Voor details over [Use of Cloud Service], zie "Het gebruik van de instellingen van de Cloud-service controleren 
of wijzigen".

Met Google Cloud Print afdrukken
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Afdrukinstellingen wijzigen

Om de print instellingen te veranderen, kies [Option] op het printer keuze scherm dat wordt 
weergegeven wanneer u print vanaf een ondersteunde applicatie.

U kunt print instellingen niet veranderen vanaf de machine.

Afzeggen Printen

Om af te zeggen tijdens het printen, zeg het af vanaf de machine.

Een afdruktaak annuleren (Gebruikershandleiding)

Om af te zeggen voor het printen, verwijder een print taak vanaf het beheerder scherm van 
Google Cloud Print.

Het Google Cloud Print beheerdersscherm (https://www.google.com/cloudprint)

• Controleren vanaf het Beheerder Scherm van Google Cloud Print.
• Controleren vanaf de Webpagina
• Controleren van het bedieningspaneel

U kunt controleren of de machine is geregistreerd in Google Cloud Print op een van de 
volgende drie manieren.

Controleren vanaf het Beheerder Scherm van Google Cloud Print.

1 Ga naar de Google Website vanaf een computer, smartphone, of ander mobiel 
apparaat.

Het Google Cloud Print beheerdersscherm (https://www.google.com/cloudprint)

2 Voer de Google-accountinformatie in, en klik dan op [Login]

3 Klik op [Print].
De geregistreerde printer worden weergegeven.

Controleren vanaf de Webpagina

1 Open de web-pagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [View Information].

4 Klik op [Network].

5 Controleer dat [Registered] is weergegeven voor [Google Cloud Print].

Controleren van het bedieningspaneel

1 Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)] op het aanraakscherm.

Google Cloud Print-registraties controleren
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2 Druk op [Google Cloud Print (Google Cloud Print)].

3 Controleer dat de volgende drie onderdelen zijn weergegeven.

• Controleren het Gebruik van Cloud Service Instellingen.
• Veranderen van webpagina
• Veranderen van het bedieningspaneel

U kunt controleren en bewerken de Google Cloud Print instellingen.

Controleren het Gebruik van Cloud Service Instellingen.

Controleer de gebruik status van de Cloud dienst vanaf de Webpagina van deze machine.

1 Open de web-pagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [View Information].

4 Klik op [Network].

5 Klik op [Google Cloud Print].

6 Schakel [Using Cloud Service (Cloud Service gebruiken)] in.
De gebruik status wordt weergeven. Er zijn drie gebruik statussen:
Inschakelen: U kunt automatisch of handmatig printen.
Pauze: U kunt handmatig printen. Stel deze status in als u niet automatisch wilt printen.
Uitschakelen: U kunt niet printen. Stel deze status in als u het gebruik van Google 
Cloud Print uit wilt stellen of andere gevallen.

Veranderen van webpagina

Veranderen van webpagina Verander het gebruik van Cloud Dienst instellingen vanaf de 
Web pagina van deze machine.

1 Open de web-pagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

Het gebruik van de instellingen van de Cloud-service 
controleren of wijzigen
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2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [View Information].

4 Klik op [Network].

5 Klik op [Google Cloud Print].

6 Klik op [Using Cloud Service].

7 Wijzig de instellingen

Veranderen van het bedieningspaneel

1 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

2 Druk op [Google Cloud Print].

3 Druk op [Instellingen van Google Cloud Print].

4 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

5 Druk op [Cloud Service gebruiken].

6 Selecteer het type instellingen.

Verwijder de informatie over de machine die is geregistreerd in Google Cloud Print door het 
volgen van de procedure hieronder.

1 Controleer dat de machine is verbonden naar een netwerk.

Wanneer u de informatie verwijdert met de machine verbonden naar een netwerk, wordt de geregistreerde 
informatie op het beheerder scherm van Google Cloud Print ook op hetzelfde moment verwijderd.

Het Google Cloud Print beheerdersscherm (https://www.google.com/cloudprint)

2 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

3 Druk op [Google Cloud Print].

4 Druk op [Geregist. gegevens verwijderen].

5 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

De geregistreerde informatie verwijderen
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6 Druk op [Ja] in het bevestigingsscherm.

7 Wanneer de verwijdering gereed is, wordt het volgende scherm weergegeven.

• Controleren vanaf het Beheerder Scherm van Google Cloud Print.
• Controleren vanaf de Webpagina
• Controleren van het bedieningspaneel
• Wanneer de Registratie Informatie Achterblijft op het Google Cloud Print Beheerder 

Scherm
• Wanneer U de Informatie op het Google Cloud Print Beheerder Scherm Verwijderd

U kunt controleren of de machine is verwijderd vanaf Google Cloud Print op een van de 
volgende drie manieren.

Controleren vanaf het Beheerder Scherm van Google Cloud Print.

1 Ga naar de Google Website vanaf een computer, smartphone, of ander mobiel 
apparaat.

Het Google Cloud Print beheerdersscherm (https://www.google.com/cloudprint)

2 Voer de Google-accountinformatie in, en klik dan op [Login]

3 Klik op [Print].
Controleer dat de machine niet is weergegeven.

Controleren vanaf de Webpagina

1 Open de web-pagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [View Information].

4 Klik op [Network].

5 Controleer dat [Registered] is weergegeven voor [Google Cloud Print].

Controleren of het verwijderen is voltooid
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Controleren van het bedieningspaneel

1 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

2 Druk op [Google Cloud Print].

3 Controleer of slechts twee items [Register to Google Cloud Print (Registreren 
bij Google Cloud Print)] en [Google Cloud Print Settings (Instellingen van 
Google Cloud Print)] worden weergegeven.

Wanneer de Registratie Informatie Achterblijft op het Google Cloud Print 
Beheerder Scherm

Wanneer u de registratie informatie verwijdert door het volgen van de procedure in 
"Verwijderen van de Geregistreerde Informatie" met de machine nog verbonden naar een 
netwerk, kan de machine nog steeds achterblijven op het beheerder scherm van Google 
Cloud Print (https://www.google.com/cloudprint). In dit geval, verwijder de machine op het 
Google Cloud Print beheerder scherm.

Wanneer U de Informatie op het Google Cloud Print Beheerder Scherm 
Verwijderd

Als u het geregistreerde apparaat op het beheerscherm van Google Cloud Print (https://
www.google.com/cloudprint) hebt verwijderd wanneer het apparaat niet verbonden was met 
het netwerk of internet, blijft de registratie-informatie in het apparaat behouden. In een 
dergelijk geval verwijdert u de registratie-informatie uit het bedieningspaneel van de printer.

1 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

2 Druk op [Google Cloud Print].

3 Druk op [Geregist. gegevens verwijderen].

4 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

5 Druk op [Ja] in het bevestigingsscherm.
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U kunt het CA certificaat importeren vanaf de Web pagina van deze machine (http://(Het IP 
adres van de printer)).

Geef het certificaat op dat uitgegeven is door de autoriteit, die door de proxy-server wordt 
vertrouwd. U kunt PEM-, DER- en PKCS#7-bestanden importeren.

Voor details over uw netwerk, neem contact op met uw netwerk beheerder.

Over het importeren van de CA-certificaten van de proxy-
server
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Netwerkgerelateerde Software

Deze paragraaf beschrijft handige software bij gebruik van het apparaat verbonden met een 
netwerk.

• Webpagina van Deze Machine.

• Configuratiehulpprogramma

• OKI LPR hulpprogramma

• Netwerkuitbreiding

• Network Card Setup Tool (Mac OS X)
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Netwerkinstellingen

Deze paragraaf beschrijft het aansluiten van de machine op een netwerk en het instellen van 
het netwerk.

• Gebruiken van bedraad LAN en draadloos LAN tegelijkertijd (Alleen als de draadloze LAN 
module is gemonteerd)

• De netwerkinstellingen initialiseren

U kunt dit apparaat tegelijkertijd verbinden met de bedrade en draadloze LAN.

De beschikbare combinaties zijn als volgt.

:Inschakelen, :Uitschakelen

Draadloos (Infrastructuur) en draadloos (AP Modus) kunnen niet tegelijk worden ingeschakeld.

Als een bedraad LAN en draadloos LAN tegelijkertijd verbonden zijn met hetzelfde subnet, kan de communicatie 
onstabiel zijn.

Een LAN-kabel/USB-kabel aansluiten (Gebruikershandleiding)

Aansluiten met een draadloze LAN (alleen wanneer de draadloze LAN-module is gemonteerd) 
(Gebruikershandleiding)

Gebruiken van bedraad LAN en draadloos LAN tegelijkertijd 
(Alleen als de draadloze LAN module is gemonteerd)

Verbonden met netwerkkabel Draadloos (Infrastructuur) Draadloos (AP-modus)
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• Initialiseren vanaf de instellingenmenu's van deze machine.
• Initialiseren vanaf het Bedieningspaneel van deze Machine (Boot Menu)

Deze procedure initialiseert alle netwerkinstellingen.

Initialiseren vanaf de instellingenmenu's van deze machine.

U kunt de netwerkinstellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

1 Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

2 Druk meerdere keren op  of  en druk op [Admin Setup (Admin 
Instellingen)].

3 Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].
De vanuit de fabriek ingestelde beheerdersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn 
respectievelijk "admin" en “999999".

4 Druk op [Network Menu].

5 Druk op [Network Setup].

6 Druk op [Factory Defaults].

7 Druk op [Yes].

Initialiseren vanaf het Bedieningspaneel van deze Machine (Boot Menu)

Als u niet kunt initialiseren vanaf het configuratiemenu van deze machine, kunt u initialiseren 
vanaf het bedieningspaneel.

1 Schakel de machine in terwijl u "6" op het numerieke toetsenblok ingedrukt 
houdt.

2 Voer het wachtwoord in.
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".

3 Druk op het numerieke toetsenblok op "#".
Het [Boot Menu]-scherm wordt weergegeven.

4 Druk op het numerieke toetsenblok op "1".

5 Druk op het numerieke toetsenblok op "1".

De netwerkinstellingen initialiseren
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Netwerkproblemen

Deze paragraaf beschrijft het oplossen van problemen wanneer het apparaat met een 
netwerk is verbonden.

• Kan niet vanuit het netwerk afdrukken
Kan niet afdrukken (Gebruikershandleiding)

Netwerkaansluitingssproblemen



7 Utility Software

Lijst van bijgesloten hulpprogramma's
Software installeren
Webpagina van Deze Machine.
Hulpprogramma voor kleurcorrectie
Hulpprogramma Kleurstalen
PS Gamma aanpassing hulpprogramma
Configuratiehulpprogramma
OKI LPR hulpprogramma
Netwerkuitbreiding
Network Card Setup Tool (Mac OS X)
Client voor afdruktaakverantwoording
Dit hoofdstuk beschrijft de hulp software om het apparaat comfortabeler te maken.
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Lijst van bijgesloten hulpprogramma's

Dit deel beschrijft de diensten die u kunt gebruiken op deze machine. Voor hoe te gebruiken 
de diensten, zie de respectievelijke onderwerpen.

• Hulpprogramma's voor Windows
• Hulpprogramma's voor Mac OS X

• Systeemvereisten
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Hulpprogramma's voor Windows

Onderdeel Takenlijst Referenties
Hulpprogramma voor kleurcorrectie Pas de kleurkoppeling: aan wanneer 

u vanaf een computer afdrukt.
U kunt de algemene trend van de 
uitgangskleuren wijzigen door het 
aanpassen van de kleurenpatroon 
uitvoer, gammawaarde, tint of 
verzadiging van de primaire kleuren.

Hulpprogramma voor 
kleurcorrectie

Hulpprogramma Kleurstalen Drukt een RGB-kleurvoorbeeld af. U 
kunt de RGB-waarde op het 
afgedrukte kleurvoorbeeld 
controleren om de gewenste kleuren 
voor de afdruk te verkrijgen.

Hulpprogramma Kleurstalen

PS Gamma aanpassing 
hulpprogramma

U kunt de gebruikte kleurdichtheid 
voor foto's aanpassen wanneer u 
vanaf een computer afdrukt.

PS Gamma aanpassing 
hulpprogramma

Configuratie Gereedschap U kunt de instellingen van het 
toegangsbeheer van dit apparaat 
instellen en de formuliergegevens en 
het ICC-profiel op de printer opslaan, 
verwijderen en beheren. Het 
geregistreerde ICC-profiel wordt 
gebruikt voor de kleurkoppeling in de 
modus [Graphic Pro (Graphic Pro)] 
van het printerstuurprogramma.

Configuratiehulpprogramma

PDF Print Direct Drukt PDF-bestanden af zonder 
enige toepassingen op te starten.

Afdrukken zonder een pdf-
bestand te openen (PDF Direct 
Print)

OKI LPR Utility U kunt de status van een apparaat 
dat verbonden is met een netwerk 
controleren of afdrukgegevens naar 
een ander apparaat overzetten vanaf 
een computer.

OKI LPR hulpprogramma
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• Systeemvereisten
OS X 10.8.5 tot 10.12

Netwerk Extensie U kunt de instellingen controleren 
van deze machine en optie 
instellingen vanaf de printer driver. 
Deze dienst wordt automatisch 
geïnstalleerd wanneer u een printer 
driver installeert via een netwerk 
verbinding.

Netwerkuitbreiding

Client voor afdruktaakverantwoording U kunt het gebruikers-id (pincode) in 
het printerstuurprogramma instellen 
om de taakverantwoordingsfunctie te 
gebruiken of om de toegang tot het 
apparaat te machtigen.

Client voor 
afdruktaakverantwoording

Onderdeel Takenlijst Referenties Hulpprogramma's voor Mac OS X

Item Takenlijst Referenties
PS Gamma Adjuster (Gamma-
aanpassing PS)

U kunt de gebruikte kleurdichtheid 
voor foto's aanpassen wanneer u 
vanaf een computer afdrukt.

PS Gamma aanpassing 
hulpprogramma

Hulpprogramma voor kleurcorrectie Pas de kleurkoppeling: aan wanneer 
u vanaf een computer afdrukt.
U kunt de algehele tendens van de 
outputkleuren wijzigen door het 
kleurenpalet van de uitvoer, de 
gammawaarde, de tint en de 
verzadiging van de primaire kleuren 
aan te passen.

Hulpprogramma voor 
kleurcorrectie

Network Card Setup U kunt een netwerk instellen. Network Card Setup Tool 
(Mac OS X)

Profile Assistant Registreert het ICC-profiel op de 
printer en beheert het. Het 
geregistreerde ICC-profiel wordt 
gebruikt voor de kleurkoppeling in de 
modus [Graphic Pro (Graphic Pro)] 
van het printerstuurprogramma.

Download vanaf de website.

Client voor afdruktaakverantwoording U kunt het gebruikers-id (pincode) in 
het printerstuurprogramma instellen 
om de taakverantwoordingsfunctie te 
gebruiken of om de toegang tot het 
apparaat te machtigen.

Client voor 
afdruktaakverantwoording
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Software installeren

Installeer het hulpprogramma dat u wilt gebruiken door de onderstaande procedure te 
volgen.

• Voor Windows
• Voor Mac OS X

Installeer de utility software door de DVD-ROM Software te gebruiken.

• PCL6 Prinsterstuurprogramma

• PS Printerstuurprogramma

• XPS Printerstuurprogramma

• OKI LPR hulpprogramma

• Hulpprogramma voor kleurcorrectie

• Hulpprogramma Kleurstalen

• PS Gamma aanpassing hulpprogramma

• Configuration Tool (Configuratiehulpprogramma)

• PDF Print Direct

• Client voor afdruktaakverantwoording

Sluit de machine via een netwerk of een USB-interface aan.

Controleer de status van de machine alvorens te installeren.

• De machine is ingeschakeld.

• Deze machine is d.m.v. een netwerkkabel op het netwerk aangesloten en het IP-adres en andere instellingen zijn 
ingesteld.

1 Plaats de "Software DVD-ROM" in een computer.

Voor Windows
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2 Wanneer [AutoPlay] wordt weergegeven, klikt u op [Run Setup.exe].

Als u het dialoogvenster [User Account Control (Gebruikersaccountbeheer)] ziet, klikt u op [Yes (Ja)].

3 Kies een taal vanaf de neerdalende lijst.

4 Lees de licentieovereenkomst en klik vervolgens op [Accepteren].

5 Lees het omgevingsadvies voor Gebruikers en klik op [Next (Volgende)].

6 Selecteer [Network (Netwerk)] of [USB (USB)] naargelang de verbinding en 
klik vervolgens op [Next (Volgende)].
Als de [Windows Security Alert (Windows beveiligingsmelding)] dialoogvenster wordt 
getoond, klik dan op [Allow access (Toegang toestaan)].

7 Selecteer de naam van uw machine en klik vervolgens op [Volgende].
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8 Klik op [Aangepaste installatie]. 9 Klik op [Separate Install (Aparte installatie)].

10 Klik op de driver of software die moet geïnstalleerd worden.
De installatie wordt gestart.

De procedure varieert afhankelijk van de geselecteerde software.

De installatie van het Configuratiehulpprogramma wordt als voorbeeld gebruikt.
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11 Selecteer de plug-ins die u wilt installeren en klik op [Install (installeren)].

De installatie start.

12 Wanneer installatie voltooid is, klikt u op [Sluiten (Close)].

U kunt een hulpprogramma kopiëren door dit naar een willekeurige lokatie te slepen. U kunt 
ook een hulpprogramma uitvoeren vanaf de DVD-ROM met software.

1 Doe de bijgevoegde "DVD-ROM Software" in de computer.

2 Van [OKI] > dubbelklik op de map [Utilities (Hulpprogramma's)]. 

3 Kopieer de map van een hulpprogramma om te installeren door dit naar een 
willekeurige locatie te slepen.

Om de utility software te starten, dubbelklik op het softwarepictogram in de map.

Voor Mac OS X
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Webpagina van Deze Machine.

U kunt netwerkinstellingen of menu instellingen vanaf de Webpagina van deze machine 
maken.

• Open de web-pagina van deze machine
• Log in als de beheerder
• Beheerderswachtwoord wijzigen (webpagina)
• Instellingen van dit apparaat controleren of wijzigen
• Communicatie coderen via SSL/TLS
• IPP gebruiken
• Communicatie coderen via IPSec
• Limiteren via Gebruik van een IP Adres (IP Filtering).
• Limiteren via Gebruik van MAC adres (MAC Address Filtering).
• E-mail waarschuwing
• SNMPv3 gebruiken
• IEEE802.1X gebruiken (bedraad netwerk)
• IEEE802.1X instellen (draadloos netwerk)
• Instellen van de LDAP-server
• E-mailinstelling (Webpagina)
• Energiespaarstand instellen (webpagina)
• Slaapstand Instellen (webpagina)
• Automatisch Uitschakelen instellen (webpagina)
• TAAKMACRO (webbrowser)
• Over items die men kan instellen of controleren

• Controleer of uw browser als volgt ingesteld is.

• Stel de veiligheidsinstelling voor de web-pagina in op het middenniveau of schakel cookies in.

• Om toegang te krijgen tot het menu [Admin Setup (Beheerderinst.)], hebt u het beheerderswachtwoord nodig. Het 
standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "999999".

• Om de instellingen van de machine te wijzigen op de web-pagina, moet u zich aanmelden als beheerder van de 
machine.

De beschrijving gebruikt de volgende omgeving als voorbeeld:

• Apparaatnaam: C542

• IP-adres van de machine 192.168.0.2

1 Start een Web browser.

2 Voer in "http://(IP adres van deze machine)" in de adresbalk, en druk dan op 
de <Enter> toets.
Over het IP-Adres van deze machine, verwijs naar "Een rapport voor controle 
afdrukken".

Als het IP-adres bestaat uit een waarde met een of twee cijfers, voert u geen "0" in vóór de waarde. 
Communicaties zullen niet juist worden uitgevoerd.

• Een voorbeeld van een juiste invoer: http://192.168.0.2/

• Een voorbeeld van een onjuiste invoer: http://192.168.000.002/

Open de web-pagina van deze machine
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Om de instellingen van de machine in de webbrowser wijzigen, moet u zich aanmelden als 
de beheerder van de machine.

1 Klik op [Administrator Login].

2 Voer "admin" in [User Name (Gebruikersnaam)] in en het huidige wachtwoord 
[Password(Wachtwoord)] en klik vervolgens op [OK (OK)].

• Het wachtwoord is hetzelfde als het "beheerderswachtwoord" op het bedieningspaneel.

• Het standaard beheerderswachtwoord dat in de fabriek is ingesteld, is "999999". Als het 
beheerderswachtwoord wordt gewijzigd, voert u het bijgewerkte wachtwoord in.

Log in als de beheerder
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3 Stel de machine informatie in die kan worden gecontroleerd op een netwerk, 
en klik dan op [OK] of [SKIP].

• Om de instelling over te slaan, klikt u op [OVERSLAAN].

• Om niet weer te geven vanaf de volgende keer inloggen, kies het [Do not show this page again.] controle 
venster, en klik dan op [OK] of [SKIP].

4 Het volgende scherm wordt weergegeven:

De volgende items zijn voor ontwikkelaars en zijn niet beschikbaar voor normale gebruikers.

• sXP-toepassing

• Uitvoerbeheer
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U kunt het beheerderswachtwoord van deze machine wijzigen vanaf de Webpagina. Het 
beheerderswachtwoord dat is opgegeven op de Webpagina wordt gebruikt bij het inloggen 
vanaf de Webpagina of het bedieningspaneel.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als administrateur.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Management] > [New Admin Password].

5 Voer een nieuw wachtwoord in bij [New Password].

• We raden u aan om het ingestelde wachtwoord op te schrijven, zodat u deze niet vergeet.

• Het beheerderswachtwoord is nodig wanneer u de instellingen etc. wilt veranderen.

• Let op dat zonder beheerderswachtwoord u de [Admin Setup (Beheerderinst.)] of [Easy Setup (Eenvoudige 
instelling)] instellingen niet kunt veranderen.

• U kunt 6 tot 12 alfanumerieke tekens invoeren voor het wachtwoord.

• Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

6 Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in bij [New Admin Password (Verify)].
Het wachtwoord wordt niet weergegeven. Noteer het wachtwoord en bewaar het op 
een veilige plaats.

7 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze 
machine wordt herstart.

U hoeft de machine niet opnieuw op te starten. De volgende keer dat u inlogt als de beheerder, kunt u het nieuwe 
wachtwoord gebruiken.

U kunt het volgende besturen vanaf een Webpagina van deze machine.

• Over de Werk Omgeving
• De printerstatus weergeven

Men kan de web-pagina gebruiken voor Windows en Mac OS X.

• Weergeeft de huidige status van de machine.

• Creëren van een profiel

• Instellen van een lade, netwerk, standaard instelling van een functie, en de 
machine.

• Weergeven van een lijst van taken.

• Printen van een PDF bestand zonder gebruik van de printer driver

• Linken naar vaak-gebruikte Webpagina's

Over de Werk Omgeving

• Stel het beveiligingsniveau van uw browser in op het gemiddelde niveau of schakel het gebruik van cookies in.

• Om toegang te krijgen tot het menu [Admin Setup (Beheerderinst.)], hebt u het beheerderswachtwoord nodig. Het 
standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is “999999".

• Om de machine instellingen te veranderen op de Webpagina, moet u inloggen als de beheerder van de machine.

Over hoe een netwerk op te zetten.

Een LAN-kabel/USB-kabel aansluiten (Gebruikershandleiding)

Aansluiten met een draadloze LAN (alleen wanneer de draadloze LAN-module is gemonteerd) 
(Gebruikershandleiding)

De beschrijving hieronder gebruikt de volgende omgeving als voorbeeld.

· Naam apparaat: C542

· IP-adres van de machine: 192.168.0.2

Beheerderswachtwoord wijzigen (webpagina) Instellingen van dit apparaat controleren of wijzigen
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De printerstatus weergeven

1 Open de web-pagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Het volgende scherm wordt weergegeven.
U kunt de resterende hoeveelheid van de verbruiksartikelen, het aantal afgedrukte 
documenten en informatie over het netwerk en het systeem van dit apparaat 
controleren.

U kunt de instelling van dit apparaat wijzigen op de volgende tabbladen.
• Papierinstellingen

U kunt een papierformaat en een papiersoort voor elke lade instellen.
• Beheerdersinstallatie

• Takenlijst
• Direct afdrukken
• Koppelingen
• Gebruikersbeheer
• Accountbeheer
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U kunt communicatie coderen tussen uw computer en deze machine. De communicatie 
wordt gecodeerd met SSL/TLS in de volgende gevallen. Wanneer u HTTPS communicatie 
instelt, kunt u een certificaat gebruiken dat vooraf in de machine is geïnstalleerd.

Een certificaat maken

U kunt een certificaat gebruiken, wanneer u gegevens naar de printer stuurt, die aangesloten 
is op een netwerk. Deze sectie beschrijft hoe een certificaat te creëren door de web-pagina 
te gebruiken.

U kunt de onderstaande twee soorten certificeringen aanmaken.

• Een zelf-ondertekend certificaat.
Dit is een certificaat dat door het apparaat zelf wordt verstrekt.

• Door de authoriteit uitgegeven certificaat 
Dit is een certificaat dat door de externe certificeringsinstantie is ondertekend en verstrekt 
om aan de aangemaakte CSR (Aanvraag voor certificaatondertekening) op het apparaat te 
voldoen. 

• Voordat u een certificaat aanmaakt, moet u het bestaande certificaat verwijderen.

• Als u het IP-adres in [Common Name (Algemene naam)] van het certificaat instelt en het IP-adres van dit apparaat 
wijzigt nadat u het certificaat hebt aangemaakt, wordt het certificaat ongeldig. Maak het certificaat opnieuw aan.

1 Open de Webpagina van Deze Machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [SSL/TLS].

Als u het bestaande certificaat wilt verwijderen, klikt u op [Delete Certificate (Certificaat verwijderen)].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te 
volgen.

6 Controleer de instellingen en klik vervolgens op [OK].
• Bij een zelfondertekend certificaat sluit u de Webpagina door de instructies op het 

scherm te volgen en gaat u over tot "Inschakelen Gecodeerde Instellingen".
• Indien u een certificaat wilt verkrijgen dat wordt uitgegeven door een 

certificeringsinstantie, gaat u naar stap 7.

7 Verzend de CSR naar een certificeringsinstantie door de instructies op het 
scherm te volgen.

8 Klik op [OK].

9 Installeer een certificaat van een certificeringsinstantie door de instructies op 
het scherm te volgen.

10 Klik op [Submit].
Ga verder naar"Inschakelen Gecodeerde Instellingen".

Een certificaat en een persoonlijke sleutel importeren

Deze sectie beschrijft hoe een certificaat en een privé sleutel van de web-pagina te 
importeren.

U kunt een verstrekt certificaat en persoonlijke sleutel importeren om het certificaat verstrekt 
door een externe instantie te gebruiken.

1 Open de webpagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [SSL/TLS].

5 Selecteer [Using Certificate and Private Key after imported] om een certificaat 
te importeren.

U kunt een certificaat importeren in PKCS#12-formaat.

Ga verder naar "Inschakelen Gecodeerde Instellingen".

Communicatie coderen via SSL/TLS
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Inschakelen Gecodeerde Instellingen

U moet codering inschakelen, nadat u een certificaat gecreëerd hebt. Deze sectie beschrijft 
hoe codering in te schakelen door de web-pagina te gebruiken.

Indien u de codering inschakelt, wordt het bericht meteen gecodeerd nadat de instellingen 
van de Webpagina veranderd zijn.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Netwerk] > [Beveiliging] > [SSL/TLS].

5 Selecteer [Enable] voor het protocol waarop de encodering toegepast wordt.

6 Klik op [Submit].

Een Certificaat exporteren

In deze sectie wordt beschreven hoe u op de webpagina een certificaat exporteert.

Voor functies die met SSL/TLS communiceren, is een procedure om het geëxporteerde 
certificaat te vertrouwen op de computer vereist.

Importeer het geëxporteerde certificaat van deze machine in de trust certificate store van de 
computer om het certificaat te vertrouwen.

1 Open de web-pagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [Admin Setup (Instelling admin)].

4 Selecteer [Network (Netwerk)] > [Security (Beveiliging)] > [SSL/TLS (SSL/
TLS)].

5 Selecteer [Export Certificate (Exporteer Certificaat)] om een certificaat te 
exporteren.

U kunt een certificaat exporteren in PEM formaat.
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Voeg deze printer toe aan uw computer als een IPP-printer.

Als IPP Print ingeschakeld is, kunt u afdrukgegevens versturen naar de printer via internet. 

Deze machine instellen als de IPP-printer in een omgeving van Windows

1 Klik op [Start] en selecteer vervolgens [Devices and Printers] > [Add a Printer].

2 Selecteer [Add a network, wireless or Bluetooth printer] in de [Add Printer]-
wizard.

3 Selecteer [The printer that I want isn't] in de lijst beschikbare printers.

4 Selecteer [Select a shared printer by name].

5 Voer "http://(The IP address of this machine)/ipp" in of "http://IP address of this 
machine)/ipp/lp" en klik vervolgens op [Next].

6 Klik op [Have Disk].

7 Plaats de "Software DVD-ROM" in de computer.

8 Voer de volgende waarde in in [Copy manufacturer's files from] en klik 
vervolgens op [Use].
• Voor PCL-driver: "D: Drivers _PCL"
• Voor PS-driver: "D: Drivers PS"
• Voor XPS-driver: "D: Drivers XPS"

De bovenstaande waarde is een voorbeeld van het DVD-ROM-station dat is ingesteld als de D-schijf.

9 Selecteer het INF-bestand en klik vervolgens op [Open].

10 Klik op [OK].

11 Selecteer een model en klik vervolgens op [OK].

12 Klik op [Next].

13 Selecteer [Finish].

14 Druk de testpagina af nadat de installatie is voltooid.

Deze machine instellen als de IPP-printer in een omgeving van Mac OS X

1 Plaats de "Software DVD-ROM" in de computer en installeer vervolgens de 
driver.

Software installeren

2 Selecteer [System Preferences] in het Apple-menu.

3 Klik op [Afdrukken & scannen].

4 Opmerking

5 Klik op de [IP]-tab.

6 Selecteer [IPP (Internet Printing Protocol) in [Protocol].

7 Voer het IP-adres van deze machine in in [Address].

8 Voer "ipp/Ip" in [Queue].

9 Klik op [Add].

10 Klik op [Continue].

11 Controleer of de machine is geregistreerd [Print & Scan (Printen & Scannen)].

IPP gebruiken
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U kunt communicatie tussen uw computer en de printer coderen.

De communicatie wordt gecodeerd via IPSec. Wanneer IPSec ingeschakeld is, wordt 
codering toegepast voor alle toepassingen door middel van IP-protocollen.

U kunt tot 50 hosts opgeven via de bijbehorende IP-adressen. Wanneer een host die niet 
geregistreerd is, toegang probeert te krijgen tot de machine, wordt de toegang geweigerd. 
Wanneer u probeert toegang te krijgen vanaf een host die niet geregistreerd is, is de poging 
ongeldig.

Zorg ervoor dat de printer geconfigureerd is voordat u uw computer configureert.

U moet een vooraf gedeelde sleutel klaar hebben op voorhand.

Deze machine instellen

Om IPSec in te schakelen, dient u deze machine in te stellen door de Webpagina vooraf te 
gebruiken.

• Indien IPSec ingesteld is op deze machine en de host, komt IPSec-communicatie tot stand. Indien IPSec niet 
ingesteld is op de host, komt de IPSec-communicatie niet tot stand. 

• Vergeet niet om notities te nemen van de waarden die worden gespecificeerd in deze procedure. Deze waarden zijn 
nodig bij het instellen van IPSec op een computer.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [IPSec].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door het volgen van de op het witte 
doek instructies.

U dient [AH] of [ESP] in te schakelen in de [Phase2 Proposal]-instelling.

6 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze 
machine wordt herstart.

Indien u IPSec niet kon instellen door de inconsistentie van de opgegeven parameters, kunt u de Webpagina niet 
openen. In dat geval schakelt u IPSec uit met het bedieningspaneel van deze machine of initialiseert u de 
netwerkinstellingen.

Ga over tot het instellen van een computer.

Een computer instellen

Een computer instellen

• Een IP-Security Policy creëren
• Uitwisselingssleutel instellen
• Een IP-Filter instellen
• Filteracties instellen
• Een IP-Security Policy toewijzen

IPSec instellen op een computer.

Volg de onderstaande procedure en zorg ervoor dat alle stappen in volgorde worden 
uitgevoerd.

Stel deze machine in alvorens de computer in te stellen.

Deze machine instellen

Een IP-Security Policy creëren

1 Klik op [Start] en selecteer vervolgens [Control Panel] > [System and Security] 
> [Administrative Tools].

2 Dubbelklik op [Local Security Policy].

Communicatie coderen via IPSec
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3 Klik op [IP Security Policies on Local Computer] in het [Local Security Policy]-
venster.

4 Selecteer [Create IP Security Policy] in het [Action]-menu.

5 Klik op [Next] in [IP Security Policy Wizard].

6 Voer [Name] in en [Description] en klik vervolgens op [Next].

7 Wis het selectievakje [Activate the default response rule (enkel oudere 
Windows-versies)] en klik vervolgens op [Next].

8 Selecteer het selectievakje [Edit Properties] en klik vervolgens op [Finish].

Uitwisselingssleutel instellen

1 Selecteer de [General]-tab in het New IP Security Policy Properties-venster.

2 Klik op [Settings].

3 Voer een waarde (minuten) in [Authenticate and generate a new key after 
every] in het [Key Exchange Settings]-venster.

Specificeer dezelfde waarde als [Lifetime] in de "Phase1 Proposal"-instelling in "Deze machine instellen". Voer 
in deze stap een waarde in minuten in, ook als [Lifetime] gespecificeerd is in seconden.

4 Klik op [Methods].

5 Klik op [Add] in het [Key Exchange Security Methods]-venster.

6 Specificeer [Integrity algorithm], [Encryption algorithm], en [Diffie-Hellman 
group].

Selecteer dezelfde waarde als deze gespecificeerd in [IKE Encryption Algorithm], [IKE Hush Algorithm], en [Diffie-
Hellman group] in de "Phase1 Proposal"-instelling in "Deze machine instellen".

7 Klik op [OK].

8 Selecteer [OK] in het [Key Exchange Security Methods]-venster.

9 Klik op [OK] in het [Key Exchange Settings]-venster.

Een IP-Filter instellen

1 Selecteer de [Rules]-tab in het IP security policy properties-venster.

2 Klik op [Add].

3 Klik op [Next] in [Security Rule Wizard].

4 Selecteer [This rule does not specify a tunnel] op het [Tunnel Endpoint]-
scherm, en klik vervolgens op [Next].

5 Selecteer [All Network Connections] op het [Network Type]-scherm, en klik 
vervolgens op [Next].

6 Klik op [Add] op het [IP Filter List]-scherm.

7 Klik op [Add] in het [IP Filter List]-venster.

8 Klik op [Next] op [IP Filter Wizard].

9 Klik op [Next] op het [IP Filter Description and Mirrored property]-scherm.

10 Klik op [Next] op het [IP Traffic Source]-scherm.

11 Klik op [Next] op het [IP Traffic Destination]-scherm.

12 Klik op [Next] op het [IP Protocol Type]-scherm.

13 Klik op [Beëindigen].

Filteracties instellen

1 Klik op [OK] in het [IP Filter List]-venster.

2 Selecteer een nieuwe IP-filter in de lijst op de [Security Rule Wizard] en klik 
vervolgens op [Next].

3 Klik op [Add] op het [Filter Action]-scherm.
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4 Klik op [Next] in de [Filter Action Wizard].

5 Voer [Name (Naam)] en [Description (Beschrijving)] in het scherm [Filter 
Action Name (Naam filteractie)] in en klik vervolgens op [Next (Volg.)].

6 Selecteer [Negotiate security] op het [Filter Action General Options]-scherm 
en klik vervolgens op [Next].

7 Selecteer [Do not allow unsecured communication] op het [Communicating 
with computers that do not support IPsec]-scherm en klik vervolgens op 
[Next].

8 Selecteer [Custom] op het [IP Traffic Security]-scherm en klik vervolgens op 
[Settings].

9 Stel in in het [Custom Security Method Settings]-venster en klik op [OK].

Stel dezelfde waarden in als deze in [ESP Encryption Algorithm (ESP-coderingsalgortitme)], [ESP Authentication 
Algorithm (ESP-verificatiealgortitme)], [AH Authentication Algorithm (AH-verificatiealgoritme)] en [LifeTime 
(Levensduur)] in de instelling "Fase2-voorstel" in "Deze machine instellen".

10 Klik op [Next] op het [IP Traffic Security]-scherm.

11 Selecteer het selectievakje [Edit Properties] en klik vervolgens op [Finish].

Een IP-Security Policy toewijzen

1 Als u Key PFS wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje [Use session 
key perfect forward secrecy (PFS)] in het [Filter Action Properties]-venster.

2 Als u IPSec-communicatie uitvoert met het algemene IPv6-adres, selecteert u 
het selectievakje [Accept unsecured communication, but always respond 
using IPsec].

3 Klik op [OK].

4 Selecteer de nieuwe filteractie en klik vervolgens op [Next]. 

5 Selecteer de authenticatiemethode op het [Authentication Method]-scherm en 
klik vervolgens op [Next].

Als de vooraf gedeelde sleutel is ingesteld in "Deze machine instellen", schakelt u "Gebruik deze tekenreeks om 
de sleuteluitwisseling te beveiligen (vooraf gedeelde sleutel)" op het scherm [Authentication Method 
(Authenticatiemethode)] in en voert u de vooraf gedeelde sleutel in.

6 Klik op [Beëindigen].

7 Klik op [OK]-in het New IP Security Policy Properties-venster.

8 Selecteer het nieuwe IP-beveiligingsbeleid in het [Local Security Policy]-
venster.

9 Selecteer [Assign] in het [Action]-menu.

10 Controleer of [Yes] wordt weergegeven voor [Policy Assigned] voor het nieuwe 
IP-beveiligingsbeleid.

11 Klik op [x] in het [Local Security Policy]-venster.
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U kunt de toegang tot de machine beheren door een IP-adres te gebruiken. U kunt instellen 
dat u printen of instellen toestaat vanaf een opgegeven IP-adres. In de fabriek is ingesteld 
dat IP-filtering standaard uitgeschakeld is.

• Zorg ervoor dat u het juiste IP-adres opgeeft. Een onjuiste invoer of een IP-adres geeft geen toegang tot de printer 
door het IP-protocol te gebruiken.

• Wanneer u IP-filtering inschakelt, wordt toegang geweigerd tot hosts die niet opgegeven zijn in deze instelling.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [IP Filtering].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te 
volgen.

• Indien er niets geregistreerd is in [Administrator's IP Address to Register], is toegang tot de machine mogelijk 
niet toegestaan, afhankelijk van het opgegeven IP-adresbereik.

• Indien u een proxyserver gebruikt, komen [Your Current Local Host/Proxy IP Address] en het IP-adres van uw 
host mogelijk niet overeen.

6 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze 
machine wordt herstart.

U kunt enkel IPv4 gebruiken voor IP-filtering.

U kunt de toegang tot de machine beheren door een MAC-adres te gebruiken. U kunt 
toegang vanaf een opgegeven MAC-adres toestaan of weigeren. Opmerking

Zorg ervoor dat u het juiste MAC-adres opgeeft. Bij een onjuiste invoer van een IP-adres, wordt geen toegang tot de 
machine vanaf een netwerk toegestaan.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [Security] > [MAC Address Filtering].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door het volgen van de op het witte 
doek instructies.

• Indien er niets geregistreerd is in [Administrator's MAC Address to Register], is toegang tot de machine 
mogelijk niet toegestaan, afhankelijk van het opgegeven MAC-adres.

• Indien u een proxyserver gebruikt, komen [Your Current Local Host/Proxy MAC Address] en het MAC-adres 
van uw host mogelijk niet overeen.

6 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze 
machine wordt herstart.

U kunt niet voor elk adres opgeven of toegang moeten worden toegestaan of geweigerd.

Limiteren via Gebruik van een IP Adres (IP Filtering). Limiteren via Gebruik van MAC adres (MAC Address Filtering).
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Om deze functie te gebruiken, dient u uw e-mailserver van te voren in te stellen.

E-mailinstelling (Webpagina)

Instelling om een melding per e-mail te verzenden als er een fout optreedt

1 Open de Webpagina van Deze Machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].

5 Voer een e-mailadres in om een melding te ontvangen in [Failure Notification 
Settings].

6 Klik op [Setting] van het ingevoerde e-mailadres.
Indien u de meldingsvoorwaarden wilt toepassen op een ander adres, klik dan op 
[Copy].

7 Selecteer [Upon occurrence of an event] in [Way of E-mail Alerting] en klik 
vervolgens op [To Step 2].

8 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te 
volgen.
Indien u een controle invoert over fouten of waarschuwen die een melding vereisen, 
wordt een venster weergegeven om het tijdsverschil te specificeren tussen het 
verzenden van de melding en de fout.

9 Klik op [OK].

10 Klik op [View a summary of current configuration] om de huidige instellingen te 
controleren en klik vervolgens op [x] om het venster te sluiten.
U kunt de huidige instellingen controleren van maximaal twee adressen in het 
hoofdvenster. Selecteer het adres dat u wilt controleren in de keuzelijst.

11 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze 
machine wordt herstart.

Instelling om regelmatig een melding per e-mail te verzenden

1 Open de webpagina van deze machine.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [E-mail] > [Alert Settings].

5 Voer een e-mailadres in om een melding te ontvangen in [Failure Notification 
Settings].

6 Klik op [Setting] van het ingevoerde e-mailadres.
Indien u de meldingsvoorwaarden wilt toepassen op een ander adres, klik dan op 
[Copy].

7 Selecteer [Periodically] in [Way of E-mail Alerting] en klik vervolgens op [To 
Step 2].

8 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te 
volgen.

9 Klik op [OK].

10 Klik op [View a summary of current configuration] om de huidige instellingen te 
controleren en klik vervolgens op [x] om het venster te sluiten.
U kunt de huidige instellingen controleren van maximaal twee adressen in het 
hoofdvenster. Selecteer het adres dat u wilt controleren in de keuzelijst.

11 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze 
machine wordt herstart.

E-mail waarschuwing
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Indien er een fout optreedt die niet in aanmerking komt voor een melding, wordt er geen e-mail verzonden.
Indien u een SNMP-beheerder gebruikt die SNMPv3 ondersteunt, kunt u het machinebeheer 
encoderen met SNMP.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [SNMP] > [Settings].

5 Specificeer gedetailleerde instellingen door de instructies op het scherm te 
volgen.

6 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze 
machine wordt herstart.

U kunt de instellingen van het apparaat bevestigen en wijzigen met een SNMP Manager die in de handel verkrijgbaar 
is. Voor de MIB in het apparaat raadpleegt u de "Software-dvd" en controleert u het bestand MIB-definities in de map 
[Misc (Diverse)] > [MIB Files (MIB-bestanden)].

SNMPv3 gebruiken
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Deze machine ondersteunt de IEEE802.1X verificatie. De IEEE802.1X-verificatie wordt 
uitgevoerd nadat de IEEE802.1X-verificatie op de webpagina van het apparaat is 
ingeschakeld en het apparaat opnieuw is verbonden met de verificatieschakelaar.

Instellen door EAP-TLS te gebruiken

In deze sectie wordt beschreven hoe u EAP-TLS (een EAP-verificatietype) instelt.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [IEEE802.1X].

5 Selecteer [Enable] voor [IEEE802.1X].

6 Selecteer [EAP-TLS] voor [EAP Type].

7 Voer een gebruikersnaam in bij [EAP User].

8 Selecteer [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication] en klik 
vervolgens op [Import].

9 Voer de bestandsnaam in van het certificaat.
U kunt enkel een PKCS#12-bestand importeren.

10 Voer het wachtwoord in van het certificaat en klik vervolgens op [OK].

11 Selecteer [Authenticate Server] en klik vervolgens op [Import].

12 Voer de bestandsnaam in van het CA-certificaat en klik vervolgens op [OK].
Geef het certificaat van de certificeringsinstantie (CA) op dat u wilt gebruiken tijdens de 
verificatie bij de RADIUS-server. U kunt een PEM, DER en PKCS#7 bestand 
importeren.

13 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze 
machine wordt herstart.

14 Zet de machine uit, nadat deze machine online komt.

15 Haal de LAN-kabel uit het apparaat.

16 Ga naar "Het apparaat verbinden met de verificatieschakelaar".

Instellen door PEAP te gebruiken

In deze sectie wordt beschreven hoe u PEAP (een EAP-verificatietype) instelt.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [IEEE802.1X].

5 Selecteer [Enable] in [IEEE802.1X].

6 Selecteer [PEAP] in [EAP Type].

7 Voer een gebruikersnaam in bij [EAP User].

8 Voer een wachtwoord in bij [EAP Password].

9 Selecteer [Authenticate Server] en klik vervolgens op [Import]. 

10 Voer de bestandsnaam in van het CA-certificaat en klik vervolgens op [OK].
Geef het certificaat van de certificeringsinstantie (CA) op dat u wilt gebruiken tijdens de 
verificatie bij de RADIUS-server. U kunt een PEM, DER en PKCS#7 bestand 
importeren.

11 Klik op [Submit].
De nieuwe instellingen worden geactiveerd wanneer de netwerkfunctie van deze 
machine wordt herstart.

IEEE802.1X gebruiken (bedraad netwerk)
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12 Zet de machine uit, nadat deze machine online komt.

13 Haal de LAN-kabel uit het apparaat.

14 Ga naar "Het apparaat verbinden met de verificatieschakelaar".

Het apparaat verbinden met de verificatieschakelaar

1 Controleer of het apparaat is uitgeschakeld.

2 Sluit de LAN-kabel aan op de netwerk interface-connetor van het apparaat.

3 Sluit de andere kant de LAN-kabel aan op de poort voor verificatie van een 
verificatieschakelaar.

4 Schakel de machine in.

5 Stel het IP-adres van het apparaat, enz. in.

U kunt de IEEE802.1X-verificatie instellen met behulp van de draadloze LAN-verbinding. Stel 
in eerst de IEEE802.1X-verificatie in op de webpagina van dit apparaat en stel vervolgens de 
draadloze instellingen in op de webpagina.

Instellen met EAP-TLS

1 Open de webpagina van dit apparaat.

Open de web-pagina van deze machine

2 Meld u aan als beheerder.

3 Klik op [Admin Setup (Beheerderinst.)].

4 Selecteer [Network (Netwerk)] > [IEEE802.1X].

5 Selecteer [Disable (Uitschakelen)] bij [IEEE802.1X].

6 Selecteer [EAP-TLS] bij [EAP Type (EAP-type)].

7 Voer een gebruikersnaam in bij [EAP User (EAP-gebruiker)].

8 Selecteer [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (Geen SSL/
TLS-certificaat voor EAP-authenticatie gebruiken)] en klik vervolgens op 
[Import (Importeren)].

Als [Use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (Gebruik SSL/TLS-certificaat voor EAP-authenticatie.)] is 
geselecteerd, stelt u op voorhand het certificaat in het menu [SSL/TLS] in.

9 Selecteer het certificaatbestand.
U kunt alleen een PKCS#12-bestand importeren.

10 Voer het wachtwoord van het certificaat in en klik vervolgens op [OK (OK)].

11 Selecteer [Authenticate Server (Serververificatie)] en klik vervolgens op 
[Import (Importeren)].

Als u [Not authenticate Server (Geen serververificatie)] selecteert, gaat u naar stap 13.

IEEE802.1X instellen (draadloos netwerk)



- 218 -

7. Utility Software

12 Selecteer het CA-certificaatbestand en klik vervolgens op [OK (OK)].

Geef het certificaat van de certificeringsinstantie (CA) op dat u wilt gebruiken tijdens de verificatie bij de RADIUS-
server. U kunt een PEM, DER en PKCS#7 bestand importeren.

13 Klik op [Submit (Verzenden)].

14 Ga naar "Draadloos netwerk instellen (WPA/WPA2-EAP)" wanneer het 
apparaat online is.

Instellen met PEAP

1 Open de webpagina van dit apparaat.

Open de web-pagina van deze machine

2 Meld u aan als beheerder.

3 Klik op [Admin Setup (Beheerderinst.)].

4 Selecteer [Network (Netwerk)] > [IEEE802.1X].

5 Selecteer [Disable (Uitschakelen)] bij [IEEE802.1X].

6 Selecteer [PEAP] bij [EAP Type (EAP-type)].

7 Voer een gebruikersnaam in bij [EAP User (EAP-gebruiker)].

8 Voer een wachtwoord in bij [EAP Password (EAP-wachtwoord)].

9 Selecteer [Authenticate Server (Serververificatie)] en klik vervolgens op 
[Import (Importeren)].

Als u [Not authenticate Server (Geen serververificatie)] selecteert, gaat u naar stap 11.

10 Selecteer het CA-certificaatbestand en klik vervolgens op [OK (OK)].

Geef het certificaat van de certificeringsinstantie (CA) op dat u wilt gebruiken tijdens de verificatie bij de RADIUS-
server. U kunt een PEM, DER en PKCS#7 bestand importeren.

11 Klik op [Submit (Verzenden)].

12 Ga naar "Draadloos netwerk instellen (WPA/WPA2-EAP)" wanneer het 
apparaat online is.

Draadloos netwerk instellen (WPA/WPA2-EAP)

1 Open de webpagina van dit apparaat.

Open de web-pagina van deze machine

2 Meld u aan als beheerder.

3 Klik op [Admin Setup (Beheerderinst.)].

4 Selecteer [Network Menu (Menu Netwerk)] > [Wireless(Infrastructure) 
(Draadloos (Infrastructuur))] > [Manual Setup (Handmatige set-up)].

5 Selecteer [Enable (Inschakelen)] bij [Wireless(Infrastructure) 
(Draadloos(infrastructuur))] in [Basic Settings (Basisinstellingen)].

"Uitschakelen" is standaard ingesteld.

6 Typ in [SSID] de SSID-naam van het draadloze toegangspunt waarmee u 
verbinding wilt maken.

Het invoervak is standaard leeg.

7 Selecteer [WPA/WPA2-EAP] bij [Security (Beveiliging)] in [Security Settings 
(Beveiligingsinstellingen)].

8 Wanneer alle instellingen in Basisinstellingen en Beveiligingsinstellingen zijn 
gedaan, klikt u op [Submit (Verzenden)] links onderaan de webpagina om de 
instellingen toe te passen. Het kan ongeveer één minuut duren om de 
draadloze verbinding tot stand te brengen. Als de verbinding mislukt, stelt u de 
draadloze verbinding in via het bedieningspaneel of kiest u in plaats daarvan 
een bedrade netwerkverbinding op het bedieningspaneel en probeert u 
daarna de draadloze verbinding opnieuw in te stellen via de webpagina van 
het apparaat.
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Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de LDAP-server en de coderingsinstelling.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Kies [Admin Setup].

4 Selecteer [Network] > [LDAP].

5 Voer het FQDN of IP-adres van de LDAP-server in [LDAP Server (LDAP 
server)].

Als u [Digest-MD5 (Digest-MD5)] of [Secure Protocol (Beveiligingsprotocol)] bij [Method (Methode)] in stap 9 
selecteert, hoeft u geen IP-adres in te voeren maar wel een FDQN. FQDN is een combinatie van een hostnaam 
en een domeinnaam. (Voorbeeld: Server1.domein1.local)

6 Voer het poortnummer in van de LDAP-server in [Poortnummer].

7 Specificeer een time-out waarde om op de zoekresultaten te wachten in 
[Timeout].

8 Specificeert een BaseDN voor toegang tot de LDAP-server onder [Search 
Root].

9 Selecteer een noodzakelijkeauthenticatiemethode in [Method].
[Anonymous (Anoniem)]: Verbind de LDAP server met anonieme verificatie.
[Simple (Eenvoudig)]: Verbind de LDAP server met eenvoudige verificatie.
[Digest-MD5 (Digest-MD5)]: Verbind de LDAP server met DIgest-MD 5 verificatie.
[Secure Protocol (Beveilingsprotocol)]: Verbind de LDAP server met 
beveiligingsprotocol (Kerberos) verificatie.

Selecteert u [Anonymous (Anoniem)], verifieert het apparaat altijd door anonieme verificatie. Als u de LDAP 
server gebruikt voor de verificatie van de LDAP naam, selecteer dan een andere verificatiemethode voor 
[Anonymous (Anoniem)].

• Als u [Digest-MD5] selecteert, moet u de DNS-server instellen.

• Als u [Secure Protocol (Beveiligd protocol)] selecteert, moet u de SNTP-server, DNS-server en de 
beveiligingsprotocol server instellen.

10 Als u iets anders dan [Anonymous (Anonymous)] selecteert bij stap 9, geeft u 
het gebruikers-id en het wachtwoord op waarmee u zich bij de LDAP-server 
wilt aanmelden.

11 Selecteer de coderingsmethode in [Encryption].
[None (Geen)]: Codering is niet uitgevoerd.
[LDAPS (LDAPS)]: Codering in LDAPS methode is uitgevoerd.
[STARTTLS (STARTTLS)]: Codering in StartTLS methode is uitgevoerd.

12 Klik op [Submit].

Instellen van de LDAP-server
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U kunt het ontvangstprotocol (POP3, SMTP, enz.) instellen, zodat de machine e-mails kan 
ontvangen.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als administrateur.

3 Selecteer [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)].

4 Klik op [Network] > [Mail Server] aan de linkerzijde van het scherm.

5 Stel de mail server in gebaseerd op de informatie op het instelling informatie 
vel wanneer nodig. 

6 Klik op [Submit].

7 Klik op [E-mail]> [Receive Settings] aan de linkerkant zijde van het scherm.

8 Selecteer [POP3 (POP3)] of [SMTP (SMTP)] en klik vervolgens op [To STEP2 
(Naar STAP2)].

9 Zet de POP3 protocol zo nodig op.

10 Klik op [Submit].

Stel de lengte van de onwerkzame tijd in voordat u de energiebespaarstand ingaat.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als administrateur.

3 Klik op [Beheerderinst].

4 Klik op [Beheer] > [Energiebesparing].

5 Selecteer de overgangstijd van [Tijd tot energiespaarstand] en klik op 
[Verzenden].

E-mailinstelling (Webpagina) Energiespaarstand instellen (webpagina)
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Stel de lengte van de stilstand tijd in voordat u naar Slaap modus gaat.

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [Admin Setup].

4 Klik op [Management]> [Power Save].

5 Kies de overgang tijd vanaf [Sleep Time], en klik dan op [Submit].

Beperkingen in energiespaarstanden (Gebruikershandleiding)

• Instelling Automatisch Vermogen Uit
• Instellen van Overgangstijd

U kunt Automatisch Uitschakelen instellen.

Instelling Automatisch Vermogen Uit

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [Beheerderinst.].

4 Klik op [User Install] > [Time Setup].

5 Kies [Auto Power Off], en klik dan op [Submit].

Instellen van Overgangstijd

1 Open de Webpagina van deze machine

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [Beheerderinst.].

4 Klik op [Beheer]> [Energiebesparing].

5 Selecteer [Tijd Automatisch Uitschakelen] en klik vervolgens op [Verzenden].

Slaapstand Instellen (webpagina) Automatisch Uitschakelen instellen (webpagina)
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Dit apparaat is uitgerust met een web browser op het aanraakpaneel. De browser helpt u bij 
toegang van web applicatie die draait op de server om verschillende oplossingen te 
gebruiken.

De affiliatie software leveranciers bieden de webapplicatie aan die alleen beschikbaar wordt 
als u een overeenkomst met de leverancier maakt en deze installeert. De applicatie gemaakt 
op basis van onze oplossingsplatform (smart uitbreidbaar platform (sXP)) om op de server te 
laten draaien genaamd sXP applicatie.

De sXP applicatie bedieningsschermem worden weergegeven op de web browser van het 
apparaat. Om de sXP toepassing bedieningsscherm te openen dient u de URL voor de sXP 
applicatie te registreren en aanroepen vanaf JBO MACRO.

De web browser op het apparaat is alleen voor gebruik met de sXP applicatie.

De sXP applicatie kan oplossingen aandragen die het afdrukproces beheert, digitaliseren van papieren documenten 
om het werk te systematiseren, enz.

• Het registreren van de sXP applicatie
De sXP applicatie kan op de webpagina van dit apparaat worden geregistreerd.

1 Open de webpagina van dit apparaat.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [sXP Application (sXP applicatie)].

4 Klik op [+ (+)].

5 Voer de "Applicatienaam" en "URL adres" in en klik vervolgens op [OK (OK)].

De applicatienaam hier ingesteld is geregistreerd als een job macronaam en wirdt 
weergegeven in de job macrolijst.

• "Applicatienaam" en "URL adres" bij de registratie gebruikt zijn worden geordend door de sXP applicatie 
leverancier.

• Voor het "URL adres" altijd het gehele adres invoeren.

• Als "Web browser" als standaard modus van het apparaat is ingesteld, wordt de geselecteerde sXP applicatie 
weergegeven als "Standaard modus". Om de "Standaard modus" in te stellen, selecteer het keuzerondje voor de 
sXP applicatie en klik op [OK (OK)].

• Het starten van de geregistreerde sXP applicatie
U kunt de geregistreerde sXP applicatie starten.
De geregistreerde sXP-toepassing is opgeslagen in Taakmacro. Raadpleeg 
"Werken met een geregistreerde macro".

• Aanpassen van de naam en URL van de sXP applicatie
De naam en URL van de sXP applicatie kan op de webpagina van dit apparaat 
worden geregistreerd.aangepast.

1 Open de webpagina van dit apparaat.

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [sXP Application (sXP applicatie)].

4 Klik op de applicatienaam die u wilt aanpassen.

5 Pas de "Applicatienaam" en "URL adres" aan en klik op [OK (OK)].

• Het wissen van de geregistreerde sXP applicatie
De sXP applicatie kan op de webpagina van dit apparaat worden verwijderd.

1 Open de webpagina van dit apparaat. 

Open de web-pagina van deze machine

2 Log in als de beheerder.

3 Klik op [sXP Application (sXP applicatie)].

4 Selecteer het selectievakje voor de applicatienaam die u wilt verwijderen.

TAAKMACRO (webbrowser)
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5 Klik op [Delete (Verwijderen].

6 Klik op [OK (OK)]. • Bekijk informatie

Over items die men kan instellen of controleren

Item Beschrijving
Status Geeft de huidige status van de machine weer. Alle 

waarschuwingen en fouten die op de machine zijn 
opgetreden, worden weergegeven als 
"waarschuwingsinformatie". U kunt ook de werkstatus 
van elke netwerkservice, een lijst met informatie over de 
machine en het IP-adres dat op de machine ingesteld is 
controleren.

Printteller Toont het aantal afdrukken.

Voorraad Levensduur Weergeeft de overgebleven hoeveelheid en levensduur 
van verbruiksmiddelen.
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• Papierinstellingen
Deze functie wordt alleen weergegeven als u inlogt als beheerder van de machine.

• Beheerderinst.
Deze functie wordt alleen weergegeven als u inlogt als beheerder van de machine.

• Netwerk

Gebruiksrapport (Deze functie wordt alleen 
weergegeven als u zich aanmeldt als de beheerder van 
het apparaat.)

Weergeeft de print statistiek resultaten.

Netwerk U kunt algemene informatie, de TCP/IP-status, 
onderhoudsgegevens en andere 
netwerkinstellingsinformatie controleren. 

Systeem Geeft de machine-informatie weer.

Item Beschrijving
Lade Configuratie U kunt een papier grootte instellen voor elke lade, 

normaal papier, en andere instellingen.
Bij het gebruik van de printerdriver krijgen de waarden 
die zijn ingesteld met de printerdriver prioriteit boven 
deze instellingen. 

Lade selecteren Selecteer een lade die wordt gebruikt als het papier 
automatisch wordt geselecteerd.

Papier Invoer Opties Stelt lade wisseling en een prioriteit order in.

Item Beschrijving
Laatste pagina duplex Instellen of dubbelzijdig afdrukken wordt uitgevoerd als 

de laatste pagina een enkelzijdige pagina is.

Item Beschrijving
Algemene Netwerk Instellingen Zet de algemene netwerk instellingen.

Draadloos (Infrastructuur) Instelling Stelt de draadloze instellingen in (Infrastructuur).

Draadloos (AP Modus) instelling Stelt de draadloze instellingen in (AP-modus).

TCP/IP Stelt de TCP/IP-informatie in.

Eenvoudige instelling

NBT Stelt informatie over NetBIOS over TCP in.

Mailserver Stelt een mailserver in.

Item Beschrijving
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• Afdrukken van instellingen USB-geheugen
Stelt afdrukken vanuit USB geheugen in

• Afdrukinstellingen

E-mail Ontvangstinstellingen Zet een e-mail ontvangst instelling.

E-mailinstelling (Webpagina)

Alarm instellingen Stelt de functie in die u in staat stelt om e-mail alarmen te 
ontvangen over gebeurtenissen die zijn opgetreden op 
de machine.

E-mail waarschuwing

SNMP Instellingen Stelt SNMP in.

Trap Zet SNMP Trap.

IPP Instellingen Stelt de functie in waarmee u IPP-afdrukken kunt 
uitvoeren.

Authenticatie Stelt authenticatie in.

Google Cloud Print Om informatie voor Google Cloud Print in te stellen.

Windows Rally Stelt informatie over Windows Rally in.

IEEE 802.1X Stelt informatie over EEE802.1X/EAP in.

Secure Server Protocol Stelt serverinformatie over het beveiligingsprotocol in.

LDAP Stel informatie over LDAP in.

Proxy Stel informatie over proxy in.

Beveiliging Protocol AAN/UIT Stopt een netwerkprotocol en netwerkservice die niet 
worden gebruikt.

IP-filtering Beperkt toegang via gebruik van IP adressen. Toegang 
van buiten uw bedrijf wordt ook ondersteund. Echter, 
deze functie heeft nodig voldoende kennis over IP 
adressen. Sommige instellingen kunnen resulteren in 
serieuze problemen die voorkomen dat u toegang krijgt 
tot de machine via een netwerk.

MAC Adres Filteren Beperkt toegang via gebruik van MAC adressen. 
Toegang van buiten uw bedrijf wordt ook ondersteund. 
Echter, deze functie heeft nodig voldoende kennis over 
MAC adressen. Sommige instellingen kunnen resulteren 
in serieuze problemen die voorkomen dat u toegang 
krijgt tot de machine via een netwerk.

SSL/TLS Codeert de communicatie tussen een computer (client) 
en de machine.

IPSec Stelt de codering in voor de communicatie tussen een 
computer (client) en de machine en instellingen die 
geknoei voorkomen.

Verificatiemethode voor 
webpagina

Stelt de verificatiemethode voor de webpagina in.

Item Beschrijving
Onderhoud Resetten/herstellen Herstart en herstelt een netwerk. Zelfs nadat u naar de 

Webpagina toegaat vanaf de Web browser na het 
herstarten, wordt de Webpagina niet weergegeven 
voordat de herstart gereed is. Resetten herstelt het IP 
adres naar zijn standaard status, resulterend in dat 
informatie die u handmatig heeft ingesteld verloren is. In 
dit geval, kan de Webpagina niet worden weergegeven. 

Netwerkschaal Verbetert operatie doeltreffendheid op een netwerk. 
Deze instelling is zeer effectief als een hub met een 
omspannende boomstructuurfunctie of een computer en 
het apparaat een-op-een zijn aangesloten met een 
kruiskabel.

Item Beschrijving
Systeeminstellingen Stelt standaardinstellingen in voor het afdrukken vanaf 

USB-geheugen.

Item Beschrijving
Menu Afdrukken Print Opstelling Stelt het aantal kopieën, de resolutie en andere 

instellingen in. Wanneer de printer driver, de waarden 
gebruikend die met de printer driver zijn gezet zijn 
gegeven prioriteit over deze instellingen.

Aanpassingen printen Stellen handmatige onderbreking, klem herstel en 
andere print regeling instellingen.

Print Positie Aanpassing Regelt voor X, voor Y, achter X en achter Y posities.

Reinigen van 
afbeeldingsdrums

Stelt de reiniging van de afbeeldingsdrum in. 

Hex Dump Geeft alle ontvangen afdrukgegevens in hexadecimaal 
weer. Om deze modus te verlaten, herstart de machine.

Menu Kleur Om kleurinstellingen in te stellen.

Menu Systeemconfiguratie Stelt de bedieningsmodus, de alarmvrijgave en andere 
instellingen voor de machinebediening voor elke situatie 
in.

Emulatie PCL-setup Stelt de PCL in.

PS Setup Stelt PS in.

XPS Setup Stelt XPS in.

IBM PPR Setup Zet IBM PPR Setup.

EPSON FX Setup Zet EPSON FX Setup.

Item Beschrijving
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• Beheer
U kunt de instellingen van het apparaat instellen.

• Gebruikersinstallatie

Als [Auto (Automatisch)] is geselecteerd bij Tijdinstellingen, kan de tijd niet via het bedieningspaneel worden 
ingesteld.

• Takenlijst
Deze functie wordt alleen weergegeven, als u zich aanmeldt als de beheerder van 
de machine.

• Direct afdrukken

Instellingen Persoonlijk afdrukken Stelt in of het apparaat de taak als een persoonlijke 
afdruk beschouwt.

Item Beschrijving
Lok. interface Menu USB Stelt USB in.

Klik op Instellen Toegangscontrole Stelt gebruikersverificatie en toegangscontrole in.

Systeem Setup Stelt weergave-eenheden en andere instellingen in.

Stroom besparen Stelt de de energiebesparende instellingen in.

Geheugen setup Stelt de grootte van de ontvangst buffer in en bron 
opslag gegevens.

Taalonderhoudsetup Om taalinstellingen in te stellen.

Set-up van lettertype Stelt de uitvoermodus voor lettertypen in.

Werking van STOP-toets Stelt de werking in wanneer de STOP-toets wordt 
ingedrukt. Instellen op AAN annuleert de afdruktaak. 
Instellen op UIT schakelt de functie uit.

Beheerder wachtwoord Stelt een beheerder wachtwoord in.

Instellingen resetten Initialiseert alle gegevens die in ‘Beheer’ zijn ingesteld.

Afdrukstatistieken Schakelt de teller van verbruiksartikelen in of uit.

Item Beschrijving
Instelling stroom Stelt het automatisch uitschakelen en de 

inschakelmethode in.

Tijd setup Stelt de tijd van de machine in.

Business Phone Setup Stelt zakelijke telefoons in.

Andere Instellingen Stelt andere instellingen in.

Item Beschrijving

Item Beschrijving
Takenlijst Geeft een lijst met afdruktaken weer die naar de machine 

worden verzonden. U kunt onnodige taken verwijderen.

Taaklogboek Geef de geschiedenis van taken weer.

Item Beschrijving
Afdrukken via het web Specificeert en print een PDF bestand.

E-mail afdrukken (Deze 
functie wordt alleen 
weergegeven als u zich 
aanmeldt als de beheerder 
van het apparaat.)

E-mail Printen Drukt een pdf-, jpeg- en tiff-bestanden af als deze zijn 
bijgevoegd aan een e-mail die de machine ontvangt.

Ontvangstinstellingen Zet een e-mail ontvangst instelling.
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• Koppelingen

Item Beschrijving
Links Geeft de koppelingen weer die door de fabrikant zijn 

ingesteld en de koppelingen die door de beheerder zijn 
ingesteld.

Koppelingen bewerken (Deze functie wordt alleen 
weergegeven als u zich aanmeldt als de beheerder van 
het apparaat.)

Uw beheerder kan elke URL instellen. Vijf 
ondersteunende links en vijf andere links kunnen worden 
geregistreerd. Geef op "http://" ook op in een ingevoerde 
URL. 
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Hulpprogramma voor kleurcorrectie

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u de kleur aanpast met het hulpprogramma 
Kleurcorrectie.

• Stel de instellingen in voor elke printerstuurprogramma.

• U moet als beheerder zijn aangemeld om het hulpprogramma voor kleurcorrectie te gebruiken.

• Paletkleur wijzigen
• Gammawaarde of tint wijzigen
• Afdrukken met aangepaste kleurinstellingen
• Kleurcorrectie-instellingen opslaan
• Kleurcorrectie-instellingen importeren
• Kleurcorrectie-instellingen verwijderen

Met het hulpprogramma voor kleurcorrectie kunt u kleuren opgeven op het pallet, 
geselecteerd in software zoals Microsoft Excel.

• Voor Windows

1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct 
Utility] > [Colour Correct Utility].

2 Selecteer [Fijnafstelling paletkleuren van Office] en klik vervolgens op 
[Volgende].

3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].

Paletkleur wijzigen
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4 Selecteer de naam van de gewenste instelling en klik vervolgens op 
[Afdrukvoorbeeld].

Als de instellingen zijn geïnitialiseerd nadat het printerstuurprogramma is bijgewerkt of opnieuw is geïnstalleerd, 
start u het hulpprogramma voor kleurcorrectie om de naam van de kleurcorrectie automatisch opnieuw in te 
stellen. Controleer of de naam van de kleurcorrectie wordt weergegeven op het scherm [Select Setting (Instelling 
selecteren)].

5 Klik op [Volgende].

6 Klik op [Afdrukpalet].

7 Vergelijk de kleuren van het kleurenpalet op het scherm met die van het 
afgedrukte kleurmonster voor aanpassing.
Kleuren gemarkeerd met een kruis kunnen niet worden aangepast.

8 Klik op de kleur die u wilt aanpassen.

9 Controleer elk aanpasbaar bereik in het vervolgkeuzemenu voor X en Y.
De aanpasbare waarde varieert afhankelijk van de kleur.

10 Controleer het afgedrukte kleurmonster om de meest geschikte kleur te 
selecteren die u wilt binnen het aanpasbare bereik, en controleer vervolgens 
de X- en Y-waarden.

11 Selecteer de waarden die u hebt gecontroleerd in stap 10, en klik vervolgens 
op [OK].

12 Klik op [Afdrukpalet] en controleer of de aangepaste kleur meer overeenkomt 
met de gewenste kleur. Klik vervolgens op [Volgende].
Als u kleur verder wilt wijzigen of andere kleuren wilt wijzigen, herhaalt u stappen 8 tot 
en met 11.

13 Voer een naam in waaronder u dit wilt opslaan en klik vervolgens op 
[Bewaren].

14 Klik op [OK].

15 Klik op [Beëindigen].

• Voor Mac OS X

1 Start Color Correct Utility.

2 Selecteer het apparaat.

3 Klik op [Volgende].

4 Klik op [Fijnafstelling paletkleuren van Office].

5 Selecteer de naam van de gewenste instelling en klik vervolgens op [Monsters 
afdrukken].

6 Klik op [Volgende].

7 Klik op [Afdrukpalet].

8 Vergelijk de kleuren van het kleurenpalet op het scherm met die van het 
afgedrukte kleurmonster voor aanpassing.
Kleuren gemarkeerd met een kruis kunnen niet worden aangepast.

9 Klik op de kleur die u wilt aanpassen.

10 Controleer elk aanpasbaar bereik in het vervolgkeuzemenu voor X en Y.
De aanpasbare waarde varieert afhankelijk van de kleur.

11 Controleer het afgedrukte kleurmonster om de meest geschikte kleur te 
selecteren die u wilt binnen het aanpasbare bereik, en controleer vervolgens 
de X- en Y-waarden.
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12 Selecteer de waarden die u hebt gecontroleerd in stap 11, en klik vervolgens 
op [OK].

13 Klik op [Afdrukpalet] en controleer dat de aangepaste kleur meer overeenkomt 
met de gewenste kleur.
Als u kleur verder wilt wijzigen of andere kleuren wilt wijzigen, herhaalt u stappen 9 tot 
en met 13.

14 Voer een naam in en klik vervolgens op [Bewaren].

15 Selecteer [Printers & Scanners (Printers en scanners)] in [System Preferences 
(Systeemvoorkeuren)] om alle apparaten waarvoor aanpassingen zijn 
gemaakt te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

U kunt de toon aanpassen door de gammawaarde aan te passen en u kunt de uitvoerkleur 
aanpassen door de tint aan te passen.

• Voor Windows

1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct 
Utility] > [Colour Correct Utility].

2 Selecteer [Fijnafstelling tint en verzadiging] en klik vervolgens op [Volgende].

3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].

4 Selecteer de standaardmodus en klik vervolgens op [Volgende].

Als de instellingen zijn geïnitialiseerd nadat het printerstuurprogramma is bijgewerkt of opnieuw is geïnstalleerd, 
start u het hulpprogramma voor kleurcorrectie om de naam van de kleurcorrectie automatisch opnieuw in te 
stellen. Controleer of de naam van de kleurcorrectie wordt weergegeven op het scherm [Select Setting (Instelling 
selecteren)].

5 Stel waar nodig de instellingen in door de schuifbalk in te stellen.
Als u het selectievakje [Onaangepaste kleuren van de printer gebruiken] inschakelt, 
wordt 100 procent van elke kleur gebruikt voor het afdrukken en is de schuifbalk voor 
de tint vergrendeld.

6 Klik op [Test afdrukken].

7 Controleer het afdrukresultaat.
Als u niet tevreden bent over het resultaat, herhaalt u stappen 5 tot en met 7.

8 Klik op [Volgende].

9 Voer een naam in en klik vervolgens op [Bewaren].
Er verschijnt een dialoogvenster.

10 Klik op [OK].

11 Klik op [Beëindigen].

Gammawaarde of tint wijzigen
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• Voor Mac OS X

1 Start Color Correct Utility.

2 Selecteer het apparaat.

3 Klik op [Volgende].

4 Klik op [Fijnafstelling gamma, tint en verzadiging].

5 Selecteer de standaardmodus en klik vervolgens op [Volgende].

6 Stel waar nodig de instellingen in door de schuifbalk in te stellen.
Als u het selectievakje [Standaard tint printer gebruiken] inschakelt, wordt 100 procent 
van elke kleur gebruikt voor het afdrukken en is de schuifbalk voor de tint vergrendeld.

7 Klik op [Test afdrukken].

8 Controleer het afdrukresultaat.
Als u niet tevreden bent over het resultaat, herhaalt u stappen 6 tot en met 8.

9 Voer een naam in en klik vervolgens op [Bewaren].

10 Selecteer [Printers & Scanners (Printers en scanners)] in [System Preferences 
(Systeemvoorkeuren)] om alle apparaten waarvoor aanpassingen zijn 
gemaakt te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

• Voor PCL-printerstuurprogramma voor Windows

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].

4 Klik op [Detail (Informatie)] in het tabblad [Setup (Instellingen)] en selecteer 
[Office Color (Office kleur)].

5 Selecteer de [instellingen Color Correct Utility] en vervolgens de instellingen 
die u hebt gemaakt met Color Correct Utility. Klik daarna op [OK].

• Voor Windows PS Printerstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3 Klik op [Voorkeuren] of [Eigenschappen].

4 Klik op het tabblad [Kleur] en selecteer [Office Color]. Klik daarna op [Detail].

5 Selecteer de [Gebruikersinstellingen] en vervolgens de instellingen die u hebt 
aangemaakt met Color Correct Utility. Klik daarna op [OK].

• Voor Mac OS X

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].

3 Klik op [Office Color] in het paneel [Kleur].

4 Selecteer de instellingen die u hebt aangemaakt met Color Correct Utility in 
[Kleurinstelling RGB].

Afdrukken met aangepaste kleurinstellingen
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U kunt de aangepaste kleurinstellingen opslaan in een bestand.

• Voor Windows

1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct 
Utility] > [Colour Correct Utility].

2 Selecteer [Kleurinstellingen importeren/exporteren] en klik vervolgens op 
[Volgende].

3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].

4 Klik op [Exporteren].

5 Selecteer de instellingen die u wilt exporteren en klik vervolgens op 
[exporteren].

6 Geef de bestandsnaam en de map op waarin u het bestand wilt opslaan en 
klik vervolgens op [Bewaren].

7 Klik op [OK].

8 Klik op [Beëindigen].

• Voor Mac OS X

1 Start Color Correct Utility.

2 Selecteer het apparaat.

3 Klik op [Volgende].

4 Klik op [Kleurinstellingen beheren].

5 Klik op [Exporteren].

6 Selecteer de instellingen die u wilt exporteren en klik vervolgens op 
[exporteren].

7 Geef de bestandsnaam en de map op waarin u het bestand wilt opslaan en 
klik vervolgens op [Bewaren].

8 Klik op [Annuleren].

Kleurcorrectie-instellingen opslaan
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U kunt kleurcorrectie-instellingen importeren uit bestanden.

• Voor Windows

1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct 
Utility] > [Colour Correct Utility].

2 Selecteer [Kleurinstellingen importeren/exporteren] en klik vervolgens op 
[Volgende].

3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].

4 Klik op [Importeren].

5 Selecteer het bestand en klik op [Openen].

6 Selecteer de instellingen die u wilt importeren en klik op [Importeren].

7 Controleer dat de instelling is geïmporteerd en klik vervolgens op [Voltooien].

• Voor Mac OS X

1 Start Color Correct Utility.

2 Selecteer het apparaat.

3 Klik op [Volgende].

4 Klik op [Kleurinstellingen beheren].

5 Klik op [Importeren].

6 Selecteer de map waarin de instellingen die u wilt importeren zijn opgeslagen 
en klik op [Openen].

7 Selecteer de instellingen die u wilt importeren en klik op [Importeren].

8 Klik op [Annuleren].

9 Controleer dat de instelling is geïmporteerd.Kleurcorrectie-instellingen importeren
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Verwijder de kleurinstelling.

• Voor Windows

1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Colour Correct 
Utility] > [Colour Correct Utility].

2 Selecteer [Kleurinstellingen importeren/exporteren] en klik vervolgens op 
[Volgende].

3 Selecteer de machine en klik op [Volgende].

4 Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op 
[Verwijderen].

5 In het bevestigingsvenster klikt u op [Ja].

6 Controleer dat de instelling is verwijderd en klik vervolgens op [Voltooien].

• Voor Mac OS X

1 Start Color Correct Utility.

2 Selecteer het apparaat.

3 Klik op [Volgende].

4 Klik op [Kleurinstellingen beheren].

5 Selecteer de instelling die u wilt verwijderen en klik vervolgens op 
[Verwijderen].

6 In het bevestigingsvenster klikt u op [Ja].

7 Controleer dat de instelling goed is verwijderd.

Kleurcorrectie-instellingen verwijderen
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Hulpprogramma Kleurstalen

In deze sectie leest u meer over Color Swatch Utility, het hulpprogramma voor 
kleurmonsters. Met Color Swatch Utility kunt u het RGB-kleurmonster afdrukken. U kunt het 
afgedrukte kleurvoorbeeld controleren en de RGB-waarde overeenkomstig aanpassen om 
een afdruk met de gewenste kleuren vanuit het programma te verkrijgen.

Wanneer een printerdriver wordt geïnstalleerd, wordt tegelijkertijd Color Swatch Utility geïnstalleerd.

• Kleurmonster afdrukken
• Het kleurmonster aanpassen
• Een bestand afdrukken met de gewenste kleur

1 Klik op [Start] en selecteer [Alle programma's] > [Okidata] > [Color Swatch 
Utility] > [Color Swatch Utility].

2 Klik op [Afdrukken].

3 Selecteer het apparaat in [Naam].

4 Klik op [OK].

5 Controleer op het kleurmonster de kleuren die u wilt afdrukken en noteer 
vervolgens de RGB-waarden.

Kleurmonster afdrukken
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Als u de gewenste kleur niet kunt vinden in stap 5 onder "Kleurmonster afdrukken" volgt u de 
onderstaande procedures om de kleur aan te passen.

1 Druk op [Schakelen].

2 Klik op [Detail].

3 Stel de drie schuifbalken in totdat de gewenste kleur wordt weergegeven.

4 Klik op [Sluiten].

5 Klik op [Afdrukken].

6 Selecteer het apparaat in [Naam].

7 Klik op [OK].

8 Controleer dat de kleur wordt aangepast zoals u wilt.

Als u niet tevreden bent over het afdrukresultaat, herhaalt u stappen 1 tot en met 8.

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Bepaal voor welke tekst of afbeelding u de RGB-waarden wilt aanpassen in 
een toepassing.

3 Druk het bestand af.

• Voor meer informatie over hoe u de kleur kunt opgeven in de toepassing, raadpleegt u de handleiding van de 
toepassing.

• Wanneer u kleurmonsters en het gewenste bestand afdrukt, moet u dezelfde printerdriverinstellingen 
gebruiken.

Het kleurmonster aanpassen Een bestand afdrukken met de gewenste kleur
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PS Gamma aanpassing hulpprogramma

U kunt de halftoondichtheid aanpassen voor de CMYK-kleuren die door de printer worden 
afgedrukt. Gebruik deze functie als de kleur in een foto of afbeelding te donker is.

• Deze functie kan niet worden gebruikt in PS Printer Driver.

• Met Windows kan het menu [Gamma-aanpassing] of de inhoud daarvan niet weergegeven worden op het tabblad 
[Kleur] van de printerdriver na het registreren van de naam van de aanpassing van een halftoon in [Aanpassing 
speciaal gamma]. Start in een dergelijk geval uw computer opnieuw op.

• Bij de aanpassing van de halftoon kan afdrukken langzamer worden. Als u snelheid de prioriteit geeft dient u het 
selectievakje [Custom Gamma Adjustment (Aangepaste gammawijziging)] uit te vinken in het tabblad [Color (Kleur)] 
voor het Windows-afdrukstuurprogramma of selecteer [None (Geen)] voor [Custom gamma (Aangepaste gamma)] 
in het tabblad [Quality 2 (Kwaliteit 2)] op het [Print Options (Afdrukopties)] paneel voor het printerstuurprogramma 
van de Mac OS X.

• Applicaties die worden gestart voor het registreren van [Gamma Curve Name] moten worden herstart voor het 
printen.

• Sommige toepassingen stellen u in staat de compensatie voor stiptoename en halftoon-aanpassing op te geven, als 
men afdrukt of hebben de functie die dergelijke instellingen omvat in een EPS-bestand. Om dergelijk functies die door 
de toepassing zijn verstrekt te gebruiken dient u het selectievakje [Custom Gamma Adjustment (Aangepaste 
gammawijziging)] uit te vinken in het tabblad [Color (Kleur)] voor het Windows-afdrukstuurprogramma of selecteer 
[None (Geen)] voor [Custom gamma (Aangepaste gamma)] in het tabblad [Quality 2 (Kwaliteit 2)] op het [Print 
Options (Afdrukopties)] paneel voor het printerstuurprogramma van de Mac OS X.

• De "Kies Printer" lijst van PS Gamma Adjuster weergeeft modelnamen. Wanneer meer dan een printer van dezelfde 
naam bestaat in de [Printer and Device] map, wordt de geregistreerde [Gamma Curve Name] toegepast op alle 
printers van hetzelfde model.

• Aan aangepaste halftint registreren
• Afdrukken met een geregistreerde halftint

Voor PS-printerdriver voor Windows

1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [PS Gamma Adjuster] 
> [PS Gamma Adjuster].

2 Selecteer [OKI C542 PS (OKI C542 PS)] in [Select Printer (Printer 
selecteren)].

3 Klik op [New].

4 Stel de halftoon bij.
Bewerk de grafiek of geef de gamma waarde van de toon dichtheid in het tekstvenster 
op om de halftoon bij te stellen.

5 Geef een instelling naam op in [Gamma Curve Name], en klik dan op [OK].

6 Klik op [Add].

7 Klik op [Apply].

8 Klik op [OK].

9 Klik op [Stoppen] om PS Gamma-wijziger te verlaten.

Voor Mac OS X

1 Start PS Gamma Adjuster

2 Klik op [New].

3 Stel de halftoon bij.
Bewerk de grafiek of geef de gamma waarde van de toon dichtheid in het tekstvenster 
op om de halftoon bij te stellen.

4 Geef een instelling naam op in [Gamma Curve Name], en klik dan op [Save].

5 Klik op [Select PPD].

Aan aangepaste halftint registreren
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6 Kies een PPD-bestand om een bijgestelde halftoon te registreren, en klik dan 
op [Open].

7 Selecteer de gecreëerde halftoon bijstelling, en klik dan op [Add].

8 Klik op [Save].

9 Selecteer [Printers & Scanners (Printers en scanners)] in [System Preferences 
(Systeemvoorkeuren)].

10 Verwijder de geregistreerde printer waarnaar de bijstelling is gemaakt, en 
registreer dan nogmaals de printer.

• Klik niet op de knop [Configureren] die wordt weergegeven terwijl de printer geregistreerd wordt.

• Als een dialoogvenster waarin u een printeroptie kunt selecteren wordt weergegeven als de printer wordt 
geregistreerd, klik dan op [Cancel (Annuleren)] en registreer de printer opnieuw.

Voor Windows PS Printerstuurprogramma

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Klik op [Properties].

4 Vink het selectievakje [Custom Gamma Adjustment (Aangepaste 
gammawijziging)] in het tabblad [Color (Kleur)].

5 Kies de geregistreerde halftoon bijstelling naam.

6 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

7 Klik op [Print] op het [Print] scherm.

Voor Mac OS X

1 Open het af te drukken bestand.

2 Kies [Print] vanaf het [File] menu.

3 Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.

4 Selecteer de gecreëerde halftoonaanpassing vanaf de [Custom gamma] in de 
[Quality2 (Kwaliteit2)] tab.

5 Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

Afdrukken met een geregistreerde halftint
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Configuratiehulpprogramma

In Configuration Tool kunt u meerdere machines beheren en instellingen wijzigen.

• Deze machine registreren
• Start het Configuratiehulpprogramma
• De status van deze machine controleren.
• Klooninstellingen
• Info van meldingen weergeven
• Netwerk instellen
• ICC-profiel registreren
• Formulieren registreren (overlay voor formulieren)
• Beschikbare ruimte van het geheugen/de harde schijf controleren
• Registreren van een gebruikersnaam
• Deze machine verwijderen
• Beschrijvingen van schermen voor Configuratiehulpprogramma

Wanneer u dit apparaat voor het eerst installeert, registreert u het in 
Configuratiehulpprogramma.

1 Klik [Start] en selecteer dan [All Programs]> [Okidata]> [Configuration Tool]> 
[Configuration Tool].

2 Selecteer [Register Device] van het [Tools] menu.

3 Wanneer de beschikbare apparaten worden weergegeven, selecteert u dit 
apparaat en klikt u vervolgens op [Register (Registreren)].

4 Klik op [Yes] op een bevestigingsscherm.

Deze machine registreren
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1 Klik op [Start], en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration 
Tool] > [Configuration Tool].

2 Kies de machine vanaf [Registered Device Table].

U kunt de status en informatie van de printer controleren.

1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > 
[Configuration Tool].

2 Kies de machine vanaf [Registered Device Table].

3 Kies het [Device Info] label.

• Als deze machine is aangesloten op het netwerk, wordt [Apparaatstatus] weergegeven.

• Om de informatie te verversen, klik op [Update Device Information].

Start het Configuratiehulpprogramma De status van deze machine controleren.
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Klonen van Gebruiker Instellingen

U kunt kopieergebruikersinstellingen kopiëren naar een ander apparaat.

1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > 
[Configuration Tool].

2 Kies de machine die de instellingen heeft die u wilt klonen vanaf [Registered 
Device Table].

3 Kies het [User Setting] label.

4 Klik op [Cloning].

5 Geef het administrator wachtwoord in en klik dan op [OK].
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is “999999".

6 Selecteer een bestemming voor de te klonen bestemming en de instellingen 
voor het klonen.

7 Klik op [Execute].

8 Geef het wachtwoord voor de kloon bron en doel op, en klik dan op [OK].
Resultaten worden weergegeven.

• Basis Instellingen
• Apparaat instellingen
• Filterinstellingen
• Logboeken Controleren

De tijd en tijdzone van deze machine moeten overeenkomen met die van uw computer.

Basis Instellingen

1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > 
[Configuration Tool].

Klooninstellingen Info van meldingen weergeven



- 242 -

7. Utility Software

2 Kies [Alert Info] vanaf het [Plug-ins] menu. 3 Kies [Basic settings].

4 Verander de instelling wanneer nodig.

5 Klik op [Update].

Apparaat instellingen

1 Klik op [Start] en selecteer dan [All programs] > [Okidata] > [Configuration 
Tool] > [Configuration Tool].

2 Kies [Alert Info] vanaf het [Plug-ins] menu.

3 Kies [Setting device].
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4 Klik op [Update device].

5 Klik op de naam van een apparaat dat u wilt Instellen.

6 Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

Filterinstellingen

U kunt voorwaarden voor de weergave van meldingen instellen.

1 Klik op [Start], en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration 
Tool] > [Configuration Tool].

2 Selecteer [Alert Info] van het [Plug-ins] menu.

3 Selecteer [Filter Settings].
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4 Wijzig indien nodig de instellingen.

5 Klik op [OK].

U kunt maximaal 100 afzenders opslaan als afzenders voor e-mail.

Logboeken Controleren

Met behulp van het gebeurtenislogboek, kunt u controleren of er records zijn over de 
machine die wordt geregistreerd.

1 Klik op [Start] en selecteer vervolgens [Alle Programma's] > [Okidata] > 
[Configuratiehulpprogramma] > [Configuratiehulpprogramma].

2 Kies [Alert Info] vanaf het [Plug-ins] menu.

3 Selecteer [Display log (Logboek weergeven)].

4 Selecteer [Devices displaying log (Weergavelogboek apparaten)].

• U kunt het totaal aantal geregistreerde gebeurtenissen controleren in [Lognummerlijst].

• U kunt de details van opgenomen logboeken controleren in [Log details].
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U kunt een netwerk instellen met Configuration Tool. 

• Zoeken naar de Machine op een Netwerk
• Specificeren Zoek Condities
• Veranderen van het IP Adres

Zoeken naar de Machine op een Netwerk

U kunt zoeken naar deze machine.

1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > 
[Configuration Tool].

2 Kies [Network Setting] vanaf het [Plug-ins] menu.

3 Kies [Discover Devices].
De zoekresultaten worden weergegeven.

Specificeren Zoek Condities

1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > 
[Configuration Tool].

2 Kies [Network Setting] vanaf het [Plug-ins] menu.

3 Kies [Environment settings].

4 Verander de zoek condities wanneer nodig, en klik dan op [OK].

Veranderen van het IP Adres

U kunt het IP-adres van deze machine wijzigen.

1 Klik op [Start] en selecteer vervolgens [Alle Programma's] > [Okidata] > 
[Configuratiehulpprogramma] > [Configuratiehulpprogramma].

2 Kies [Network Setting] vanaf het [Plug-ins] menu.

3 Kies [Discover Devices].

Netwerk instellen
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4 Selecteer deze machine van de apparaten lijst.

5 Klik op  (Apparaat instellingen).

6 Verander de instelling wanneer nodig.

7 Klik op [OK].

8 Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK (OK)].
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is “999999".

9 Klik op [OK] om deze machine te herstarten.
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U kunt het printerprofiel registreren en bewerken op het apparaat. In deze sectie wordt 
beschreven hoe u een ICC-profiel registreert.

1 Klik op [Start (Starten)] en selecteer vervolgens [All Programs (Alle 
programma's)] > [Okidata (Okidata)] > [Configuration Tool (Configuration Tool)] 
> [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selecteer [Storage Manager (Opslagbeheer)] in het menu [Plug-ins 
(Invoegtoepassing)].

3 Klik op  (Nieuw project).

4 Klik op  (Bestand aan project toevoegen) en selecteer vervolgens een 
formulierbestand dat u wilt registreren.
Het bestand wordt aan het project toegevoegd.

5 Klik op een profiel.

6 Selecteer [ID (ID)] dat u wilt registreren.
U kunt geen nummers selecteren die al in het project worden gebruikt. Deze nummers 
worden met een gele achtergrond weergegeven.

7 Voer opmerkingingen in [Comments (Opmerkingen)] in, indien nodig.

8 Klik op [OK (OK)] om de wijziging toe te passen.

9 Kies het apparaat vanaf de onderkant van de opslagbeheerder 
invoegtoepassing.

10 Klik op  (Projectbestanden naar printer verzenden).

11 Klik op [OK (OK)].

U kunt bijvoorbeeld logo's naar de machine registreren als formulieren en vervolgens de 
overlays afdrukken. Dit deel beschrijft hoe formulieren te registreren.

• Een formulier maken
• Registreren van een Formulier naar de Machine met Gebruik van Configuratie 

Gereedschap.

Over hoe overlays te printen

Overliggende formulieren of logo's (Overlay)

Een formulier maken

1 Klik op [Start] en selecteer [Devices and Printers].

2 Recht-klik de printer ikoon en selecteer dan de noodzakelijke printer driver van 
[Printer Properties].

3 Selecteer het tabblad [Ports], selecteer vanuit [Port] het selectievakje [FILE] 
klik vervolgens op [Configure Port].

4 Maak een formulier aan dat u wenst te registreren op de machine.
Wanneer u de PCL-printer driver voor Windows gebruikt, gaat u naar stap 9.

5 Selecteer [Print] van het [File] menu.

6 Klik op [Preferences] (of [Properties]).

7 Selecteer het [Extend] label en klik dan [Overlays].

8 Selecteer [Create Form (Formulier aanmaken)] in de keuzelijst.

9 Starten met printen.

10 Voer de bestandsnaam in waaronder u die wenst op te slaan.
voorbeeld: C: temp form.prn

11 Selecteer de vorige poort in [Printer Port (Printerpoort)] op het tabblad [Port 
(Poort)] en klik vervolgens op [OK (OK)].

ICC-profiel registreren Formulieren registreren (overlay voor formulieren)
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Registreren van een Formulier naar de Machine met Gebruik van 
Configuratie Gereedschap.

1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > 
[Configuration Tool].

2 Kies [Storage Manager] vanaf het [Plug-ins] menu.

3 Klik op  (Nieuw Project)

4 Klik op  (Toevoegen Bestand Project) en selecteer dan een gecreëerd 
formulier bestand.
Het formulier is toegevoegd aan het project.

5 Klik op het formulierbestand.

6 Als u het Windows PCL-printerstuurprogramma gebruikt, voert u het id van het 
formulier (willekeurig) in [ID (ID)] in en klikt u op [OK (OK)]. Als u het Windows 
PS-printerstuurprogramma gebruikt, voert u de naam van het formulier in 
[Component (Onderdeel)] in en klikt u vervolgens op [OK (OK)].

Veranderen [Doelvolume] en [Pad] niet.

Als u het Windows PCL-stuurprogramma gebruikt voor het afdrukken van overlays, geeft u het formulier-id op dat 
in [ID (ID)] is ingevoerd en als u het Windows PS-printerstuurprogramma gebruikt, geeft u de naam van het 
formulier op die in [Component (Onderdeel)] is ingevoerd.

7 Kies de machine vanaf de onderkant van het Opslag Beheerder plug-in 
scherm.

Als het apparaat nog niet is geregistreerd in Configuratiehulpprogramma, registreert u deze door de instructies 
te volgen in "Deze machine registreren".

8 Klik op  (Projectbestanden naar printer verzenden).

9 Klik op [OK].

1 Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > 
[Configuration Tool].

2 Kies [Storage Manager] vanaf het [Plug-ins] menu.

3 Klik op de apparaat naam in het apparaat keuze gebied aan de onderkant van 
het Opslag Beheerder plug-in scherm.
De opslag, volumenaam, afmeting, bevrijd worden ruimte, locatienaam, etiket, status, 
bestandsnaam, afmeting en commentaar door het communiceren met het apparaat 
getoond.

Beschikbare ruimte van het geheugen/de harde schijf 
controleren
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U kunt de toegang tot deze machine beperken door een gebruikersnaam en wachtwoord te 
gebruiken.

• Een Nieuwe Gebruiker aanmaken
• De gebruikersinstellingen wijzigen
• Een Gebruiker verwijderen

Wanneer u klikt op  (Save to device), worden de gewijzigde instellingen gereflecteerd 
naar deze machine.

Een Nieuwe Gebruiker aanmaken

1 Klik op [Start], en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration 
Tool] > [Configuration Tool].

2 Kies de machine vanaf [Registered Device Table].

3 Selecteer het tabblad [User Setting].

4 Klik op [Role Manager (Taak beheerder)].

5 Voer het beheerder wachtwoord in, en klik dan op [OK].
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is “999999".

6 Klik op [User name/Group management (Gebruikersnaam/Groepsbeheer)].

7 Klik op  (Nieuwe(Gebruiker)).

8 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
Stel indien nodig andere gegevens in.
Weergavenaam: Voer een weergavenaam in.
E-mailadres: Voer het e-mailadres van de gebruiker in.
Taalcode: Voer de taalcode: in.
Pincode: Voer de pincode in.
Kaart-id: Voer de IC-kaartgegevens van de gebruiker in.
Rol: Stel de rol in.
Groep: Stel de groep in waartoe de gebruiker behoort.

• U kunt een pincode (optioneel) in de gebruikersinstelling invoeren.

• U kunt "admin" niet als een nieuwe gebruikersnaam gebruiken.

9 Klik op [OK(OK)].

10 Klik op  (Naar apparaat opslaan).

De gebruikersinstellingen wijzigen

1 Klik op [Start], en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration 
Tool] > [Configuration Tool].

2 Selecteer de machine van [Registered Device Table].

3 Selecteer het tabblad [User Setting].

4 Klik op [Role Manager (Taak beheerder)].

5 Voer het beheerder wachtwoord in, en klik dan op [OK].
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is “999999".

6 Klik op [User name/Group management (Gebruikersnaam/Groepsbeheer)].

7 Selecteer de gebruikersnaam die u wilt wijzigen.

8 Wijzig indien nodig de instellingen en klik vervolgens op [OK].

9 Klik op  (Naar apparaat opslaan).

Een Gebruiker verwijderen

1 Klik op [Start] en selecteer daarna [All programs] > [Okidata] > [Configuration 
Tool] > [Configuration Tool].

2 Kies de machine vanaf [Registered Device Table].

3 Selecteer het tabblad [User Setting].

Registreren van een gebruikersnaam
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4 Klik op [Role Manager (Taak beheerder)].

5 Voer het beheerder wachtwoord in, en klik dan op [OK].
Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is “999999".

6 Klik op [User name/Group management (Gebruikersnaam/Groepsbeheer)].

7 Selecteer het selectievakje van de gebruiker die u wilt verwijderen.

8 Klik op  (Verwijder)

9 Klik op [Yes] op een bevestigingsscherm.

10 Klik op  (Naar apparaat opslaan).

U kunt een geregistreerde machine verwijderen.

1 Klik [Start] en selecteer dan [All Programs]> [Okidata]> [Configuration Tool]> 
[Configuration Tool].

2 Klik met de rechter muisknop op de machine van [Registered Device Table].

3 Selecteer [Remove device].

4 Klik op [Yes] op een bevestigingsscherm.

Deze machine verwijderen
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Dit deel beschrijft de naam en functie van elk scherm.

• [Device Info] label
De status en informatie van de machine wordt weergegeven.

• Tabblad [Gebruikersinstelling]
Stel de gebruiker, de rol en overige instellingen in.Beschrijvingen van schermen voor 

Configuratiehulpprogramma

Onderdeel Beschrijving
1 Taak beheerder  Instellen/bewerken gebruikers en taken van het apparaat.

2 Klonen Kopieer instellingen van de taakmacro naar een ander apparaat.
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• Invoegtoepassing waarschuwingsgegevens
Detecteert een apparaat en verzendt een melding.

• Invoegtoepassing [Network Setting]
Stelt het apparaatnetwerk in.

Onderdeel Beschrijving
3 Basisinstellingen Aanpassen van de basis Alert Info instellingen.

4 Instelling apparaten Bewerk de communicatie instellingen voor elk apparaat.

5 Filterinstellingen Bewerk de filter condities voor opduikende meldingen.

6 Logboek weergeven Weergeef de ontdekte melding informatie.

Onderdeel Beschrijving
7 Apparaten ontdekken Ontdekt netwerk apparaten.

8 Omgevingsinstellingen Verandert de apparaat ontdekking criteria of communicatie opties.
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• [Storage Manager] plug-in
Creëer of bewerk een bestand om te downloaden naar een apparaat.
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OKI LPR hulpprogramma

Met behulp van het OKI LPR-hulpprogramma kunt u een afdruktaak uitvoeren via een 
netwerk, afdruktaken beheren en de machinestatus controleren.

Om OKI LPR Utility te gebruiken, moet TCP/IP ingeschakeld zijn.

OKI LPR-hulpprogramma kan niet gebruikt worden voor gedeelde printers. Gebruik de standaard TCP/IP-poort.

• Starten van hulpprogramma OKI LPR
• Een apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma registreren
• Status van een geregistreerd apparaat controleren
• Afdruktaken naar een geregistreerd apparaat doorsturen
• Hetzelfde document vanaf meerdere geregistreerde apparaten afdrukken
• Webpagina van het geregistreerde apparaat openen
• Het IP-adres van het geregistreerde apparaat automatisch volgen
• Webpoortnummer van het apparaat instellen
• Een bestand naar een geregistreerd apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma verzenden
• Een onnodige afdruktaak verwijderen
• Bezig met de installatie ongedaan maken van het hulpprogramma OKI LPR (Installatie 

ongedaan maken)

1 Klik op [Start] en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [OKI LPR Utility] > 
[Uninstall OKI LPR Utility].

Starten van hulpprogramma OKI LPR
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Een apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma toevoegen

• U moet over beheerdersrechten beschikken.

• Als u geen apparaat kunt toevoegen, sluit u het OKI LPR-hulpprogramma en volgt u de onderstaande procedure.

- Klik op [Start] > [All Programs] > [Okidata] > [OKI LPR Utility], klik met de rechter muisknop op [OKI LPR Utility] 
en selecteer dan [Run as administrator] om te starten.

U kunt geen apparaat toevoegen dat al in het OKI LPR-hulpprogramma is geregistreerd. Om de poort te wijzigen 
selecteert u [Confirm Connections (Verbindingen bevestigen)] in [Remote Print (Afdrukken op afstand)].

1 Start OKI LPR Utility.

2 Selecteer [Add Printer] in het [Remote Print]-menu.
Als u het dialoogvenster [User Account Control (Gebruikersaccountbeheer)] ziet, klikt u 
op [Yes (Ja)].

3 Selecteer [Printer Name (Printernaam)].
Netwerkprinters en printers die aangesloten zijn op de LPR-poort, worden niet 
weergegeven.

4 Voer het [IP Address (IP-adres)] in. Of klik op [Search (Zoeken)], selecteer een 
modelnaam in [Discovered Printer (Gevonden printer)] die u wilt registreren en 
klik vervolgens op [OK (OK)].

5 Voer indien nodig informatie voor de identificatie van het apparaat in 
[Comments (Opmerkingen)] in.

6 Klik op [OK].Een apparaat in het OKI LPR-hulpprogramma registreren
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1 Start OKI LPR Utility.

2 Selecteer een apparaat.

3 Selecteer [Printer Status] in het [Remote Print]-menu.

In deze sectie wordt beschreven hoe u geselecteerde afdruktaken naar een geregistreerd 
apparaat doorstuurt via het OKI LPR-hulpprogramma. In deze sectie wordt ook beschreven 
hoe u een afdruktaak automatisch naar een ander geregistreerd apparaat doorstuurt als het 
doelapparaat voor het doorsturen een probleem vertoont.

• Afdruktaken kunnen alleen worden doorgestuurd naar een apparaat van hetzelfde model als uw apparaat.

• Alvorens u een taak doorstuurt, moet u een apparaat toevoegen.

• De geselecteerde afdruktaken doorsturen

1 Start OKI LPR Utility.

2 Selecteer [Job Status] in het [Remote Print]-menu.

3 Als u een afdruktaak wilt doorsturen, selecteert u [Redirect (Omleiden)] in het 
menu [Job (Taak)] en kiest u vervolgens het doelapparaat.

• Afdruktaken automatisch doorsturen
Als u niet kunt afdrukken omdat het geselecteerde apparaat bezet is, offline is, 
geen papier meer heeft of een ander probleem vertoont, kunt u instellen dat een 
afdruktaak automatisch naar een ander OKI-apparaat van hetzelfde model wordt 
doorgestuurd.

U moet inloggen als de beheerder.

1 Start OKI LPR Utility.

2 Selecteer het apparaat dat u wilt instellen.

3 Selecteer [Confirm Connections] in het [Remote Print]-menu.

4 Klik op [Details].

5 Selecteer het selectievak [Automatic Job Redirect Used].

Status van een geregistreerd apparaat controleren Afdruktaken naar een geregistreerd apparaat doorsturen
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6 Om afdruktaken enkel door te sturen als er zich een fout voordoet, selecteer 
het selectievak [Redirect only at the time of an error].

7 Klik op [Add].

8 Voer het IP-adres in van de doorstuurbestemming en klik vervolgens op [OK].

9 Klik op [OK].

U kunt vanaf meerdere apparaten afdrukken met één enkele opdracht.

U moet de beheersrechten hebben.

1 Start OKI LPR Utility.

2 Selecteer een apparaat om in te stellen.

3 Selecteer [Confirm Connections] in het [Remote Print]-menu.

4 Klik op [Details].

5 Selecteer het selectievakje [Print to more than one printer at a time]. Klik op 
[Opties].

6 Klik op [Options].

7 Klik op [Add].

8 Voer de IP-adressen van de apparaten in waarmee u tegelijk wilt afdrukken en 
klik vervolgens op [OK (OK)].

9 Klik op [OK].

Hetzelfde document vanaf meerdere geregistreerde apparaten 
afdrukken
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U kan de Webpagina van deze machine openen vanuit OKI LPR Utility.

1 Start OKI LPR Utility.

2 Selecteer een apparaat.

3 Selecteer [Web Setting] in het menu [Remote Print].

U kunt de Webpagina niet openen wanneer het Web-poortnummer is gewijzigd.

Voor informatie raadpleegt u "Webpoortnummer van het apparaat instellen".

U kunt instellen dat u de verbinding met de originele printer wilt behouden, zelfs als het IP-
adres van het apparaat wijzigt.

U moet over beheerdersrechten beschikken.

Het IP-adres kan veranderen wanneer DHCP IP-adressen op een dynamische manier toewijst, of wanneer de 
netwerkbeheerder handmatig het IP-adres van de printer wijzigt.

1 Start OKI LPR Utility.

2 Selecteer [Setup] in het [Option]-menu.

3 Selecteer het selectievakje [Auto Reconnect] en klik vervolgens op [OK].

Webpagina van het geregistreerde apparaat openen Het IP-adres van het geregistreerde apparaat automatisch 
volgen
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1 OKI LPR-hulpprogramma starten.

2 Selecteer een apparaat.

3 Selecteer [Confirm Connections] van het [Remote Print] menu.

4 Klik op [Details].

5 Voer het webpoortnummer in [Port Numbers (Poortnummers)] in.

6 Klik op [OK].

Als een apparaat via een netwerk is verbonden en in het OKI LPR-hulpprogramma is 
geregistreerd, kunt u de afdrukgegevens downloaden.

1 OKI LPR-hulpprogramma starten.

2 Selecteer het apparaat waarnaar u de gegevens wilt downloaden.

3 Kies [Download] vanaf [Remote Print].

4 Kies een bestand, en klik dan op [OK].
Het bestand wordt naar het apparaat verzonden.

Webpoortnummer van het apparaat instellen Een bestand naar een geregistreerd apparaat in het OKI LPR-
hulpprogramma verzenden
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U kunt OKI LPR Utility gebruiken om onnodige print taken te verwijderen.

1 OKI LPR-hulpprogramma starten.

2 Selecteer een apparaat.

3 Selecteer [Job Status] in het [Remote Print]-menu.

4 Kies een taak om te verwijderen.

5 Kies [Delete Job] vanaf het [Job] menu.

U moet over beheerdersrechten beschikken.

1 Controleer dat OKI LPR Utility afgesloten is.

2 Klik op [Start] en selecteer dan [All Programs] > [Okidata] > [OKI LPR Utility] > 
[Uninstall OKI LPR Utility].
Als u het dialoogvenster [User Account Control (Gebruikersaccountbeheer)] ziet, klikt u 
op [Yes (Ja)].

3 Klik op [Yes] op een bevestigingsscherm.

Een onnodige afdruktaak verwijderen Bezig met de installatie ongedaan maken van het 
hulpprogramma OKI LPR (Installatie ongedaan maken)
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Netwerkuitbreiding

In Netwerk Extensie, kunt u de instellingen van deze machine controleren en de compositie 
van de opties instellen.

Om Netwerk Extensie te gebruiken, moet TCP/IP geactiveerd zijn.

Hiervoor hebt u beheerdersrechten nodig.

• Network Extension wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u een printerdriver installeert via een TCP/IP-netwerk.

• Netwerk Extensie werkt in samenwerking met de printer driver. Installeer niet alleen de Netwerk Extensie.

• Netwerk Extensie alleen werkt als de printer driver is verbonden met de OKI LPR poort of de standaard TCP/IP 
poort.

• Toont de printer eigenschappen
• De instellingen van deze machine controleren.
• Opties automatisch instellen
• Het hulpprogramma ongedaan maken

Om Netwerk Extensie te gebruiken, opent u het printer eigenschappen scherm.

1 Klik op [Start], en kies dan [Devices and Printers].

2 Rechts-klik op het printer icoon, en kies dan [Printer properties].

Toont de printer eigenschappen
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U kunt de instellingen van deze machine controleren.

1 Open het scherm [Printer Properties (Eigenschappen van printer)].

2 Kies het [Status] label.

3 Klik op [Update].

4 Klik op [OK].

Klik op [Web-instelling] om de webpagina automatisch te starten. U kunt de instellingen 
veranderen van deze machine op het webpagina scherm.

Webpagina van Deze Machine.

Het tabblad [Status (Status)] wordt mogelijk niet goed weergegeven als u netwerkextensie in niet-ondersteunde 
omgevingen gebruikt.

De instellingen van deze machine controleren.
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U kunt de samenstelling van opties van de verbonden printer verkrijgen en het printer 
besturingsprogramma automatisch instellen.

1 Open het scherm [Printer Properties (Eigenschappen van printer)].

2 Kies het [Device Options] label.

3 Klik op [Get Printer Settings].

4 Klik op [OK].

U kunt dit niet configureren wanneer u Network Extension gebruikt in niet-ondersteunde omgevingen.

1 Klik op [Start] en selecteer dan [Control Panel] > [Programs] > [Uninstall a 
program].

2 Selecteer [OKI Netwerk Extensie] en klik dan op [Uninstall].

3 Volg de instructies op het scherm om het verwijderen te voltooien.

Opties automatisch instellen Het hulpprogramma ongedaan maken
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Network Card Setup Tool (Mac OS X)

U kunt Network Card Setup gebruiken om het netwerk te configureren.

Om Netwerk Kaart Setup te gebruiken, moet TCP/IP ingeschakeld zijn.

• Het IP-adres instellen
• Webinstellingen configureren
• Network Card Setup afsluiten

1 Start Network Card Setup.

Software installeren

2 Kies deze machine vanaf de lijst.

3 Selecteer [Instellingen IP-adres] in het menu [Handelingen].

4 Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Save].

5 Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK (OK)].
• Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is “999999".
• Het wachtwoord is hoofdletter gevoelig.

6 Klik op [OK] om de nieuwe instellingen in te schakelen.
De netwerkkaart van deze machine herstart.

Het IP-adres instellen
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U kunt de netwerkinstellingen instellen voor deze machine door Network Card Setup te 
starten.

• Webinstellingen inschakelen

1 Start Netwerk Kaart Opstelling.

Software installeren

2 Kies deze machine vanaf de lijst.

3 Selecteer [Webinstellingen] in het menu [Handelingen].

4 Vink [Webinstellingen apparaat zullen ingeschakeld worden] aan en klik 
vervolgens op [Bewaren].

5 Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK (OK)].
• Het standaardwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is “999999".
• Het wachtwoord is hoofdletter gevoelig.

6 Klik op [OK] op een bevestigingsscherm.

• De web-pagina openen

1 Start Netwerk Kaart Setup.

Software installeren

2 Kies deze machine vanaf de lijst.

3 Selecteer [Webpagina apparaat tonen] in het menu [Handelingen].
De Webpagina opent en de machine status pagina wordt weergegeven.

1 Selecteer [Afsluiten] in het menu [Setup netwerkkaart].

Webinstellingen configureren Network Card Setup afsluiten
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Client voor afdruktaakverantwoording

Client voor afdruktaakverantwoording is software die de gebruikersinformatie in het 
printerstuurprogramma instelt om de functie taakverantwoording te gebruiken of om toegang 
tot de machine toe te staan 

• Voor Windows
• Voor Mac OS X

U kunt een gebruikersnaam en een gebruikers-id (pincode) voor het printerstuurprogramma 
instellen.

Indien u actualiseert of plaatst opnieuw een printer driver, Job Accounting modus wordt invalide, die u vereist om de 
modus opnieuw te zetten. Nochtans, indien u de functie gebruikt die de gelegenheid u geeft om dezelfde modus naar 
alle printer drivers te zetten, niet moet u de modus opnieuw zetten.

• De gebruikersnaam en de taakaccount-ID instellen
U kunt de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount instellen in de 
eigenschappen van het printerstuurprogramma.

1 Klik op [Start] en selecteer dan [All programs]> [Okidata]> [Print Job 
Accounting Client]> [Change Print Job Accounting].

2 Selecteer de bestuurder om van de lijst van bestuurders te zetten.
Indien u alle printer drivers naar dezelfde modus wilt zetten, selecteer het [Set dezelfde 
modus voor Alle bestuurders]. selectievakje.

Voor Windows
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3 Selecteer [Tab], en klik dan [Change].
Er wordt een venster weergegeven.

4 Klik op [OK].

5 Selecteer [Print] van het [File]-menu.

6 Klik op [Start] en selecteer [Devices and Printers].

7 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de OKI-printer en selecteer 
vervolgens [Printer Properties (Eigenschappen van printer)].

8 Selecteer het tabblad [Job Accounting], voer de gebruikersnaam en het ID van 
de opdrachtaccount in en klik op [OK].

• De popup-modus instellen
Bij gebruik van deze functie dient u een gebruikersnaam en ID van de 
opdrachtaccount in te voeren wanneer u start met afdrukken.

1 Klik op [Start] en selecteer dan [All programs]> [Okidata]> [Print Job 
Accounting Client]> [Change Print Job Accounting].

2 Selecteer de bestuurder om van de lijst van bestuurders te zetten.
Indien u alle printer drivers naar dezelfde modus wilt zetten, selecteer het[Set the same 
mode for All drivers] selectievakje.

3 Selecteer [Popup], en klik dan [Change].
Er wordt een venster weergegeven.

4 Klik op [OK].

5 Selecteer [Print] van het [File]-menu.

• Het instellen van een ID van een taakaccount voor elke gebruiker in de 
verbergmodus
De systeemmanager kan een IDENTIFICATIE bestand creëren en inschrijven 
waarin baanrekening IDENTIFICATIES en gebruikernamen die zijn geknoopt naar 
gebruikernamen voor het hakken van hout aanwezig naar Windows is beschreven 
vooraf. Gebruikers moeten hun gebruikernamen en baanrekening niet 

IDENTIFICATIES binnengaan wanneer af te drukken, zoals zij met deze software 
kunnen geïdentificeerd worden.
Gebruik Hide Mode voor gedeelde printers.

1 Creëer een IDENTIFICATIE bestand met Blocnote of spreadsheetsoftware.

• Beschrijf gebruikernamen en GEBRUIKERS-IDS in een IDENTIFICATIE bestand in de volgende bestelling.
Een login gebruikernaam (een gebruikernaam die wordt binnengegaan hout aanwezig naar Windows te 
hakken), een GEBRUIKERS-ID (een GEBRUIKERS-ID dat naar de login gebruikernaam is geknoopt).

• De gebruikersnaam kan: Indien de gebruikernaam weggelaten is, is de login gebruikernaam als de 
gebruikernaam gebruikt.

• Scheid elk onderdeel met een komma.

• Indien spreadsheetsoftware word gebruikt, beschrijf een login gebruikernaam, baanrekening IDENTIFICATIE 
en gebruikernaam op elke lijn voor elke gebruiker.

2 Behalve het bestand in een CSV formaat.

3 Klik op [Start] en selecteer dan [All programs]> [Okidata]> [Print Job 
Accounting Client]> [Change Print Job Accounting].

4 Selecteer de bestuurder om van de lijst van bestuurders te zetten.
Indien u alle printer drivers naar dezelfde modus wilt zetten, selecteer het[Set the same 
mode for All drivers] selectievakje.

Indien u een gedeelde drukker gebruikt, gebruikt niet de functie die de gelegenheid u geeft om alle 
afdrukbestuurders naar dezelfde modus te zetten. Indien op de klantzijde van een gedeelde drukker afdrukt, 
beschouw als informatie is niet voortgebracht.

5 Selecteer [Popup], en klik dan [Change].

6 Klik op [OK].

7 Selecteer [Import ID File] van het [Hide Mode] menu.

8 Selecteer het Csv bestand programma dat u in stap 1 gemaakt heeft en klik op 
[Open].

9 Klaar het op [Set fixed Job Account ID for all users] selectievakje van het [Hide 
Mode] menu.

10 Selecteer [Print] van het [File]-menu.
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Dit is cliëntsoftware voor Print Job Accounting.

U kunt de gebruikersnaam en het gebruiker-ID instellen in de printerdriver.

• Een gebruikers-ID registreren

1 Start Print Job Accounting Client.

2 Klik op [New].

3 Voer de MAC OS X-loginnaam in, de nieuwe gebruikersnaam en het nieuwe 
gebruiker-ID en klik vervolgens op [Save].

4 Klik op [Save].

5 Verlaat Print Job Accounting Client.

• Meerdere gebruikers tegelijk registreren
U kunt meerdere gebruiker-ID's en gebruikersnamen tegelijkertijd registreren door 
middel van een CSV-bestand.

De volgende procedure gebruikt lade 1 als voorbeeld.

1 Start TextEdit.

2 Voer in als volgt: loginnaam, gebruiker-ID en gebruikersnaam, gescheiden 
door komma's.

3 Sla het bestand op in CSV-formaat.

4 Start Print Job Accounting Client.

5 Selecteer [Import] in het [File]-menu. 

6 Selecteer het CSV-bestand dat u creëerde in stap 3 en klik vervolgens op 
[Open].

7 Klik op [Save].

8 Verlaat Print Job Accounting Client.

• Een gebruikers-ID en gebruikersnaam wijzigen
U kunt de gebruikersnaam en het gebruiker-ID veranderen.

1 Start Print Job Accounting Client.

2 Selecteer de te veranderen gebruiker en klik vervolgens op [Edit].

3 Voer de nieuwe gebruiker-ID en gebruikersnaam in en klik vervolgens op 
[Save].

4 Klik op [Save].

5 Verlaat Print Job Accounting Client.

• Een gebruikers-ID en gebruikersnaam verwijderen
U kunt de gebruikersnaam en het gebruiker-ID verwijderen.

1 Start Print Job Accounting Client.

2 Selecteer de te verwijderen gebruiker en klik vervolgens op [Delete].

3 Klik op [Save].

Voor Mac OS X
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4 Verlaat Print Job Accounting Client.
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