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 z Handmatig instellen
De volgende handleidingen zijn meegeleverd bij dit product.
Deze e-handleiding is opgeslagen op DVD-ROM.

Basis 
De printer voorbereiden om af te drukken

Probeer verschillende functies te gebruiken

Lees deze handleiding als u iets niet begrijpt of om onderhoudswerken uit te voeren

Deze handleiding beschrijft de voorzorgsmaatregelen 
om het apparaat veilig te gebruiken. Lees deze 
handleiding voor gebruik. Verder worden ook de 
basistoepassingen tot de installatiemethoden van het 
apparaat beschreven. De apparaatfuncties worden in 
de appendix beschreven.

Lees deze handleidingen indien nodig

Geavanceerd (Deze handleiding)

2Stap

Deze handleiding beschrijft de verschillende afdrukmethoden en 
hoe u de handige functies kunt gebruiken. Lees deze handleiding 
om de afdrukomgeving te personaliseren of om de kleuren, enz.  
via de meegeleverde hulpprogramma's aan te passen. 
Deze handleiding verklaart ook de items die kunnen worden 
ingesteld via het bedieningspaneel en de netwerkinstellingen.

Problemen verhelpen/
Handleiding dagelijks onderhoud
Deze handleiding beschrijft de procedures om papierstoringen en de methode 
voor probleemverhelping als er een foutmelding wordt weergegeven. De 
handleiding beschrijft ook probleemoplossingsmethoden als er een foutmelding 
optreedt. Deze handleiding beschrijft ook dagelijkse onderhoudswerken, zoals 
het vervangen van verbruiksartikelen en onderhoudseenheden, reiniging, enz.

• Problemen verhelpen
• Onderhoud
• Verbruiksartikelen, onderhoudsproducten, 
   opties, server voor kleurbeheer, enz.

Lees dit eerst

Instelling Gids
Open de verpakking en installeer de printer

1Stap

Deze handleiding bevat afbeeldingen die de 
methoden beschrijven vanaf het openen van de 
doos tot de installatie. Voor de geavanceerde 
installatiehandleiding, raadpleeg de "Basis".

• Het product controleren
• Onderdelen nomenclatuur en functies
• Het apparaat volledig gebruiken
• Het apparaat installeren
• De voeding in- en uitschakelen
• Testafdruk uitsluitend via de printer
• Op een computer aansluiten
• Papier
• Afdrukken
• Papier uitwerpen
• Energiespaarstand instellen
• De automatische uitschakelstand instellen
• Controleren van de afdrukkwaliteit, 
   verbruiksartikelen, resterende hoeveelheid 
   onderhoudseenheden en resterende levensduur
• Een afdrukopdracht annuleren
• Printers toevoegen via LPD-protocollen (TCP/IP)
• Tabel menu-items van het controlepaneel 
• Elementaire Windows-procedures
• Printerspecificaties

• Handige afdrukfuncties
• De kleur aanpassen
• Hulpprogramma's gebruiken
• Netwerkinstellingen
• De afdrukinstellingen via het 
   bedieningspaneel wijzigen

Gids afzonderlijk volume steunkleuren
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de 
printerstuurprogramma's kunt controleren en 
kunt afdrukken met steunkleuren. Lees deze 
handleiding voor gebruik.

• Beschrijving bedieningspaneel
• De printerdrivers controleren
• Tabel van printerdriverfuncties
• Afdrukken op gekleurd papier
• Afdrukken op transparante folie
• Specificeren en afdrukken via steunkleurentoner 
   steunkleuren-toner met behulp van de applicaties
• Fijnafstemming wit
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 z Het lezen van de handleiding

Symbolen
Opmerking

 z Er zijn voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor het correcte gebruik van het apparaat. Lees deze maatregelen om een 
verkeerde bediening te voorkomen.

Memo

 z Kennis van deze informatie voor het apparaat in gebruik te nemen, is noodzakelijk en nuttig en kan dienen als 
referentiemateriaal. Het lezen van deze handleiding wordt aanbevolen.

Meer info

 z Dit zijn de referentiepagina's. Dit zijn de referentiepagina's. Lees deze handleiding voor gedetailleerde en relevante informatie.

WAARSCHUWING
 z Verkeerde behandeling als gevolg van het negeren van deze handleiding kan de dood of ernstig lichamelijk letsel 
veroorzaken.

LET OP
 z Verkeerde behandeling als gevolg van het negeren van deze handleiding kan persoonlijk lichamelijk letsel veroorzaken.

Toetsen, knoppen en symbolen
Dit hoofdstuk beschrijft de onderstaande toetsen, knoppen en symbolen.

Opschrift Uitleg

[    ] knop/toets

 z De knoppen van het bedieningspaneel en het tientoetsenbord worden 

hieronder beschreven.

Bijv.:

  [OK (Goed)]-knop   [BACK (TERUG)]-knop

 [Fn]-knop    [CLEAR (WISSEN)]-knop

 z Deze vindt u op het toetsenbord van uw computer terug.

[    ]
 z Beschrijft de menunaam op het lcd-scherm.
 z Beschrijft de namen van de menu's, de vensters en de dialoogvensters 
van de computer.

"    "

 z Beschrijft de berichten en de invoertekst die op het lcd-scherm worden 
weergegeven.

 z Beschrijft de bestands- en schermnamen die op de computer worden 
weergegeven.

 z Beschrijft de referentietitel.
> Beschrijft het menuniveau van het apparaat of de computer.
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Afbeeldingen
De afbeeldingen die in deze handleiding worden 
gebruikt, geven het Pro9541WT-model weer, 
tenzij anders aangegeven.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke 
product.

Schermen
De afbeeldingen van het bedieningspaneel 
en de computer die hier gebruikt worden zijn 
voorbeelden. De afbeeldingen kunnen afwijken 
van de werkelijke producten en schermen.
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Opschriften
In deze handleiding worden de volgende opschriften gebruikt.

 z Pro9541WT → Pro9541

 z Microsoft® Windows® versie 10 van besturingssysteemversie van 64 bit → Windows 10 (versie van 64 
bit)

 z Besturingssysteem-versie Microsoft® Windows® 10 → Windows 10

 z Mac OS X 10.10.5 of later → Mac OS X

De meegeleverde handleidingen gebruiken Windows 10 of OS X 10.13 als voorbeeld, tenzij anders 
aangegeven.

Afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem en model, kunnen de beschrijvingen in deze 
handleiding verschillen.
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Opmerking

 z Deze sectie gebruikt [WordPad] voor uitleg in Windows, en [TextEditor] voor uitleg in Mac OS X. 
De schermen en de operationele procedure kunnen verschillen naargelang de toepassing.

 z Zie "Online Hulp" voor gedetailleerde uitleg over de printerdriver en het installeren van de hulpprogramma‘s.

 z Als gevolg van upgrades van de printerdriver en de versie van hulpprogramma‘s kunnen er 
verschillen zijn met de beschrijvingen in deze handleiding.
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 z Functietabel van printerdrivers
Deze sectie geeft uitleg bij de handige functies wanneer u print met een PC.

Meer info

 z Zie "Online Hulp" voor gedetailleerde uitleg over de printerdriver-instellingen.

Uitleg bij de functies
Deze sectie beschrijft de functies van de PS 
printerdriver voor Windows of Mac OS X.

Windows PS 

printerdriverfuncties

Tabblad [Indeling (Layout)]

Item Uitleg
Afdrukstand 
(Orientation)

Hiermee stelt u de 
afdrukstand in.

Paginavolgorde 
(Page Order)

Hiermee stelt u de volgorde 
in waarin de pagina's moeten 
worden geprint.

Paginaindeling 
(Page Format)

Specificeert het aantal pagina's 
dat moet worden geprint op 1 
vel papier.

Voorvertoningsvenster Geeft een afbeelding weer 
van de printresultaten.

Geavanceerd 
(Advanced)

U kunt meer geavanceerde 
instellingen instellen 
met betrekking tot de 
printkwaliteit en het 
papierformaat.

Tabblad [Papier/Kwaliteit (Paper/Quality)]

Item Uitleg
Ladeselectie 
(Tray Selection)

Specificeert de lade voor het 
invoeren van het papier.

Kleur (Color) Specificeert printen in kleur 
of monochroom printen.

Geavanceerd 
(Advanced)

U kunt meer geavanceerde 
instellingen instellen 
met betrekking tot de 
printkwaliteit en het 
papierformaat.
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Tabblad [Taakopties (Job Options)]

Item Uitleg
Kwaliteit 
(Quality)

Specificeert de resolutie 
tijdens het printen.

Overlapping 
(Trapping)

Stel dit in wanneer er witte of 
gekleurde strepen verschijnen 
als gevolg van een verkeerde 
uitlijning.

Uitvoervak 
(Output Bin)

Specificeert het uitvoervak 
voor papier.

Taaktype  
(Job Type)

Specificeert het printformaat 
en de hoeveelheid afdrukken.

Aan pagina 
aanpassen  
(Fit to Page)

Specificeert printen door het 
papierformaat te converteren 
van het document dat moet 
worden geprint.

Watermerken 
(Watermarks)

Specificeert wanneer het 
printen met stempels wordt 
uitgevoerd.

Overlays 
(Overlays)

Specificeert wanneer het 
printen met overlays wordt 
uitgevoerd.

Geavanceerd 
(Advanced)

U kunt andere geavanceerde 
printinstellingen instellen.

Info (About) Geeft informatie over de 
versie van de printerdriver 
weer.

Standaard 
(Default)

Stelt de tabblad-instellingen 
opnieuw in naar de 
standaardinstellingen.

Tabblad [Kleur (Color)]

Item Uitleg
Kleurenmodus 
(Color Mode)

Specificeert kleuraanpassing, 
enz., in de kleurmodus.

Toner 
besparen 
(Toner Saving)

Specificeert de printdichtheid 
wanneer u toner wilt 
besparen.

Steunkleur 
(Spot Color)

Specificeert wanneer het 
printen met steunkleur wordt 
uitgevoerd.

Geavanceerd 
(Advanced)

U kunt andere geavanceerde 
printinstellingen instellen.

Standaard 
(Default)

Stelt de tabblad-instellingen 
opnieuw in naar de 
standaardinstellingen.
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Mac OS X PS printerdriverfuncties

[Teksteditor (TextEdit)] paneel

Item Uitleg
Druk kop-en 
voettekst af 
(Printing header 
and footer)

Hiermee kunt u 
paginanummers, data, en 
tekstvakken printen, enz.

Pas 
regelterugloop 
aan pagina aan 
(Rewrap contents 
to fit page)

Printen mogelijk maken 
door uitlijnen op de 
tekstomloopmethode tijdens 
het bewerken.

Paneel [Lay-out (Layout)]

Item Uitleg
Pagina's per 
vel (Pages per 
Sheet)

Specificeert het aantal 
pagina's dat moet worden 
afgedrukt op 1 vel papier.

Lay-outrichting 
(Layout Direction)

Hiermee selecteert u de lay-out 
voor het printen van meerdere 
pagina's op een vel papier.

Rand (Border) Specificeert grenslijntype.
Dubbelzijdig 
(Two-Sided)

Specificeert voor het gebruik 
van dubbelzijdig printen.

Keer 
paginarichting om  
(Reverse page 
orientation)

Printen mogelijk maken 
door de paginastand om te 
draaien.

Spiegel 
horizontaal (Flip 
horizontally)

Printen mogelijk maken door 
links en rechts om te draaien.

Paneel [Kleurevenaring (Color Matching)].

Item Uitleg
ColorSync 
(ColorSync)

Specificeert de functie 
ColorSync.

In printer  
(In printer)

Implementeert 
printerkleuraanpassing.

Profile (Profiel) Specificeert het profiel.

Paneel [Papierafhandeling (Paper Handling)]

Item Uitleg
Af te drukken 
pagina's 
(Pages to Print)

Specificeert de te printen 
pagina's.

Paginavolgorde 
(Page Order)

Hiermee stelt u de volgorde 
in waarin de pagina's moeten 
worden geprint.

Pas aan 
papierformaat 
aan (Scale to 
fit Paper size)

Printen door het 
papierformaat uit te lijnen. 
Een document kan mogelijk 
niet juist geprint worden 
afhankelijk van de instelling.

Doelpapierformaat 
(Destination Paper 
Size)

Specificeert om te printen 
door de schaal aan te passen 
aan het formaat van het uit 
te voeren papier.

Verklein 
alleen (Scale 
down only)

Specificeert om te printen 
door de schaal alleen aan te 
passen aan het formaat van 
het uit te voeren papier.
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Paneel [Papierinvoer (Paper Feed)]

Item Uitleg
Alle pagina's 
uit (All Pages 
From)

Specificeert de lade 
voor papierinvoer. De 
lade wordt automatisch 
geselecteerd wanneer 
[Automatisch Selecteren] 
is gespecificeerd.

Eerste pagina 
uit (First Page 
From)

Selecteer om te printen vanuit 
de lade die de titelpagina 
specificeert.

Resterende 
uit (Remaining 
From)

Printen vanuit de lade die 
de resterende pagina's 
specificeert.

Paneel [Voorblad (Cover Page)].

Item Uitleg
Druk voorblad 
af (Print Cover 
Page)

Specificeert het printen van 
het voorblad.

Type voorblad 
(Cover Page 
Type)

Specificeert de tekst tijdens 
het printen.

Paneel [Steunkleur (Spot Color)]

Item Uitleg
Gebruiksmethodes 
(Usage Methods)

Specificeert het bereik van 
printen in steunkleur.

Volgorde van 
superpositie 
(Order of 
superposition)

Geef de volgorde op van de 
kleur en de witte laag en de 
witafmeting bij het printen 
van de witte onderlaag. 
(alleen witte modus).

Spiegel 
horizontaal 
(Flip 
horizontally)

Stelt in wanneer wordt 
geprint door de horizontale 
oriëntatie om te keren, zodat 
het document net zo is alsof 
het in een spiegel wordt 
gereflecteerd.

Paneel [Kleur (Color)]

Item Uitleg
Grijswaarden 
(Grayscale)

Specificeert monochroom 
printen.

Kleur (Color) Specificeert uitlijning naar 
kleurmodus bij het printen in 
kleur.
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Paneel [Printopties (Print Options)].

Item Uitleg
Printopties Specificeert uitlijning met de 

items die zijn ingesteld, zoals 
printkwaliteit, papiersoort, 
enz.

Instellingen Specificeert de instellingen 
overeenkomstig met het tabblad 
Printinstellingen.

Overlapping 
(Trapping)

Stel dit in wanneer er witte of 
gekleurde strepen verschijnen 
als gevolg van een verkeerde 
uitlijning.

Memo

 z Deze sectie gebruikt [WordPad] voor uitleg in Windows, 
en [TextEditor] voor uitleg in Mac OS X. Beschrijvingen 
kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte 
toepassingen en printerdrivers.

Meer info

 z Zie "Online Hulp" voor gedetailleerde uitleg over de 
printerdriver-instellingen.



- 17 -

Printen op verschillende papieren

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

 z Printen op verschillende papieren

Printen op transparanten
Memo

 z Zie "Bruikbare papiersoorten" in "Basis" voor de soorten 
transparanten die kunnen worden gebruikt.

 z Zie "Papier instellen in de multifunctionele lade" in "Basis" 
voor de voorbereidingen van de multifunctionele lade.

1 Stel het papier in.

Transparanten worden geprint vanuit de 
multifunctionele lade of lade 1.

Memo

 z U kunt printen door pagina's tegelijk handmatig 
in te voeren vanuit de multifunctionele lade. Zie 
“Printing single sheets manually” (P.49) voor 
meer informatie.

Opmerking

 z De printsnelheid wordt vertraagd.

De multifunctionele lade instellen

Leg het printoppervlak naar boven.

A
B
C

De papierstand 
instellen

Lade 1 instellen

Leg het printoppervlak naar beneden.

De papierstand 
instellen

2 Open de stapelaar met beeldzijde naar 
boven.

Transparanten uitvoeren naar de stapelaar 
met beeldzijde naar boven.

Stapelaar met beeldzijde naar boven

3 Stel het papiergewicht, het 
papierformaat en de papiersoort in via 
het configuratiescherm.

(1) Druk op de [Fn (Fn)]-toets.
Het numerieke invoerwaarde-
scherm zal worden weergegeven.



- 18 -

Printen op verschillende papieren

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

(2) Voer een nummer in afhankelijk 
van het te gebruiken papier.

 z De multifunctionele lade gebruiken
Druk op [9], [0], en druk op de 
knop [OK (OK)].

 z Lade 1 gebruiken
Druk op [1], [0], en druk op de 
knop [OK (OK)].

(3) Selecteer [A4 ], en druk op de 
knop [OK (OK)].

(4) Controleer of  wordt weergegeven 
aan de linkerkant van [A4 ], 
en druk op de knop [BACK 
(TERUG)].

(5) Selecteer [Papiersoort (Media 
Type)] en druk op de knop [OK 
(OK)].

(6) Selecteer [Transparanten 
(Transparency)] en druk op de 
knop [OK (OK)]. Controleer of   
wordt weergegeven aan de 
linkerkant van [Transparanten 
(Transparency)] en druk op de 
knop [BACK (TERUG)].

(7) Druk op de knop [ONLINE 
(ONLINE)] om terug te keren naar 
het standby-scherm.

4 Open het bestand dat u wilt printen.

5 Selecteer [Formaat], [Papierbron] en 
[Uitvoervak] in de printerdrivers om te 
printen.
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 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken

1 Klik op [Pagina-instelling] in het 
menu [Bestand].

2 Selecteer [Staand (Portrait)] 
of [Liggend (Landscape)] in 
[Afdrukstand (Orientation)] en klik op 
de knop [OK (OK)].

3 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

4 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen voor 
afdrukken]).

5 Klik op [Geavanceerd] in het tabblad 
[Papier/Kwaliteit].

6 Selecteer het papierformaat in 
[Papierformaat (Paper Size)] in het 
scherm "Geavanceerde opties".

7 Selecteer [Transparanten 
(Transparency)] in [Media (Media)]. 
Selecteer de papierlade in [Papierbron 
(Paper Source)].

8 Selecteer [Stapelaar (Afbeelding 
naar boven) (Stacker (Face-up))] 
in [Uitvoervak (Output Bin)] in het 
tabblad [Taakopties (Job Options)] en 
klik op [OK (OK)].

9 Klik op [Afdrukken] in het "Afdrukken" 
scherm om te printen.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Klik op [Pagina-instelling] in het 
menu [Archief].

2 Selecteer de modelnaam van de printer 
in [Stel in vool (Format For)], selecteer 
het papierformaat in [Papierformaat 
(Paper Size)] en een gepaste oriëntatie 
in [Richting (Orientation)] en klik op 
[OK (OK)].

3 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

4 Controleer of de modelnaam van de 
printer is geselecteerd in [Printer].

5 Selecteer het papierformaat in 
[Papierformaat (Paper Size)].

6 Selecteer de papierlade in het paneel 
[Papierinvoer (Paper Feed)].

7 Klik op de knop [Papier (Paper)] in het 
paneel [Printopties (Print Options)] 
en selecteer [Stapelaar (Afbeelding 
naar boven) (Stacker (Face-up))] in 
[Uitvoervak (Output Bin)].

8 Klik op [Druk af (Print)] om te printen.
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Printen op door de gebruiker 
geselecteerde papierformaten 
(aangepaste pagina's en lang printen)

Registreer het gewenste papierformaat in de 
printerdriver en geef aan wanneer u print.

[Formaten die vanuit de multifunctionele 
lade kunnen worden ingevoerd (instelbare 
aangepaste formaten)]
Breedte: 64 tot 330mm
Lengte: 89 tot 1321mm

[Formaten die vanuit de multifunctionele 
lade kunnen worden ingevoerd]
 Lades 1/2/3/4/5
Breedte: 99 tot 330mm
Lengte: 147 tot 457mm

Opmerking

 z Als u kleiner papier dan 99 mm en met een lengte van 147 mm 
print, voert u dit papier vanuit de multifunctionele lade in en 
voert u het uit naar de stapelaar met beeldzijde naar boven.

 z Stel het papierformaat in op portretlengte en stel het 
apparaat in.

 z Niet compatibel met sommige toepassingen.

 z Als u papier vanuit de multifunctionele lade invoert, dient 
u het handmatig te ondersteunen voor papierlengtes die 
niet volledig worden ondersteund door de papierdrager.

 z Als u papier invoert uit de papierladen (lade 1, (optionele) 
lade 2 tot 5), drukt u op de scroll-knoppen  of  op het 
paneel van het configuratiescherm van het apparaat en 
selecteert u [Menu's] > [Cassetteconfiguratie] > 
[Config cassette1] > [Papierformaat] > [Aangepast].

 z Als er geen papier in de lade zit, kunt u de functie zo 
instellen dat automatisch wordt overgeschakeld naar een 
lade waarin papier van hetzelfde formaat is geplaatst. Als 
het papier tijdens het printen opraakt, wordt het uit een 
andere lade ingevoerd. Schakel het selectievak uit (d.w.z. 
uitzetten) wanneer u papier van een aangepast formaat 
alleen vanuit een aangewezen lade print.

1 Stel het papier in.

Memo

 z U kunt printen door pagina's tegelijk handmatig 
in te voeren vanuit de multifunctionele lade. Zie 
“Printing single sheets manually” (P.49) voor 
meer informatie.

De multifunctionele lade instellen

A
B
C

De papierstand 
instellen

De papierlade instellen
De papierstand 

instellen
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2 Als u uitvoert naar de stapelaar met 
beeldzijde naar boven, open dan de 
stapelaar met beeldzijde naar boven.

Leg het printoppervlak naar boven om uit te voeren.

Memo

 z U kunt uitvoeren naar de stapelaar met de 
beeldzijde naar beneden.

Stapelaar met beeldzijde naar boven

3 Stel het papierformaat en de papiersoort 
in via het configuratiescherm.

(1) Druk op de [Fn (Fn)]-toets.
Het numerieke invoerwaarde-
scherm zal worden weergegeven.

(2) Voer een nummer in afhankelijk 
van het te gebruiken papier.

 z De multifunctionele lade gebruiken
Druk op [9], [0], en druk op de 
knop [OK (OK)].

 z Lade 1 gebruiken
Druk op [1], [0], en druk op de 
knop [OK (OK)].

(3) Selecteer [Aangepast (Custom)] 
en druk op de knop [OK (OK)].

(4) Controleer of  wordt weergegeven 
aan de linkerkant van [Aangepast 
(Custom)] en druk op de knop 
[BACK (TERUG)].

(5) Selecteer [X-afmeting (X 
Dimension)] en druk op de knop 
[OK (OK)].

(6) Druk op de scroll-knoppen  
of  om een gepast formaat te 
selecteren en druk vervolgens op 
de knop [OK (OK)].
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(7) Controleer dat  wordt 
weergegeven aan de linkerkant van 
het geselecteerde formaat en druk 
op de knop [BACK (TERUG)].

(8) Selecteer [Y-afmeting (Y 
Dimension)] en druk op de knop 
[OK (OK)].

(9) Druk op de scroll-knoppen  
of  om een gepast formaat te 
selecteren en druk vervolgens op 
de knop [OK (OK)].

(10) Controleer dat  wordt 
weergegeven aan de linkerkant van 
het geselecteerde formaat en druk 
op de knop [BACK (TERUG)].

(11) Stel indien nodig de papiersoort en 
het papiergewicht in.

(12) Druk op de knop [ON LINE 
(ONLINE)] om terug te keren naar 
het standby-scherm.

4 Registreer het gewenste papierformaat 
in de printerdrivers om te printen.
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 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken

1 Klik op [Starten] en selecteer 
vervolgens [Apparaten & printers].

2 Klik met de rechtermuisknop 
op het pictogram [OKI 
(productnaam) (PS)], en selecteer 
[Voorkeursinstellingen voor 
afdrukken] > [OKI (productnaam) 
(PS)].

3 Klik op [Geavanceerd] in het tabblad 
[Indeling].

4 Selecteer [Grootte van 
aangepaste pagina (PostScript)] in 
[Papireformaat].

5 Voer in het scherm "PostScript Definitie 
Aangepast Paginaformaat" de [Breedte 
(Width)] en [Hoogte (Height)] in.

Opmerking

 z U kunt "Verplaatsingen met betrekking tot de 
papierinvoerrichting" niet instellen.

6 Klik op [OK] totdat het scherm 
"Printvoorkeuren" wordt gesloten.

7 Open het bestand dat u wilt printen.

8 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Archief].

9 Selecteer het geregistreerde papierformaat 
om te printen.

Memo

 z Als het printen niet correct is met gebruik van een groot 
papierformaat uit de PS printerdrivers, kunt u het printen 
corrigeren doo in te stellen in [Kwaliteit].



- 25 -

Printen op verschillende papieren

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

Opmerking

 z Aangepaste formaten die het afdrukbare bereik 
overschrijden, kunnen worden ingevoerd met Mac OS X, 
maar het printen zal niet correct zijn. Instellen binnen het 
juiste bereik.

 z Als u een aangepast papierformaat specificeert met 
hetzelfde papierformaat als in het besturingssysteem, kan 
het papier als gewoon papier worden verwerkt.

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Pagina-instelling] in het 
menu [Archief].

3 Selecteer [Aangepaste formaten] in 
[Papierformaat].

4 Klik op [+] in het scherm "Aangepast 
Papierformaat". Dubbelklik op 
[Naamloos (Untitled)] en voer een 
naam in [Aangepaste formaten] 
in. Voer de paginaformaten [Breedte 
(Width)] en [Hoogte (Height)] in.

5 Klik op [OK (OK)].

Het gecreëerde papier wordt weergegeven 

aan de onderkant van de lijst 

[Papierformaat] in het paneel [Pagina-

eigenschappen].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Met gebruik van aangepast 
papier

Deze instelling wordt in de volgende gevallen 
gebruikt:

 z Als een laterale streep opvalt in Zwaar papier, 
kan deze worden verbeterd door [Aangepast 
papier] in te stellen. In dat geval wordt de 
printsnelheid vertraagd.

 z Wanneer u wilt printen op OKI 
TRANSPARANTEN

1 Stel het papierformaat en de papiersoort 
in via het configuratiescherm.

(1) Druk op de [Fn (Fn)]-toets. 
Het nummerinvoerscherm 
verschijnt.

(2) Voer het nummer in afhankelijk 
van de papierlade die moet worden 
ingesteld.

 z Voor de multifunctionele lade
Druk op [9] en [0], en druk op de 
knop [OK (OK)].

 z Voor Lade 1
Druk op [1] en [0], en druk op de 
knop [OK (OK)].

(3) Selecteer het papierformaat en 
druk op de knop [OK (OK)].

(4) Controleer dat  wordt 
weergegeven aan de linkerkant van 
het geselecteerde papierformaat en 
druk op de knop [BACK (TERUG)].

(5) Selecteer [Papiersoort (Media 
Type)] en druk op de knop [OK (OK)].

(6) Selecteer [HQFORUH1] -  
[HQFORUH5] of [OKITRANSFILM] 
en druk op de knop [OK (OK)].  
Controleer dat  wordt 
weergegeven aan de linkerkant van 
de geselecteerde [HQFORUH].

* In de standaard fabrieksinstellingen zijn de papiersoorten 
ingesteld voor [HQFORUH1] - [HQFORUH5], zoals in de 
volgende tabel wordt getoond.

Naam van 
Papiersoort Papiersoort Papiergewicht

HQ_FOR_UH1 Eenvoudig Ultra Zwaar1

HQ_FOR_UH2 Eenvoudig Ultra Zwaar2

HQ_FOR_UH3 Eenvoudig Ultra Zwaar3

HQ_FOR_UH4 Eenvoudig Ultra Zwaar4

HQ_FOR_UH5 Eenvoudig Ultra Zwaar5

OKITRANSFILM Speciale OKI-instelling
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(7) Druk op de knop [ON LINE 
(ONLINE)] om terug te keren naar 
het standby-scherm.
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 z Economisch printen

Meerdere pagina‘s printen 
op één vel (printen van 
meerdere pagina's)

U kunt printen door de gegevens voor meerdere 
pagina's op één vel te verkleinen.

1

1 2

3 4
2

3
4

Opmerking

 z Deze functie reduceert de te printen gegevens, zodat het 
midden van het papier mogelijk niet nauwkeurig is uitgelijnd.

 z Niet compatibel met sommige toepassingen.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer het aantal pagina's dat u 
wilt printen op één enkele pagina uit 
[Pagina's per vel (Pages per Sheet)] 
in het tabblad [Indeling (Layout)].

Memo

 z Als u Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows 
Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 
2008 R2/Windows Server 2008 gebruikt, moet u [Randen 
tekenen] instellen zoals nodig. Verder kunt u ook de 
paginaverdeling wijzigen met [Geavanceerd] > [Pagina-
indeling per vel].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Selecteer [Pagina's per vel (Pages 
per Sheet)], [Lay-outrichting (Layout 
Direction)] en [Rand (Border)] in het 
paneel [Lay-out (Layout)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Proefdrukken met tonerbesparing 
(tonerbesparingsmodus)

U kunt printen door het tonerverbruik te verlagen 
door de printdichtheid van de pagina te verlagen. 
Stel afzonderlijk in of de tonerbesparingsmodus 
voor meer dan 100% zwart moet worden in- of 
uitgeschakeld.

Memo

 z U kunt de gebruikte hoeveelheid toner onderdrukken door 
de tonerdichtheid te verlagen door zo nodig een van de 
volgende vier patronen te selecteren.

 – Printerinstelling: Volgt de apparaatinstelling.

 – UIT: Printen met een normale dichtheid zonder toner te 
besparen.

 – Laag bespaarniveau: Printen met middelzware toner.

 – Gemiddeld bespaarniveau: Printen met lichte toner.

 – Hoog bespaarniveau: Printen met aanzienlijk lichte 
toner.

 z [Toner Besparen] wordt alleen ingeschakeld als de 
printkwaliteit is opgegeven als [Normaal].

Opmerking

 z De tonerspaarstand is niet beschikbaar voor printen met 
witte toner.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer op het tabblad [Kleur 
(Color)] de hoeveelheid toner die u wilt 
besparen in [Toner besparen (Toner 
Saving)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op de knop [Kwaliteit 2 (Quality 
2)] in het paneel [Printopties (Print 
Options)] en selecteer de hoeveelheid 
tonerbesparing in [Toner besparen 
(Toner Saving)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 z Formaten wijzigen om te printen

Pagina's vergroten/
verkleinen

U kunt op papier van een ander formaat printen 
zonder de printgegevens te wijzigen.

A4

A6

Opmerking

 z Normaal niet bruikbaar bij sommige toepassingen.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand]. 

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Klik op [Geavanceerd] in het tabblad 
[Papier/Kwaliteit].

5 Selecteer het papierformaat dat moet 
worden bewerkt in [Papierformaat 
(Paper Size)].

6 Selecteer het selectievak 
[Documentgrootte wijzigen 
zodat het op het blad past (Resize 
document to fit printer page)] in het 
tabblad [Taakopties (Job Options)] en 
selecteer vervolgens het papierformaat 
dat u wilt printen.

7 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Pagina-instelling] in het 
menu [Archief].

3 Selecteer de modelnaam van de printer 
in [Stel in vool (Format For)], selecteer 
het papierformaat dat u wilt bewerken 
in [Papierformaat (Paper Size)] en 
klik op [OK (OK)].

4 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

5 Vink [Pas aan papierformaat 
aan (Scale to fit paper size)] aan 
in het paneel [Papierafhandeling 
(Paper Handling)] en selecteer het te 
bewerken papierformaat met gebruik 
van "Doelpapierformaat (Destination 
Paper Size)".

6 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 z Helder printen

Printkwaliteit (resolutie) 
wijzigen

Stel [Kwaliteit] in door uit te lijnen met de 
gebruikte omgeving.

Memo

 z Als printen niet correct is met gebruik van een groot 
papierformaat uit de PS printerdrivers, kunt u het printen 
corrigeren door "Normaal" in te stellen in [Kwaliteit].

 z Selecteer [ProQ/Hoge Kwaliteit] om te printen met de 
hoogste printkwaliteit.

 – Selecteer [Normaal (600x600)] om te printen met 
lage resolutie. Deze modus geeft voorrang aan de 
printsnelheid.

 – [Fijn/Detail(1200x1200)] is een tussenmodus tussen 
[ProQ/Hoge Kwaliteit] en [Normaal (600x600)].

 z Door het selecteren van [Optimaliseer kleur dunne 
lijn], worden tekens en/of lijnen met kleur scherp geprint.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Wijzig [Kwaliteit (Quality)] in het 
tabblad [Taakopties (Job Options)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op de knop [Kwaliteit1 (Quality 
1)] in het paneel [Printopties 
(Print Options)] en wijzig [Kwaliteit 
(Quality)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Tekst en lijnen scherp 
printen

Tekst in kleur en lijnen scherp printen.

Memo

 z Niet geschikt voor fotoprinten.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Optimaliseer kleur dunne 
lijn (Optimize color thin line)] in het 
tabblad [Taakopties (Job Options)] en 
klik op [OK (OK)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Via Mac OS X-printerdrivers

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op [Kwaliteit1 (Quality 1)] in het 
paneel [Printopties (Print Options)] en 
schakel het selectievak [Optimaliseer 
kleur dunne lijn (Optimize color thin 
line)] in.

4 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Fijne lijnen compenseren
U kunt voorkomen dat verkeerd uitgelijnde 
lijnen worden geprint wanneer u ultrafijne lijnen 
specificeert vanuit de toepassing. Deze functie is 
normaal ingeschakeld.

Memo

 z Afhankelijk van de toepassing worden barcode en andere 
intervallen smaller. Schakel in dit geval de functie uit.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Klik op [Geavanceerd (Advanced)] 
in het tabblad [Taakopties (Job 
Options)].

5 Selecteer het selectievak [Bijstellen 
zeer dunne lijnen (Adjust ultra fine 
lines)] en klik vervolgens op [OK (OK)].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op [Kwaliteit1 (Quality 1)] in het 
paneel [Printopties (Print Options)] en 
schakel het selectievak [Zeer dunne 
lijnen bijstellen (Adjust ultra fine 
lines)] in.

4 Het printen zal worden uitgevoerd.

Printerlettertypen gebruiken
U kunt printen door de TrueType-lettertypen 
te vervangen door de lettertypen die zijn 
opgeslagen op het apparaat.

Opmerking

 z De functie voor het vervangen van lettertypen slaat de 
lettertypen op, maar kan niet worden gereproduceerd. Als 
het nodig is om ontwerpen voor lettertypen nauwkeurig 
te printen, schakelt u de functie voor het vervangen van 
lettertypen uit.

 z Sommige toepassingen die unieke printerdrivers 
gebruiken, kunnen de functie voor het vervangen van 
lettertypen niet eenvoudig gebruiken.

 z Wanneer u Windows PS-printerdrivers gebruikt, hebt u 
PC-beheerdersrechten nodig.

 z Kan niet worden gebruikt met Mac OS X printerdrivers.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Klik op [Starten] en selecteer 
[Apparaten & printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het 
pictogram [OKI (productnaam) (PS)] 
en selecteer [Voorkeursinstellingen 
voor afdrukken].

3 Selecteer het tabblad 
[Apparaatinstellingen].

4 Geef het printerlettertype op dat u 
wilt gebruiken in plaats van TrueType 
lettertypen in [Vervangingstabel voor 
lettertypen].

Als u een lettertype wilt specificeren, klikt 
u op het TrueType-lettertype en selecteert 
u het vervangende printerlettertype in de 
vervolgkeuzelijst.
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5 Klik op [OK (OK)].

6 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

7 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen voor 
afdrukken]).

8 Klik op [Geavanceerd] in het tabblad 
[Indeling].

9 Selecteer [Vervangen door lettertype 
van apparaat] in [TrueType-
lettertype].

10 Het printen zal worden uitgevoerd.

PC-lettertypen gebruiken
U kunt TrueType-lettertypen uitvoeren naar het 
scherm.

Opmerking

 z De printtijd kan langer zijn.

 z Kan niet worden gebruikt met Mac OS X printerdrivers.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Klik op [Geavanceerd] in het tabblad 
[Indeling].

5 Selecteer [Downloaden als laadbaar 
lettertype] voor [TrueType-
lettertype].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 z Printresultaten printen zodat anderen deze niet 
kunnen zien

Wachtwoorden invoeren om 
te printen (Beveiligd Printen)

U kunt printgegevens opslaan op de harde schijf 
van het apparaat en een wachtwoord invoeren in 
het configuratiescherm om te printen.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de 
(optionele) harde schijf op het apparaat worden 
gemonteerd.

Opmerking

 z Als er onvoldoende plaats is op de harde schijf voor het 
opslaan van printtaken, zal "Bestandssysteem vol" worden 
weergegeven, en zal het printen worden uitgeschakeld.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het te printen bestand en 
specificeer [Beveiligde afdruk (Secure 
Print)].

(1) Open het bestand dat u wilt printen.

(2) Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

(3) Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen voor 
afdrukken]).

(4) Klik op [Beveiligde afdruk 
(Secure Print)] in [Taaktype (Job 
Type)] in het tabblad [Taakopties 
(Job Options)].

(5) Voer de "Taaknaam" en 
"Taakwachtwoord" in het "JOB PIN" 
scherm in en klik op [OK (OK)].

 z Taaknaam vragen voor elke printtaak
Bij het uitvoeren van het printen, 
wordt het scherm voor het invoeren 
van de taaknaam weergegeven.

 z Taakwachtwoord
Instellen met behulp van 4 cijfers.

 z Taaknaam
Maximaal 16 alfanumerieke karakters 
van één byte kunnen ingevoerd 
worden.
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(6) Het printen zal worden uitgevoerd.
Als [Vraag taaknaam voor iedere 
afdruktaak (Request Job Name 
for each print job)] is ingeschakeld, 
voert u de "Taaknaam" in het scherm 
"Taaknaam invoeren" in en klikt u op 
[OK (OK)].

(7) Ga verder met stap 2.

Opmerking

 z Als de gebruiker die de beveiligde printtaak heeft 
gestart, is vergeten dat de taak bestaat of het 
wachtwoord is vergeten, blijft de taak opgeslagen 
op de harde schijf van het apparaat. Gebruik 
de configuratietool om beveiligde printtaken 
te verwijderen die op de harde schijf zijn 
achtergebleven. Zie "Niet-noodzakelijke taken van 
de harde schijf verwijderen" (P.112) voor meer 
informatie.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het te printen bestand en 
specificeer [Beveiligde afdruk].

(1) Open het bestand dat u wilt 
printen.

(2) Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

(3) Selecteer [Beveiligde afdruk] 
in [Taaktype] van het paneel 
[Beveiligde afdruk].

(4) Voer [Taaknaam] en [Taak 
wachtwoord] in.

(5) Print het bestand.

(6) Ga verder met stap 2.

2 Voer het wachtwoord vanuit het 
configuratiescherm in om te printen.

(1) Druk op de scroll-knop  of .

(2) Selecteer [Beveiligde taak afdr.
(Print Secure Job)] en druk op de 
knop [OK (OK)].
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(3) Selecteer [Opdracht opgeslagen 
(Stored Job)] en druk op de knop 
[OK (OK)].

(4) Gebruik het numerieke toetsenbord 
met tien cijfers om een 4-cijferig 
wachtwoord in te geven om de te 
printen taak de zoekopdracht te 
laten starten.

Memo

 z Als het wachtwoord foutief is ingevoerd, druk op 
de knop [BACK (TERUG)], en reset.

 z Druk op de knop [CANCEL (ANNULEREN)] om 
de zoekopdracht te annuleren.

(5) Selecteer [Afdrukken (Print)] en 
druk op de knop [OK (OK)].

Memo

 z Selecteer [Verwijderen] en druk op de knop 
[OK (OK)] om een taak te verwijderen.

(6) Gebruik het numerieke toetsenbord 
of de scroll-knoppen  of  om de 
printhoeveelheid in te voeren, en 
druk op de knop [OK (OK)].

Meer info

 z U kunt de Configuratietool gebruiken om de beveiligde 
printtaak te verwijderen. Zie "Niet-noodzakelijke taken 
van de harde schijf verwijderen" (P.112) voor meer 
informatie.

Geheime tekst printen 
(versleuteld beveiligd printen)

De printtaak wordt versleuteld voordat deze 
naar het apparaat wordt verzonden. Daardoor 
kunnen lekken met betrekking tot printgegevens 
worden voorkomen, zelfs als printgegevens van 
de harde schijf of het communicatieproces van 
het apparaat worden gestolen. Om de beveiliging 
nog verder te verbeteren, worden printtaken in 
de wachtrij die op de harde schijf staan, geprint 
of na een bepaalde tijd verwijderd.

Om te printen is het noodzakelijk om 
het wachtwoord in te voeren via het 
configuratiescherm, zodat ook diefstal van het 
drukwerk voorkomen kan worden.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de 
(optionele) harde schijf op het apparaat worden 
gemonteerd.

Opmerking

 z Kan niet worden gebruikt met Mac OS X printerdrivers.

 z Als er onvoldoende plaats is op de harde schijf voor het 
opslaan van printtaken, zal "Bestandssysteem vol" worden 
weergegeven, en zal het printen worden uitgeschakeld.

 z Als u Versleuteld Beveiligd Printen gebruikt, schakelt u 
"Takenwachtrij" uit. Zie “Using the printer buffer” (P.61) 
voor meer informatie.

 z De optie [Alleen versleutelde beveiligde printtaken 
afdrukken] in het tabblad [Apparaatinstellingen] in 
Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 
2012 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2008 
R2/ Windows Server 2008 met Windows PS-printerdrivers 
is uitgeschakeld.
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1 Open het af te drukken bestand en 
specificeer [Beveiligd Printen].

(1) Open het bestand dat u wilt 
printen.

(2) Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

(3) Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

(4) Klik op [Gecodeerd beveiligd 
afdrukken (Encrypted Secure 
Print)] in [Taaktype (Job Type)] 
in het tabblad [Taakopties (Job 
Options)].

(5) Voer het "Wachtwoord" in het 
scherm "Beveilig afdrukinstelling" 
in en klik op [OK (OK)].

 z Wachtwoord
4 tot 12 alfanumerieke tekens.

 z Altijd wachtwoord vragen
Bij het uitvoeren van het printen, 
wordt het scherm voor het invoeren 
van het wachtwoord weergegeven.

Opmerking

 z Dit selectievak is uitgeschakeld in Windows 
8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 
2012 R2/Windows Server 2012/Windows 
Server 2008 R2/Windows Server 2008. Voer 
het wachtwoord in het scherm "JOB PIN" in dat 
wordt weergegeven wanneer op [JOB PIN] 
wordt geklikt.

 z Printtaak bewaren voor
Stel de periode in waarin de printtaak 
op de harde schijf van het apparaat 
is opgeslagen van 5 minuten tot 23 
uur en 59 minuten. Printtaken die de 
opslagtermijn overschrijden, worden 
automatisch van de harde schijf 
verwijderd.
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 z Verwijderopties
Geef de methode op voor het 
verwijderen van printtaken van de 
harde schijf.

 – Eenvoudige methode: Verwijder de printtaak uit 
het bestandssysteem. Bij deze verwijdermethode 
bestaat het risico dat de printtaak wordt hersteld 
van de harde schijf, maar dat deze taak in de 
kortste tijd wordt verwijderd.

 – Overschrijven met 0x00: Nadat de opgegeven 
gegevens eenmaal worden overschreven, wordt 
de printtaak verwijderd. Dit is een veiligere 
methode dan eenvoudig verwijderen, maar het 
risico bestaat dat printtaken worden hersteld 
met behulp van speciale methoden.

 – Driemaal overschrijven: Schrijft de 
printtaakgegevens 3 keer over voordat u deze 
verwijdert. Dit is de veiligste verwijdermethode, 
maar verwijderen kost tijd.

(6) Het printen zal worden uitgevoerd.
Als [Altijd om wachtwoord 
vragen] is ingeschakeld, voert u het 
"Wachtwoord" in het scherm "Beveiligd 
Printen" in en klikt u op [OK].

2 Voer het wachtwoord vanuit het 
configuratiescherm in om te printen.

(1) Druk op de scroll-knop  of .

(2) Selecteer [Beveiligde taak afdr.
(Print Secure Job)] en druk op de 
knop [OK (OK)].

(3) Selecteer [Encrypted opdracht 
(Encrypted Job)] en druk op de 
knop [OK (OK)].

(4) Voer het wachtwoord voor de 
printtaak in met behulp van het 
10-cijferige toetsenbord of het 
invoerscherm en klik op de knop 
[OK (OK)] om de zoekopdracht te 
starten.

Memo

 z Als het wachtwoord foutief is ingevoerd, druk op 
de knop [BACK (TERUG)], en reset.

 z Druk op de knop [CANCEL (ANNULEREN)] om 
de zoekopdracht te annuleren.
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(5) Selecteer [Afdrukken (Print)] en 
druk op de knop [OK (OK)].

Memo

 z Selecteer [Verwijderen] en druk op de knop 
[OK (OK)] om een taak te verwijderen.

 z Alle taken die met het wachtwoord 
overeenkomen, worden geprint in de volgorde 
waarin ze door het apparaat worden ontvangen.

Memo

 z Na het implementeren van Versleuteld Beveiligd Printen 
worden de bestanden die bij het printen worden gebruikt, 
verwijderd met de gespecificeerde verwijdermethode. 
Tijdens het verwijderen van een bestand verschijnt de 
melding "Verwijderen Versleutelde Taak".

 z Als er tijdens de overdracht gegevens verloren gaan of als 
er gegevensvervalsing wordt gedetecteerd, verschijnt de 
melding [Om het scherm uit te zetten druk op OK].
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 z De printpositie op het papier corrigeren met 
gebruik van het configuratiescherm

De startpositie corrigeren 
voor het printen

U kunt de startpositie voor het printen verticaal 
en horizontaal corrigeren op het papier voor elke 
lade.

Zie de volgende procedure.

Papierinvoerrichting

Papierinvoerrichting

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets. 
Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Druk op het functienummer van de lade 
die u wilt corrigeren, en druk op de 
knop [OK (OK)].

Memo

 z De overeenkomstige functienummers voor elke lade 
worden hieronder beschreven.

Doellade Functie nr.
MP-lade 220
Lade1 221
Lade2 222
Lade3 223
Lade4 224
Lade5 225

3 Druk op de scroll-knop  of  om het 
item te selecteren dat moet worden 
gecorrigeerd.

4 Druk op de knop [OK (OK)].
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5 Druk op de scroll-knop  of  om 
de hoeveelheid van de correctie te 
selecteren, en druk op de knop [OK 
(OK)]. Controleer dat  wordt getoond 
aan de linkerkant van de geselecteerde 
waarde.

6 Druk op de knop [ON LINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.

Opmerking

 z Y beschrijft de papierinvoerrichting en X de orthogonale 
positie.

 z Corrigeer met [+] om de witruimte in de X-richting te 
vergroten en met [+] om de witruimte in de Y-richting te 
vergroten.

 z Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (temperatuur 
en vochtigheid/papiersoort) kan het nodig zijn om de 
instellingen bij te stellen.

 z Deze functie corrigeert de positie en verbetert de 
startpositie van het schrijven niet (±2mm).
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 z Uitrekken van beeld aanpassen (printlengte) met 
gebruik van het configuratiescherm

Het uitrekken van de 
printresultaten aanpassen

U kunt het uitrekken van printresultaten 
aanpassen op de papierinvoerrichting.

Zie de volgende procedure.

Papierinvoerrichting

Papierinvoerrichting

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets. 
Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Druk op het functienummer van de lade 
die u wilt aanpassen, en druk op de 
knop [OK (OK)].

Memo

 z De overeenkomstige functienummers voor elke lade 
worden hieronder beschreven.

Lade Functie nr.
MP-lade 220
Lade1 221
Lade2 222
Lade3 223
Lade4 224
Lade5 225

3 Druk op de scroll-knop  of  om 
[Y-schaal (Y Scaling)] te selecteren.

4 Druk op de knop [OK (OK)].
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5 Druk op de scroll-knop  of  om 
de hoeveelheid van de correctie te 
selecteren, en druk op de knop [OK 
(OK)]. Controleer dat  wordt getoond 
aan de linkerkant van de geselecteerde 
waarde.

6 Druk op de knop [ON LINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.

Opmerking

 z Stel in met [+] om het printresultaat in de invoerrichting 
van het papier te vergroten en met [-] om het te 
verkleinen.

 z Zie "De startpositie corrigeren voor het printen" (P.43) 
voor het corrigeren van de startpositie van de papierrand.

 z Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (temperatuur 
en vochtigheid/papiersoort) kan het nodig zijn om de 
instellingen bij te stellen.

 z Deze functie past de beeldschaal aan en verbetert de 
nauwkeurigheid van de beeldschaal niet (±1mm/100mm).

 z Als u het printresultaat te groot maakt, kan dit vlekken op 
de achterkant van het papier veroorzaken.
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 z Geavanceerde printfuncties

De paginavolgorde instellen
Extraheren in paginavolgorde bij het printen van 
documenten met meerdere pagina's.

Er zijn twee methoden.

Documenten printen in 
paginavolgorde
De geprinte documenten komen uit de lade met 
beeldzijde naar beneden.

1 Open het te printen document.

2 Specificeer de stapelaar met beeldzijde 
naar beneden als het Uitvoervak om te 
printen.

Opmerking

 z Voor papiergewichten met GSM 320 tot 360g/m2 (gewicht 
275 tot 310 kg), papier met een aangepast formaat met 
een lengte van minder dan 147 mm en transparanten, 
moet u de stapelaar met beeldzijde naar boven openen 
en de documenten met de bedrukte zijde naar boven 
uitvoeren.

Stapelaar met beeldzijde naar boven

Stapelaar met beeldzijde naar beneden

Documenten printen in 
omgekeerde paginavolgorde
De geprinte documenten komen uit de lade met 
beeldzijde naar boven.

1 Open aan de achterzijde van het 
apparaat de stapelaar met beeldzijde 
naar boven.

Stapelaar met beeldzijde naar boven

2 Open de papierdrager.



- 48 -

Geavanceerde printfuncties

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

3 Draai de hulpdrager in de richting van 
de pijl tot zijn vergrendelingspositie is 
bereikt.

Aanvullende 
ondersteuner

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Stapelaar (Afbeelding 
naar boven) (Stacker (Face-up))] 
in [Uitvoervak] in het tabblad 
[Taakopties (Job Options)].

5 Selecteer [Vooraan beginnen (Front 
to Back)] in [Paginavolgorde (Page 
Order)] in het tabblad [Indeling 
(Layout)].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.

Opmerking

 z Als [Paginavolgorde] niet wordt weergegeven, klikt u 
met de rechtermuisknop op de map [OKI (printernaam) 
(PS)] in de map [Apparaten en printers] en schakelt 
u [Geavanceerde printfuncties inschakelen] in het 
tabblad [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] > 
[Geavanceerd] in.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op de knop [Papire] in het paneel 
[Printopties].

4 Selecteer [Stapelaar (Afbeelding naar 
boven)] in [Uitvoervak]

5 Selecteer [Omgekeerd (Reverse)] in 
[Paginavolgorde (Page Order)] in het 
paneel [Papierafhandeling (Paper 
Handling)].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.

Afzonderlijke vellen 
handmatig printen

U kunt afzonderlijke pagina's printen door het 
papier in de multifunctionele lade in te stellen. 
Op het configuratiescherm verschijnt voor elke te 
printen pagina een bericht waarmee u het papier 
kunt instellen in de multifunctionele lade. Om 
door te gaan met printen, selecteert u [Printen 
hervatten].

1 Plaats het papier in de multifunctionele 
lade.

2 Open het bestand dat u wilt printen.

3 Stel het handmatig printen in met 
behulp van de printerdrivers en 
druk op de toets [OK (OK)] in het 
configuratiescherm om te printen.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer tabblad [Papier/Kwaliteit 
(Paper/Quality)].

5 Selecteer [Multifunctionele lade 
(Multi-Purpose Tray)] in [Papierinvoer 
(Paper Source)].
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6 Klik op [Geavanceerd].

7 Klik op [Multifunctionele lade wordt 
behandeld als handmatige invoer 
(Multipurpose tray is handled as manual 
feed)] en selecteer vervolgens [Ja 
(Yes)] in de keuzelijst.

8 Klik op [OK].

9 Andere instellingen invoeren als vereist 
om te printen.

10 Wanneer op het configuratiescherm 
een bericht wordt weergegeven om het 
papier in de multifunctionele lade in te 
stellen, stelt u één vel in en drukt u op 
de toets [OK].

Wanneer u documenten van meerdere 
pagina's print, wordt voor elke pagina 
hetzelfde bericht weergegeven.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu [Archief].

3 Open het paneel [Papierinvoer (Paper 
Feed)] en selecteer [Multifunctionele 
lade (Multi-Purpose Tray)] in [Alle 
pagina's uit (All Pages From)].

4 Klik op de knop [Voeden (Feed)] in het 
paneel [Printopties (Print Options)] en 
activeer [Multifunctionele lade wordt 
behandeld als handmatige invoer 
(Multipurpose tray is handled as manual 
feed)].

5 Andere instellingen invoeren als vereist om 
te printen.

6 Wanneer op het configuratiescherm 
een bericht wordt weergegeven om het 
papier in de multifunctionele lade in te 
stellen, stelt u één vel in en drukt u op 
de toets [OK (OK)].

Wanneer u documenten van meerdere 
pagina's print, wordt voor elke pagina 
hetzelfde bericht weergegeven.
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Automatisch selecteren 
van lades

De lade die overeenkomt met het papierformaat 
dat is ingesteld met de printerdrivers (lade 1, 
(optioneel) lade 2-5 of multifunctionele lade) 
wordt automatisch geselecteerd voor het printen.

Opmerking

 z Stel het papierformaat en de papiersoort in voor lade 
1, (optioneel) lade 2-5 en de multifunctionele lade met 
behulp van het configuratiescherm. Zie "Papier instellen" 
in "Basis" voor meer informatie.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Automatisch selecteren 
(Automatically Select)] in 
[Papierinvoer (Paper Source)] in het 
tabblad [Papier/Kwaliteit (Paper/
Quality)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Selecteer [Automatische selectie 
(Auto Select)] van [Alle pagina's 
uit (All Pages From)] in het paneel 
[Papierinvoer (Paper Feed)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Alleen voorbladen uit 
een aparte lade printen 
(Printen van voorbladen)

Wanneer u documenten van meerdere pagina's 
afdrukt, kunt u alleen de 1ste pagina vanuit 
een aparte lade printen. Voor het maken van 
omslagen door de papierkleur en het gewicht 
van de 1ste pagina te wijzigen.

Opmerking

 z Kan niet worden gebruikt met Windows PS-printerdrivers.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Schakel [Eerste pagina uit (First Page 
From)] in het paneel [Papierinvoer 
(Paper Feed)] in en selecteer elke 
papierinvoermethode in [Eerste pagina 
uit (First Page From)] en [Resterende 
uit (Remaining From)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.

Stempelen en printen 
(watermerken)

De details die vanuit de toepassing moeten 
worden geprint, kunnen onafhankelijk van 
elkaar worden geprint door [Monsters], 
[Vertrouwelijk], enz. te overlappen.

Proefdrukken

Opmerking

 z Kan niet worden gebruikt met Mac OS X printerdrivers.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

Opmerking

 z De standaardinstellingen printen door watermerken te 
overlappen met de tekst en diagrammen in het document. 
Als u watermerken onder de tekst en diagrammen wilt 
printen, schakelt u het selectievak [Achtergrond] in het 
dialoogvenster [Watermerken] in.

 z Activeer het selectievak [Achtergrond] om geen 
watermerken af te drukken, afhankelijk van de toepassing. 
Schakel in dit geval het selectievak [Achtergrond] uit.

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).
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4 Klik op [Watermerken (Watermarks)] 
in het tabblad [Taakopties (Job 
Options)].

5 Klik op [Nieuw (New)].

6 Voer [Tekst (Text)] in het scherm 
"Watermerken" in en stel een ander 
[Formaat (Size)] in.

7 Klik op [OK (OK)].

8 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Sorteren (printen sorteren)
U kunt printtaken opslaan in het 
apparaatgeheugen en het printen sorteren.

1
2

3

1
2

3

1
2

3

1
2

3
3

2
3

1
1

2

Printen met het specificeren van batches

Printen zonder het specificeren van batches

x2

x2

Opmerking

 z Niet compatibel met sommige toepassingen.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

Opmerking

 z Schakel de batchprintfunctie in de toepassing UIT.

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Archief].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Voer de printhoeveelheid in [Kopieën 
(Copies)] in het tabblad [Taakopties 
(Job Options)] in en schakel het 
selectievak [Sorteren (Collate)] in.

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Schakel [Storteer pagina's 
(Collate pages)] uit in het paneel 
[Papierafhandeling (Paper Handling)] 
of in het dialoogvenster Printen en voer 
de printhoeveelheid in [Aantal] in.
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4 Klik op de knop [Papier (Paper)] in het 
paneel [Printopties (Print Options)] 
en schakel het selectievak [Sorteren 
(Collate)] in.

Memo

 z Als [Storteer pagina's] is ingeschakeld in het paneel 
[Papierafhandeling], mag u het apparaatgeheugen 
niet gebruiken tijdens het printen.

5 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Staand en liggend afwisselend uitvoeren met batchprinten
Wanneer u voor elke batch uitvoert, kunt u de pagina's afwisselend in staande en liggende stand 
uitvoeren.

Omdat u staand en liggend afwisselend kunt printen, kunt u printtaken met meerdere pagina's 
eenvoudig ordenen.

1 2 3
1

2
3

1
2

3

1
2

3

3de 2de 1ste
Memo

 z Om in staande en liggende stand uit te voeren, moet de (optionele) harde schijf op het apparaat worden gemonteerd.

 z Bereid het papier eerst voor om staand en liggend in de papierinvoerlade te worden uitgevoerd.

 z De bruikbare papierformaten worden hieronder beschreven.

 – A4Wide, A4, A5, B5, brief, 16K (184 x 260mm), 16K (195 x 270mm), 16K (197 x 273mm)

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Voer de printhoeveelheid in [Kopieën 
(Copies)] in het tabblad [Taakopties 
(Job Options)] in en schakel het 
selectievak [Sorteren (Collate)] in.

5 Schakel het selectievak [Verticale en 
horizontale uitvoer (Rotate Sort)] in.

6 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �  Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Voer de printhoeveelheid in de 
printhoeveelheid in en klik vervolgens 
op de knop [Papier (Paper)] in het 
paneel [Printopties (Print Options)] 
en schakel de selectievakken 
[Sorteren (Collate)] en [Verticale en 
horizontale uitvoer (Rotate Sort)] in.

4 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Gegevens opslaan 
voor herhaald printen

U kunt printgegevens opslaan op de harde schijf 
van het apparaat en een wachtwoord invoeren 
in het configuratiescherm om het printen te 
herhalen.

Opmerking

 z Als er onvoldoende plaats is op de harde schijf voor het 
opslaan van printtaken, zal "Bestandssysteem vol" worden 
weergegeven, en zal het printen worden uitgeschakeld.

 z Kan niet worden gebruikt met Mac OS X printerdrivers.

1 Sla de taak in de printer op.

(1) Open het bestand dat u wilt 
printen.

(2) Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

(3) Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

(4) Klik op [Opslaan om opnieuw af 
te drukken (Store for Re-print)] 
in het tabblad [Taaktype (Job 
Type)].

(5) Voer de "Taaknaam (Job Name)" 
en "Persoonlijk ID nummer 
(Personal ID Number)" in het 
scherm "Taak PIN (JOB PIN)" in 
en klik op [OK (OK)].

 z Taaknaam aanvragen voor elke taak 
Wanneer het printen is geïmplementeerd, wordt 
een scherm weergegeven waarin de taaknaam 
wordt ingevoerd.

 z Persoonlijk ID-nummer 
Instellen met 4 cijfers.

 z Taaknaam 
Maximaal 16 alfanumerieke karakters van een 
byte kunnen worden ingevoerd.

(6) Het printen zal worden uitgevoerd.
Als [Vraag taaknaam voor iedere 
afdruktaak (Request Job Name for 
each print job)] is ingeschakeld, voert 
u de "Taaknaam" in het scherm "Taak 
PIN" in en klikt u op [OK].

2 Voer het wachtwoord in om te printen.

(1) Druk op de scroll-knop  of .

(2) Selecteer [Beveiligde taak afdr.
(Print Secure Job)] en druk op de 
knop [OK (OK)].
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(3) Selecteer [Opdracht opgeslagen 
(Stored Job)] en druk op de knop 
[OK (OK)].

(4) Gebruik het numerieke toetsenbord 
met tien cijfers om een 4-cijferig 
wachtwoord in te geven om de te 
printen taak de zoekopdracht te 
laten starten.

Memo

 z Als het wachtwoord foutief is ingevoerd, druk op 
de knop [BACK (TERUG)], en reset.

(5) Selecteer [Afdrukken (Print)] en 
druk op de knop [OK (OK)].

Memo

 z Selecteer [Verwijderen] en druk op de knop 
[OK (OK)] om een taak te verwijderen.

(6) Gebruik het numerieke toetsenbord 
of de scroll-knoppen  of  om de 
printhoeveelheid in te voeren, en 
druk op de knop [OK (OK)].

Meer info

 z U kunt de Configuratietool gebruiken om de beveiligde 
printtaak te verwijderen. Zie "Niet-noodzakelijke taken 
van de harde schijf verwijderen" (P.112) voor meer 
informatie.

Printen met geregistreerde 
formulieren (overlay-printen)

U kunt formulieren, logos, enz. registreren als 
formulieren op het apparaat, en overlay-printen.

Opmerking

 z Kan niet worden gebruikt met Mac OS X printerdrivers.

 z Om de Configuratietool in te stellen, zie "Configuratietool" 
(P.105).

 z Wanneer u Windows PS-printerdrivers gebruikt, hebt u 
PC-beheerdersrechten nodig.

Memo

 z Een overlay is een groep formulieren. U kunt 3 formulieren 
registreren tot 1 overlay. De formulieren en overlays 
worden in de volgorde van registratie over elkaar gelegd.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Creëer en registreer het formulier op 
het apparaat.

Zie "Formulieren registreren (overlay 
voor formulieren)" (P.111) voor meer 
informatie.

2 Registreer het formulier op de 
printerdrivers om te printen.

(1) Klik op [Starten] en selecteer 
[Apparaten & printers].

(2) Klik met de rechtermuisknop 
op het pictogram [OKI 
(productnaam) (PS)], en 
selecteer [Voorkeursinstellingen 
voor afdrukken] > [OKI 
(productnaam) (PS)].

(3) Selecteer het tabblad 
[Taakopties].

(4) Klik op [Overlays].
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(5) Selecteer [Gebruik overlays] 
in de vervolgkeuzelijst en klik 
vervolgens op [Nieuw].

(6) Voer de formuliernaam in die 
is geregistreerd met gebruik 
van de Configuratie-tool in 
[Naam formulier], en klik op 
[Toevoegen].

(7) Voer de [Overlay naam (Overlay 
Name)] in en selecteer de pagina 
waarop de overlay zal worden 
toegepast met gebruik van 
[Afdrukken op Pagina's (Print 
on Pages)]. Als u de toe te passen 
pagina specificeert, selecteer 
"Naam formulier (Form Name)" 
en voer de toe te passen pagina‘s 
in bij [Aangepaste pagina's 
(Custom Pages)].

(8) Klik op [OK (OK)].

(9) Selecteer de overlay (overlapping) 
die u wilt gebruiken uit de lijst 
[Gedefinieerde overlays (Defined 
Overlays)], en klik op [Toevoegen 
(Add)].

(10) Klik op [OK (OK)].

(11) Klik op [OK (OK)] om het 
dialoogvenster voor de 
printinstellingen te sluiten.

(12) Open het af te drukken bestand in 
de toepassing.

(13) Het printen zal worden uitgevoerd.
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Automatisch wisselen van 
lades

Als hetzelfde papier is ingesteld in lade 1, 
(optioneel) lade 2 - 5, en de Multifunctionele 
Lade, kunt u blijvend printen uit andere lades als 
het papier in de huidige lade op is.

Opmerking

 z Zorg dat het papiergewicht en de papiersoort van 
de papierlade overeenstemt met het papierformaat, 
papiergewicht en de papiersoort van de multifunctionele 
lade via het configuratiescherm. Zie "Papier instellen" in 
"Basis" voor meer informatie.

1 Stel in hoe de multifunctionele lade te 
gebruiken met het configuratiescherm.

(1) Druk op de [Fn]-toets.
Het numerieke invoerwaarde-
scherm zal worden weergegeven.

(2) Druk op de functienummers [9], 
[5] en druk op de knop [OK (OK)].

(3) Selecteer [Bij inconsistentie 
(When Mismatching)], en druk op 
de knop [OK (OK)]. Controleer 
of  aan de linkerkant van 
[Bij inconsistentie (When 
Mismatching)] wordt weergegeven.

(4) Druk op de knop [ONLINE] om terug 
te keren naar het standby-scherm.

2 Stel [Autom.cassette sel.] in de 
printeroverlay in.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Klik op [Geavanceerd] in het tabblad 
[Indeling].

5 Selecteer [Aan (On)] in [Wijzigen van 
lade (Tray Switch)].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op de knop [Voedan (Feed)] in het 
paneel [Printopties (Print Options)] en 
schakel het selectievak [Wijzigen van 
lade (Tray Switch)] in.

4 Het printen zal worden uitgevoerd.

De printerbuffer gebruiken
U kunt snel de printer verlossen van taken met 
een grote hoeveelheid en complexe taken door 
printtaken op te slaan naar de harde schijf van 
het apparaat.

Opmerking

 z Als er onvoldoende plaats is op de harde schijf voor het 
opslaan van printtaken, zal "Bestandssysteem vol" worden 
weergegeven, en zal het printen worden uitgeschakeld.

 z De tijd die nodig is om te printen zal trager zijn.

 z Kan niet worden gebruikt met Mac OS X printerdrivers.

Memo

 z Als het apparaat in stand-by staat voor printen, print dan 
zonder gebruik van de printerbuffer.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Klik op [Geavanceerd (Advanced)] 
in het tabblad [Taakopties (Job 
Options)].



- 62 -

Geavanceerde printfuncties

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

5 Vink het selectievak [Takenwachtrij 
(Job Spool)] aan.

6 Het printen zal worden uitgevoerd.

Uitvoeren naar bestand 
zonder te printen

U kunt naar een bestand schrijven of een 
bestand opslaan zonder de printgegevens af te 
drukken.

Opmerking

 z U hebt PC-beheerdersrechten nodig.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Klik op [Starten] en selecteer 
[Apparaten & printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het 
pictogram [Pro9541WT(PS)] en 
selecteer [Voorkeursinstellingen 
voor afdrukken].

3 Selecteer het tabblad [Poorten 
(Ports)].

4 Selecteer [FILE: (FILE:)] in de tabel 
met poorten en klik vervolgens op [OK 
(OK)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

6 Voer bestandsnaam in en druk op [OK].
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op [PDF (PDF)] en selecteer de 
opslagmethode.

4 Voer de op te slagen bestandsnaam in 
[Titel] in, en selecteer opslaglocatie, en 
klik op [Bewaar].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

PostScript-bestanden 
downloaden

PostScript-bestanden kunnen worden 
gedownload naar het apparaat en worden 
geprint.

Opmerking

 z Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer u alleen 
TCP/IP netwerken gebruikt.

1 Start het hulpprogramma OKI LPR.

2 Selecteer [Download (Downloaden)] 
in het menu [Remote print (Printen op 
afstand)].

3 Selecteer het bestand dat u wilt 
downloaden en klik vervolgens op 
[Open (Openen)].

Wanneer de download klaar is, zal het 
PostScript-bestand worden geprint.
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Printen van PostScript-fouten
U kunt de foutmelding printen als er zich een 
PostScript-fout voordoet.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Klik op [Geavanceerd] in het tabblad 
[Indeling].

5 Selecteer [Ja (Yes)] in [PostScript-
opties (PostScript Options)] > 
[Handler voor PostScript-fouten 
verzender (Send PostScript Error 
Handler)].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.

Instellingen wijzigen voor 
monochroom printen

U kunt een monochrome printmodus selecteren 
die u wilt gebruiken.

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Beheerdersinst. (Admin 
Setup)] en druk op de knop [OK (OK)].

3 Voer het beheerderswachtwoord in en 
druk op de knop [OK (OK)].

Memo

 z In de standaard fabrieksinstellingen is het 
beheerderswachtwoord [aaaaaa].

4 Selecteer [Afdrukinstellingen (Print 
Setup)] en druk op de knop [OK (OK)].



- 65 -

Geavanceerde printfuncties

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

5 Selecteer [Monochrome modus 
(Mono-Print Mode)] en druk op de knop 
[OK (OK)].

6 Controleer of  links van de 
geselecteerde modus wordt 
weergegeven.

7 Druk op de knop [ON LINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.

De standaardinstellingen voor 
de printerdriver wijzigen.

Het is handig om vaak gebruikte instellingen in 
te stellen als de standaardinstellingen.

 �Windows PS-printerdriver gebruiken

1 Klik op [Starten] en selecteer 
[Apparaten & printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het 
pictogram [Pro9541WT(PS)] en 
selecteer [Voorkeursinstellingen 
voor afdrukken].

3 Controleer de instellingen en klik op 
[OK].

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Wijzig de instellingen.

4 Selecteer [Bewaar huidige 
instellingen als voorinstelling 
(Save Current Settings as Preset)] in 
[Instellingen (Presets)], en voer een 
passende naam voor de instellingen toe 
in het venster "Voorinstelling Opslaan" 
en klik op [OK (OK)].

5 Klik op [Annuleer (Cancel)].

Opmerking

 z Selecteer de opgeslagen naam van de instellingen in 
[Voorinstelling] om te printen.
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 z De printerdrivers verwijderen of bijwerken

De printerdrivers wijzigen

 �Gebruik van Windows

Opmerking

 z U hebt PC-beheerdersrechten nodig.

 z Wanneer Windows start, start dan de PC opnieuw op.

1 Klik op [Starten] en selecteer 
[Apparaten & printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het 
pictogram [Pro9541WT(PS)] en 
selecteer [Apparaat verwijderen].

Opmerking

 z Als er printwachtrijen overblijven, selecteert 
u [Printwachtrij Verwijderen] > 
[Pro9541WT(PS)].

3 Als er een bevestigingsbericht wordt 
weergegeven, klikt u op [Ja].

Opmerking

 z Als er een bericht wordt weergegeven terwijl het 
apparaat wordt gebruikt, start de PC opnieuw op, 
en voer Stap 1 en 2 opnieuw uit.

4 Selecteer een van de pictogrammen in 
[Apparaten en printers], en klik op 
[Eigenschappen van afdrukserver] 
in de bovenste balk.

5 Klik op het tabblad 
[Stuurprogramma's (Drivers)].

6 Als [Stuurprogramma-instellingen 
wijzigen (Change Driver Settings)] 
wordt weergegeven, klik er dan op.

7 Selecteer de driver die moet worden 
verwijderd, en klik op [Verwijderen 
(Remove)].

8 Als er een bericht verschijnt met de 
vraag of alleen de drivers of de drivers 
en pakketten uit het systeem moeten 
worden verwijderd, selecteert u om 
drivers en pakketten te verwijderen en 
klikt u op [OK (OK)].

9 Als er een bevestigingsbericht wordt 
weergegeven, klikt u op [Ja].

10 Als het dialoogvenster [Driver en 
Driverpakket Verwijderen] wordt 
weergegeven, klik dan op [Annuleren] > 
[OK].

Opmerking

 z Om de verwijdering te annuleren, start de PC 
opnieuw op, en voer stap 4 en 10 opnieuw uit.

11 Klik op [Sluiten] in het dialoogvenster 
[Eigenschappen van afdrukserver].
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12 Start de PC opnieuw.

Opmerking

 z De Netwerkuitbreiding en PS Gamma-aanpassing die 
samen met de printerdrivers zijn geïnstalleerd, worden 
niet verwijderd, zelfs niet als de printerdrivers zijn 
verwijderd.  
Als u de Netwerkuitbreiding en PS Gamma-aanpassing 
verwijdert, verwijdert u dit in [Configuratiescherm] > 
[Programma verwijderen].

 �Met gebruik van Mac OS X

1 Verwijder de printernaam uit de 
printerlijst.

(1) Selecteer [Apple Menu] > 
[Systeemvoorkeuren].

(2) Klik op [Printers en scanners]. 
Selecteer de printer en klik 
vervolgens op [-].

(3) Sluit [Systeemvoorkeuren].

2 Verwijder (de-installeer) met behulp 
van het installatieprogramma.

(1) Plaats de "Software DVD-ROM" in 
uw Macintosh.

(2) Dubbelklik op het pictogram [OKI].

(3) Open de map [Driver].

(4) Dubbelklik op 
[Verwijderprogramma].

(5) Volg de instructies op het scherm, 
voer het beheerderswachtwoord in 
en klik vervolgens op [OK (OK)], 
totdat het verwijderprogramma 
sluit.

(6) Klik op [Beëindigen].

(7) Verwijder de "Software DVD-ROM" 
uit de computer.
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De printerdriver bijwerken

 �Gebruik van Windows

Opmerking

 z U hebt PC-beheerdersrechten nodig.

 z Wanneer Windows start, start dan de PC opnieuw op.

 �Netwerkverbindingen

1 De "AutoPlay" instellen.

2 Als het venster "Automatisch afspelen" 
wordt weergegeven, klikt u op [Run 
Setup.exe].

3 Wanneer het venster 
"Gebruiksaccountbeheer" verschijnt, 
klikt u op de knop [Ja].

4 Lees de "Softwarelicentie-
overeenkomst" en klik vervolgens op de 
knop [Akkoord].

5 Lees het "Milieu-advies voor gebruikers" 
en klik op de knop [Volgende]

6 Selecteer de printer die moet worden 
gebruikt, en klik vervolgens op de knop 
[Volgende].

7 Selecteer [USB verbinding] en klik op 
de knop [Volgende].

8 Klik op [Persoonlijke Installatie].

9 Klik op [Ga naar de Aparte 
Installatie-modus].

10 Klik op de driver die moet worden 
geïnstalleerd.

11 Klik op [Volgende] in het scherm 
"Controle voor installatie".

12 Als het scherm "Installatie controleren" 
wordt weergegeven, selecteer dan de 
printer die moet worden geïnstalleerd, 
en klik op [Volgende].

13 Selecteer de installatiemethode en klik 
op de knop [OK (OK)].

 z Verouderde drivers bijwerken, en nieuwe 
drivers installeren. 
Update de verouderde printerdrivers, 
en installeer daarna de nieuwe 
printerdrivers. Naast het pictogram voor 
de verouderde printerdrivers wordt een 
nieuw printerpictogram aangemaakt als 
"Kopie 1".

 z Verouderde drivers verwijderen, en 
nieuwe drivers installeren. 
Verwijder de verouderde printerdrivers 
en printerpictogrammen, en installeer 
daarna de nieuwe printerdrivers.

Opmerking

 z Als er meerdere printerdrivers zijn geïnstalleerd, 
verwijder dan alle printerdrivers. Als u meerdere 
printerdrivers installeert, installeer dan opnieuw.

14 Klik op [Volgende] in het scherm 
"Installatie voltooien".
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 �USB-aansluitingen

1 De "AutoPlay" instellen.

2 Als het venster "Automatisch afspelen" 
wordt weergegeven, klikt u op [Run 
Setup.exe].

3 Wanneer het venster 
"Gebruiksaccountbeheer" verschijnt, 
klikt u op de knop [Ja].

4 Lees de "Softwarelicentie-
overeenkomst" en klik vervolgens op de 
knop [Akkoord].

5 Lees het "Milieu-advies voor gebruikers" 
en klik op de knop [Volgende]

6 Selecteer de printer die moet worden 
gebruikt, en klik vervolgens op de knop 
[Volgende].

7 Selecteer [USB verbinding] en klik op 
de knop [Volgende].

8 Klik op [Persoonlijke Installatie].

9 Klik op [Ga naar de Aparte 
Installatie-modus].

10 Klik op de driver die moet worden 
geïnstalleerd.

11 Klik op [Volgende] in het scherm 
"Controle voor installatie".

12 Selecteer de installatiemethode en klik 
op de knop [OK (OK)].

 z Verouderde drivers bijwerken, en nieuwe 
drivers installeren. 
Update de verouderde printerdrivers, 
en installeer daarna de nieuwe 
printerdrivers. Naast het pictogram voor 
de verouderde printerdrivers wordt een 
nieuw printerpictogram aangemaakt als 
"Kopie 1".

 z Verouderde drivers verwijderen, en 
nieuwe drivers installeren. 
Verwijder de verouderde printerdrivers 
en printerpictogrammen, en installeer 
daarna de nieuwe printerdrivers.

Opmerking

 z Als er meerdere printerdrivers zijn geïnstalleerd, 
verwijder dan alle printerdrivers. Als u meerdere 
printerdrivers installeert, installeer dan opnieuw.

13 Sluit de printer op een computer aan 
Als er een scherm verschijnt waarin 
u wordt gevraagd de voeding van de 
printer in te schakelen, sluit u het 
apparaat met een USB-kabel aan op de 
pc en zet u het apparaat AAN.

14 Klik op [Voltooid] in het scherm 
"Installatie voltooid".
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 �Met gebruik van Mac OS X

1 Verwijder het apparaat uit de 
[Printerlijst] en verwijder de 
printersoftware met behulp van het 
installatieprogramma. Zie “Deleting 
the printer drivers” (P.66) voor meer 
informatie.

2 Installeer de printersoftware opnieuw. 
Zie "Basis" voor informatie
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2
Kleuren aanpassen

Kleuren aanpassen met gebruik van  
het configuratiescherm ……………………72

Kleuren aanpassen met gebruik van de 
printerdrivers …………………………………81

Kleuren afstemmen met gebruik van  
hulpprogramma‘s ……………………………97
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 z Kleuren aanpassen met gebruik van het 
configuratiescherm

Manueel compenseren 
voor kleurafwijking

De printer compenseert automatisch 
kleurafwijking overeenkomstig de 
gebruiksomstandigheden. Als de kleurafwijking 
vervelend is, kunt u dit ook manueel 
compenseren

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets.

Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Druk op [3], [0], [1]; en druk 
vervolgens op de knop [OK (OK)].

3 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].

4 Het display keert terug naar het 
standby-scherm.
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Automatisch compenseren voor 
dichtheid en gradatie

De printer compenseert automatisch dichtheid 
overeenkomstig de gebruiksomstandigheden. 
Om automatisch te compenseren, zet de 
overeenkomstige compensatie-instelling voor 
dichtheid [Aan].

In de standaard fabrieksinstellingen wordt 
de compensatie voor dichtheid automatisch 
uitgevoerd.

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Kalibratie (Calibration)], en 
druk op de knop [OK (OK)].

3 Selecteer [Autom.dichtheidmod. 
(Auto Density Mode)] en druk op de 
knop [OK (OK)].

4 Selecteer [Aan (On)] en druk op de 
knop [OK (OK)]. Controleer of  aan 
de linkerkant van [Aan (On)] wordt 
weergegeven.

5 Druk op de knop [ONLINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.
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Manueel compenseren 
voor dichtheid

De printer kan periodiek compensatie 
implementeren met de automatische 
dichtheidscompensatiemodus, maar als de 
printdichtheid hinderlijk is, kan deze ook 
handmatig worden gecompenseerd.

Memo

 z De aanpassingswaarden van de dichtheidscompensatie worden 
ingesteld met [Dichtheid van Cyaan], [Dichtheid van 
Magenta], [Dichtheid van Geel], [Dichtheid van Zwart], en 
[Dichtheid van Wit] in het configuratiescherm.

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets.

Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Druk op [3], [0], [0], en druk op de 
knop [OK (OK)].

3 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].

4 Het display keert terug naar het 
standby-scherm.
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Afstemmen van 
dichtheidsaanpassing

U kunt de dichtheid afstemmen overeenkomstig 
de standaard voor dichtheidsaanpassing.

Pas de dichtheid voor elke kleur aan waar dit 
nodig is vanuit de printresultaten.

Deze sectie beschrijft de procedure voor het 
afstemmen van cyaan. De procedure is ook van 
toepassing op andere kleuren.

 z Cyaan verhogen na het bekijken van de 
printresultaten

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets.

Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Druk op [3], [1], [0], en druk op de 
knop [OK (OK)].

Memo

 z De procedures voor het aanpassen van magenta, 
geel en zwart worden hieronder beschreven.

 – Om magenta aan te passen, druk op de [Fn]-
toets, en de knoppen [3], [1], [1], en [OK (OK)].

 – Om geel aan te passen, druk op de [Fn]-toets, 
en de knoppen [3], [1], [2], en [OK (OK)].

 – Om zwart aan te passen, druk op de [Fn]-toets, 
en de knoppen [3], [1], [3], en [OK (OK)].

 – Om wit aan te passen, druk op de [Fn]-toets, en 
de knoppen [3], [1], [4], en [OK (OK)].

3 Geef een hogere waarde op dan de 
huidige waarde en druk op de knop [OK 
(OK)].

Memo

 z Om de dichtheid te verhogen, selecteer +1 tot +3, 
en om de dichtheid te verlagen, selecteer -1 tot -3.

4 Druk op de knop [ONLINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.

5 Druk op de [Fn (Fn)]-toets, [3], [0], [0] 
en druk op de knop [OK (OK)].
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6 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].

7 Het display keert terug naar het 
standby-scherm.

8 Het printen zal worden uitgevoerd.

Als de dichtheid nog steeds onjuist is, 

herhaal dan stap 1 tot 6.

De kleurbalans (dichtheid) 
aanpassen

De printer kan periodiek compensatie 
uitvoeren met de automatische 
dichtheidscompensatiemodus, maar deze 
aanpassing uitvoeren om de kleurbalans aan 
te passen in de intervallen waar automatische 
dichtheidscompensatie onvoldoende is.

Opmerking

 z De dichtheden van elke kleur zijn van elkaar afhankelijk, 
dus het is noodzakelijk om de aanpassingen meerdere 
keren te herhalen tot de juiste kleurbalans is bereikt.

 z De resultaten van de basis [Afstemmen van basiskleur] 
worden weergegeven in de instellingen in [Afstemmen 
van fijne kleur]. Als [Afstemmen van fijne kleur] 
handmatig wordt aangepast, zullen deze instellingen 
worden gereset, wees dus voorzichtig. De instellingen 
voor [Afstemmen van fijne kleur] worden echter niet 
gereset.

1 Kleuraanpassingspatronen printen.

(1) Druk op de [Fn (Fn)]-toets.
Het numerieke invoerwaarde-
scherm zal worden weergegeven.

(2) Druk op [3], [0], [2] en druk op 
de knop [OK (OK)].
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(3) Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u 
op de knop [OK (OK)].

(4) Het kleuraanpassingspatroon zal 
worden geprint.

2 Gebruik de printresultaten voor het 
kleuraanpassingspatroon om de huidige 
kleurbalans te controleren.

(1) Controleer de getallen (A-1,2 tot 
O-1,2) van het patroon dat het 
meest lijkt op het aangrenzende 
CMY-deel met gemengde kleuren 
en enkele kleur K-deel uit de 
patronen die zijn verdeeld in de 
gebieden "Markering", Middentint“ 
of "Donker".

Memo

 z Als het patroon dat het meest lijkt op het 
aangrenzende CMY-deel met gemengde kleuren 
en enkele kleur K-deel in de gebieden "Markering", 
"Middentint" of "Donker" overeenkomt met 
het "Huidige" patroon aan de linkerkant of het 
kleuraanpassingspatroon, is de kleurbalans normaal 
en hoeft u deze niet aan te passen.

3 Gebruik de printresultaten voor het 
kleuraanpassingspatroon om de 
kleurbalans aan te passen.

(1) Druk op de scroll-knop  of .

(2) Selecteer [Kalibratie 
(Calibration)], en druk op de knop 
[OK (OK)].

(3) Selecteer [Afstemmen van 
basiskleur (Base Color Tuning)], 
en druk op de knop [OK (OK)].

(4) Geef het nummer op van het 
patroon dat u hebt gecontroleerd in 
het gedeelte "Licht" en druk op de 
toets [OK (OK)].



- 78 -

Kleuren aanpassen met gebruik van het configuratiescherm

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

(5) Geef het nummer op van het 
patroon dat u hebt gecontroleerd in 
het gedeelte "Midden" en druk op 
de toets [OK (OK)].

(6) Geef het nummer op van het 
patroon dat u hebt gecontroleerd in 
het gedeelte "Donker" en druk op 
de toets [OK (OK)].

(7) Het patroonnummer dat voor 
elk gebied is opgegeven, wordt 
weergegeven.
Als het patroonnummer juist is, 
selecteert u [Ja (Yes)] en drukt u 
op de toets [OK (OK)].

Memo

 z Om het patroonnummer opnieuw op te geven, 
selecteert u [Nee] om terug te keren naar het 
scherm "Kalibratie".

(8) Selecteer [Terugkeren (Return)] 
en druk op de toets [OK (OK)].

(9) Het display keert terug naar het 
standby-scherm.

Memo

 z Als de gewenste kleurbalans niet wordt 
verkregen, zelfs niet na het implementeren 
van [Afstemmen van basiskleur], kunt u de 
watermerken van de CMY-kleurbalans handmatig 
aanpassen met [Kleurbalans aanpassen]. 
Zie “Adjusting the color balance” (P.79)
voor aanpassingen van het watermerk van de 
kleurbalans.

 z Als de totale tint nog steeds te helder of te 
donker is, zelfs na het implementeren van 
[Basiskleur Afstemmen], past u de zwarte tint 
handmatig aan met [Fijne Kleur Afstemmen] 
en implementeert u vervolgens opnieuw 
[Basiskleur Afstemmen]. Als u de totale tint 
wilt verhelderen, past u de zwarte tint in [Fijne 
Kleur Afstemmen] aan in de - richting en als u 
de totale tint wilt verduisteren, past u de zwarte 
tint in [Fijne Fleur Afstemmen] aan in de + 
richting.

4 Controleer de resultaten van de 
aanpassing van de kleurbalans.

(1) Kleuraanpassingspatronen printen.

(2) Gebruik de printresultaten voor 
het kleuraanpassingspatroon 
om de aangepaste resultaten te 
controleren.
Als het patroon dat het meest 
lijkt op het aangrenzende CMY-
deel met gemengde kleuren en 
enkele kleur K-deel in de gebieden 
"Licht", "Midden" of "Donker" 
overeenkomt met het "Huidige" 
patroon aan de linkerkant of het 
kleuraanpassingspatroon, is de 
kleurbalans normaal en hoeft u 
deze niet aan te passen.
Herhaal de stappen 1 tot 3 volgens 
de gecontroleerde resultaten.
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De kleurbalans aanpassen
De printer kan periodiek compensatie 
uitvoeren met de automatische 
dichtheidscompensatiemodus, maar deze 
aanpassing uitvoeren om de kleurbalans aan 
te passen in de intervallen waar automatische 
dichtheidscompensatie onvoldoende is.

Opmerking

 z De dichtheden van elke kleur zijn van elkaar afhankelijk, 
dus het is noodzakelijk om de aanpassingen meerdere 
keren te herhalen tot de juiste kleurbalans is bereikt.

 z Printen is uitgeschakeld als [Lokaal printen] in 
de (optionele) printtaak is ingesteld op [Printen 
Uitschakelen] of [Printen in kleur uitschakelen].

1 Kleuraanpassingspatronen printen.

(1) Druk op de [Fn (Fn)]-toets.
Het numerieke invoerwaarde-
scherm zal worden weergegeven.

(2) Druk op [3], [0], [2] en druk op 
de knop [OK (OK)].

(3) Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u 
op de knop [OK (OK)].

(4) Het kleuraanpassingspatroon zal 
worden geprint.

2 Gebruik de printresultaten voor het 
kleuraanpassingspatroon om de huidige 
kleurbalans te controleren.

(1) Controleer het gebied met 
"Afstemmen van fijne kleur".
De frames voor de 
kleuraanpassingspatronen zijn 
gerangschikt in vier verticale 
kolommen en 11 horizontale rijen. 
De vier verticale kolommen staan 
vanaf de bovenkant voor cyaan, 
magenta, geel en zwart en zijn 
gedrukt als [Cyaan], [Magenta], 
[Geel] en [Zwart].
De 11 horizontale rijen geven de 
kleurtint weer en onder elke tekst 
worden stippellijnen geprint voor 
[Licht], [Midden] en [Donker].

3 Gebruik de printresultaten voor het 
kleuraanpassingspatroon om de watermerken 
van de kleurbalans aan te passen.

Als u de kleurbalans aanpast, gebruikt 
u het configuratiescherm om de tint 
(Markering, Donker en Middentint) van 
elke kleur op te geven.
In dit gedeelte wordt de procedure voor 
het enigszins donker maken van de 
cyaanmarkeringen beschreven. Pas de 
watermerken voor andere kleuren dan 
cyaan op dezelfde manier aan.
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(1) Druk op de scroll-knop  of .

(2) Selecteer [Kalibratie 
(Calibration)], en druk op de knop 
[OK (OK)].

(3) Selecteer [Afstemmen van fijne 
kleur (Fine Color Tuning)], en druk 
op de knop [OK (OK)].

(4) Selecteer [Tuning cyaan (Cyan 
Tuning)], en druk op de knop [OK 
(OK)].

(5) Selecteer [Licht (Highlight)] en 
druk op de knop [OK (OK)].

(6) Geef een hogere waarde op dan de 
huidige ingestelde waarde en druk 
op de knop [OK (OK)]. Controleer 
dat  wordt getoond aan de 
linkerkant van de gespecificeerde 
waarde.

Memo

 z Om de duisternis iets te verhogen, selecteert 
u +0,1 tot +4,0 en om de duisternis iets 
te verlagen selecteert u -0,1 tot -4,0. Het 
aanpassingsbereik voor zwart is echter +0,1 tot 
+3,0 en -0,1 tot -3,0.

(7) Druk op de knop [ONLINE 
(ONLINE)] om terug te keren naar 
het standby-scherm.

4 Controleer de resultaten van de 
aanpassing van de kleurbalans.

(1) Kleuraanpassingspatronen printen.

(2) Gebruik de printresultaten voor 
het kleuraanpassingspatroon 
om de aangepaste resultaten te 
controleren.

Herhaal de stappen 1 tot 3 volgens de 
gecontroleerde resultaten.
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 z Kleuren aanpassen met gebruik van de 
printerdrivers

Kleuraanpassing

Wat is kleuraanpassing?

Het is belangrijk om de werkprocessen te 
beheren, van datacreatie tot uitvoer op basis van 
methoden met kleurconsistentie. Bijvoorbeeld, 
scanners, digitale camera's en monitoren, enz. 
drukken de mengverhouding uit waarin het licht 
van de drie kleuren "rood", "blauw" en "groen" 
tegen het zwart zijn opgeteld als waarden boven 
de RGB-kleurruimte (Additive mix of colors).

Terwijl printers de mengverhouding uitdrukken 
van de vier tonerkleuren "Cyaan", "Magenta", 
"Geel" en "Zwart" over wit (wit licht) met de 
drie gereflecteerde kleuren "rood", "blauw" en 
"groen" als waarden over de CMYK-kleurruimte 
uitgesloten. (Subtractive mixture of colors.).

De RGB-kleurruimte en CMYK-kleurruimte zijn 
kleurruimten die afhankelijk zijn van de gebruikte 
printer, en daarom zullen de kleuren bij het 
converteren van de kleurruimten verschillen van 
de weergegeven kleuren, tenzij rekening wordt 
gehouden met de individuele printerkenmerken.

Om kleurconsistentie te behouden vanaf de 
datacreatie tot de uitvoer, is het noodzakelijk om 
bij het omzetten van kleuren rekening te houden 
met de kleurverschillen per apparaat. Dit proces 
heet "kleuraanpassing". Het programma dat 
de kleuraanpassing implementeert, wordt het 
"kleurenmanagementsysteem" (CMS) genoemd.

De printer kan ofwel kleuraanpassing van de 
printerdriver of van de toepassing gebruiken.

Opmerking

 z Zelfs als u kleuraanpassing gebruikt, kunnen de geprinte 
kleuren donker lijken in vergelijking met de kleuren 
op de monitor. Dit komt omdat het kleurbereik dat kan 
worden gereproduceerd door het apparaat kleiner is dan 
het kleurbereik dat kan worden gereproduceerd door de 
monitor, dus zelfs als kleurafstemming wordt gebruikt, 
kunnen de levendige kleuren op de monitor niet worden 
gereproduceerd.

Kleuraanpassing 
(aanbevolen)

Het gebruik van kleuraanpassing wordt 
aanbevolen voor algemene documenten. Gebruik 
doorgaans deze instelling.

 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Automatisch (Automatic)] 
in [Kleurenmodus (Color Mode)] in 
het tabblad [Kleur (Color)] en klik 
vervolgens op [OK (OK)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Selecteer [Automatisch (Automatic)] 
in het paneel [Kleur (Color)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.

Eenvoudige kleuraanpassing 
(Kantoorkleuren)

Kleuraanpassing is de optimale methode voor 
gebruikers die vaak gebruik maken van zakelijke 
documenten, zoals tekstverwerkingssoftware, 
spreadsheetsoftware en presentatiesoftware. 
Kleuraanpassing wordt gebruikt voor printers 
die de kleuren gebruiken die worden uitgedrukt 
met RGB-kleuren, die worden gebruikt met deze 
softwaretoepassingen.

Kleuraanpassing wordt gebruikt met behulp 
van een speciale versneller (ASIC) die in de 
printer is ingebouwd. Bij het converteren van 
de printgegevens van de RGB-kleurruimte naar 
de CMYK-kleurruimte van de printer wordt de 
verwerking voor kleuraanpassing toegepast.

Opmerking

 z Als u het ICC-profiel in Windows installeert, klikt u op 
[Geavanceerd] in het tabblad [Indeling] en selecteert u 
[ICM uitqeschakeld] in [ICM-methode].
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 � Instellingen

 z [Kleurmatchen gebruik]
Specificeert de methode voor het uitdrukken 
van de kleuren die worden verwerkt met 
behulp van kleuraanpassing.

 z Monitor - Auto
Tijdens het aanpassen van de kleuren 
vertegenwoordigt u de kleur op de 
meest ideale manier voor het te 
printen document, waarbij de nadruk 
ligt op compatibiliteit met de monitor 
(kleurtemperatuur 6500K). Gebruik 
doorgaans deze instelling.

 z Monitor - Perceptueel
Tijdens het aanpassen van kleuren, 
vertegenwoordigt u de kleur met 
de methode die nadruk legt op de 
gradering die past bij het natuurlijke 
beeld van de foto en de compatibiliteit 
met monitor (kleurtemperatuur 
6500K).

 z Monitor - Scherp
Tijdens het aanpassen van kleuren, 
vertegenwoordigt u de kleur met 
de methode die nadruk legt op de 
levendigheid die past bij de beelden en 
tekst en de compatibiliteit met monitor 
(kleurtemperatuur 6500K).

 z Monitor - Licht
Tijdens het aanpassen van kleuren, 
vertegenwoordigt u de kleur met 
de methode die nadruk legt op de 
gradering die past bij het natuurlijke 
beeld van de foto en de compatibiliteit 
met monitor (kleurtemperatuur 
9300K).

 z Adobe-RGB
Geeft het gebruik aan van het 
invoerapparaat met AdobeRGB-
kleurkenmerken.

 z sRGB
De sRGB-kleuren in het kleurengamma 
van de printer worden zonder enige 
wijziging geprint. Alleen kleuren in 
het kleurengamma van de printer 
worden aangepast met de buitenste 
laag. Nuttig voor het aanpassen van 
specifieke kleuren.

 z [CMYK Inkt Simulatie]
Selecteer deze optie om standaard 
offsetprintkleuren te simuleren, zoals 
Japan Color, SWOP en ISO Coated op het 
apparaat.

Selecteer de printerinkt.

 z [Zwarte afwerking]
U kunt de zwarte afwerking wijzigen 
wanneer u in kleur afdrukt. Normaal Auto 
gebruiken.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Automatisch (Automatic)] 
of [Officekleur (Office Color)] in 
[Kleurenmodus (Color Mode)] in 
het tabblad [Kleur (Color)] en klik 
vervolgens op [OK (OK)].

Opmerking

 z Als u het ICC-profiel installeert, klikt u op 
[Geavanceerd] in het tabblad [Indeling] en 
selecteert u vervolgens [ICM uitschakelen] in 
[ICM-methoden].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Selecteer [Automatisch (Automatic)] 
of [Office-kleur (Office Color)] in het 
paneel [Kleur (Color)].

Als [Office-kleur (Office Color)] is 
geselecteerd, wijzigt u indien nodig 
[Kleurmatchen gebruik (Color Match 
Using)], [CMYK Inkt Simulatie] en 
[Zwarte afwerking].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Kleuraanpassing 
(GraphicPro)

Bij gebruik van DTP-software is Graphic Pro 
optimaal.

U kunt simulatieprinten specificeren voor 
een door de gebruiker geselecteerd CMYK-
uitvoerapparaat.

Bij gebruik van een ICC-profiel voor een door de 
gebruiker geselecteerd. 
 
I/O-apparaat voor kleuraanpassing, is het 
noodzakelijk om het ICC-profiel van tevoren op 
het apparaat te registreren.

Zie “Registering ICC profiles” (P.99)voor het 
registreren van het ICC-profiel.

Opmerking

 z Als u het ICC-profiel met behulp van 
Windows PS Printer installeert, klikt u op 
[Geavanceerd] in het tabblad [Indeling] en 
selecteert u vervolgens [ICM uitqeschakeld] 
in [ICM-methode].

 z Om een ICC-profiel te registreren, moet de 
(optionele) harde schijf worden gemonteerd.

 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Graphic Pro (Graphic Pro)] 
in [Kleurenmodus (Color Mode)] in 
het tabblad [Kleur (Color)] en klik 
vervolgens op [OK (OK)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Selecteer [Graphic Pro (Graphic Pro)] 
in het paneel [Kleur (Color)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.

Kleuraanpassing  
(Geen kleuraanpassing)

Implementeert printen met de opgegeven 
kleuren zoals het is, zonder de implementatie 
van kleuraanpassing met behulp van de 
printerdrivers of het apparaat.

Selecteer als u kleuraanpassing implementeert 
met behulp van een toepassing.

 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Geen kleuraanpassing (No 
Color Matching)] in [Kleurenmodus 
(Color Mode)] in het tabblad [Kleur 
(Color)] en klik vervolgens op [OK 
(OK)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Selecteer [Geen kleuraanpassing (No 
Color Matching)] in het paneel [Kleur 
(Color)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.

Zwarte afwerking wijzigen
De afwerking voor de zwarte delen zal worden 
gewijzigd wanneer u in kleur print. Dit kan 
worden gebruikt wanneer de kleurenmodus in de 
instellingen van de printerdriver [Officekleur] of 
[Graphic Pro] is.

 � Instellingen

 z Zwarte afwerking

 z Automatisch
Maakt zwart volgens de optimale 
methoden van het te printen 
document. Deze instelling kan 
worden geselecteerd wanneer 
de kleurenmodus is ingesteld op 
[Officekleur].

 z Samengesteld zwart (CMYK)
Synthetiseert zwart met cyaan, 
magenta, geel en zwarte toner. Het 
zwart is bijna bruin. Ideaal voor foto‘s.

 z Puur zwart (K)
Printen in zwart met alleen zwarte 
toner. Ideaal voor diagrammen en 
documenten. Bij het printen van foto's 
zijn de donkere delen zwartachtig.

 z Pure zwarte Tekst/Grafisch
Als zwart dat is gedefinieerd met behulp 
van de RGB-kleurruimte voor tekst en 
afbeeldingen (R=0, G=0, B=0), of zwart dat 
is gedefinieerd met behulp van de CMYK-
kleurruimte (C=0, M=0, Y=0, K=100%) 
is opgegeven, geef dan op of alleen moet 
worden geprint met zwarte (K) toner.

 z AAN
Printen van de tekst en afbeeldingen 
die zijn gespecificeerd als zwart met 
uitsluitend zwarte (K) toner.

 z UIT
De tekst en afbeeldingen die als 
zwart worden gespecificeerd, worden 
gesynthetiseerd met alleen zwarte (K) 
toner of met CMYK, afhankelijk van 
het profiel dat is gespecificeerd voor 
kleuraanpassing.
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 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Officekleur] of [Graphic 
Pro] in [Kleurenmodus] in het 
tabblad [Kleur] en klik vervolgens op 
[Geavanceerd].

5 Selecteer de methode voor de zwarte 
afwerking uit [Zwarte afwerking 
(Black Finish)]. Schakel vervolgens 
[Pure zwarte Tekst/Grafisch (Pure 
Black Text/Graphics)] AAN of UIT in de 
modus [Graphic Pro] en klik op [OK 
(OK)].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Selecteer [Graphic Pro (Graphic Pro)] 
in het paneel [Kleur (Color)].

4 Selecteer [ICC-profiel kleurkoppeling 
(ICC Profile Color Matching)] in 
[Selecteer modus (Mode Selection)] 
en klik op de knop [Algemeen 
(General)].

5 Selecteer een geschikt item met 
[Zwarte afwerking (Black Finish)] en 
[Pure zwarte Tekst/Grafisch (Pure 
Black Text/Graphics)].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Monochroom printen  
(zwart-wit)

De kleurgegevens worden geprint met grijstinten 
(zwart-wittinten) zonder de printgegevens aan te 
raken.

Opmerking

 z Als het printen in kleur na het printen wordt uitgevoerd 
door "Monochroom" op te geven, kan er een vertraging 
optreden, afhankelijk van de temperatuurinstelling van de 
fixeereenheid.

Memo

 z Zelfs als de levensduur van de cyaan (blauw), magenta 
(rood) en gele tonercartridge is bereikt, kunnen er 
nog zwart-witprinten worden gemaakt door "Mono" te 
specificeren. 
Als het papiergewicht echter is ingesteld op "Ultra Zwaar 
4", "Ultra Zwaar5" of "Auto" en als het papiergewicht 
vergelijkbaar is met "Ultra Zwaar4", "Ultra Zwaar5", stelt 
u "Mono-Print Modus" in "Admin Menu" in op "Normale 
Modus".

 z Zie "Basis" voor informatie over papier.

 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Grijswaarden (Grayscale)] 
in [Kleurenmodus (Color Mode)] in 
het tabblad [Kleur (Color)] en klik 
vervolgens op [OK (OK)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Selecteer [Grijswaarden (Grayscale)] 
in het paneel [Kleur (Color)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Onopvallend witte lijnen maken 
tussen tekst en achtergrond 
(zwarte overdruk)

Als u 100% zwarte tekst op een gekleurde 
achtergrond belicht, kunt u printen (overdrukken) 
door de tekst- en achtergrondonderdelen over 
elkaar heen te leggen Stel in of er gaten zijn in 
de randen tussen de tekst en de achtergrond, 
zoals witte lijnen, enz.

Opmerking

 z Niet compatibel met sommige toepassingen.

 z Kan niet worden gebruikt als de tekst niet 100% zwart is, 
de tekst als grafiek is weergegeven door de contouren te 
selecteren, of als de tekst een afbeelding is. 

 z Als de achtergrondkleur donker is (de dikte van de 
tonerlaag is meer dan 240%), is het mogelijk dat de 
toner niet goed vastzit. Als u bijvoorbeeld 100% zwarte 
tekst print op achtergronden van 50% cyaan, 50% 
magenta of 50% geel, is de dikte van de tonerlaag 
50+50+50+100=250%, wat meer is dan 240%.

 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Klik op [Geavanceerd] in het tabblad 
[Kleur].

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

6 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op [Kwaliteit 1 (Quality 1)] in het 
paneel [Printopties (Print Options)] 
en schakel het selectievak [Zwart 
overdrukken (Black Overprint)] in.

4 Het printen zal worden uitgevoerd.
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Verkeerde uitlijning van de 
kalibreerplaat (Overlapping)

Gebruik deze optie als er witte of gekleurde 
lijnen zijn tussen twee overlappende objecten 
als gevolg van een verkeerde uitlijning van de 
afdruk.

Selecteer indien nodig een van de volgende 
instellingen en print.

 z UIT
Voer geen overlapping uit.

 z Smal
Verleng het te printen gedeelte met CMKY-
toner.

 z Smal / Met wit onderdrukken
Verleng het deel dat u wilt printen met 
CMKY-toner en verlaag het deel dat u wilt 
printen met witte toner.

 z Breed
Behalve wanneer [Smal] is geselecteerd, 
breidt u het te printen gedeelte uit met 
CMKY-toner.

 z Breed / Met wit onderdrukken
Behalve wanneer [Smal] is geselecteerd, 
vergroot u het deel dat moet worden 
geprint met CMKY-toner en verkleint u het 
deel dat moet worden geprint met witte 
toner.

 z Met wit onderdrukken
Verklein het te printen gedeelte met witte 
toner.

 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer de kalibratiemethode 
voor verkeerde uitlijning van het 
printresultaat met [Overlapping 
(Trapping)] in het tabblad [Taakopties 
(Job Options)] en klip op [OK (OK)].

5 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op de knop [Kwaliteit 1 (Quality 
1)] in het tabblad [Printopties 
(Print Options)] en selecteer de 
kalibratiemethode voor verkeerde 
uitlijning van het printresultaat met 
[Overlapping (Trapping)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.

Printeffecten simuleren
De inktkenmerken die bij offsetdrukwerk enz. 
door het aanpassen van de CMYK-kleurgegevens 
worden gebruikt, worden door het apparaat 
gesimuleerd.

Hieronder worden de standaard geregistreerde 
ICC-profielen beschreven.

 z RGB-profiel

 – sRGB

 – AdobeRGB

 z CMYK-invoerprofiel

 – SWOP

 – ISO Coated

 – Japan Color

 – JMPA

 z CMYK Link-profiel

 – SWOP

 – ISO Coated

 – Japan Color

 – JMPA

 – Classic-1

 – Classic-2

Opmerking

 z Kan niet worden gebruikt met Mac OS X printerdrivers 
afhankelijk van de toepassing.

 z Ingeschakeld wanneer [Kleurenmodus] is ingesteld op 
[Officekleur] of [Graphic Pro].

 z [Classic-1], [Classic-2] is een profiel met als doel de 
kleur dichter bij het conventionele apparaat te brengen. U 
kunt kiezen uit 2 soorten profielen volgens uw voorkeur.
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 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Selecteer [Graphic Pro] in 
[Kleurenmodus] in het tabblad [Kleur] 
en klik vervolgens op [Geavanceerd].

5 Selecteer [Printersimulatie (Printer 
Simulation)] en selecteer vervolgens 
de inktkenmerken die moeten 
worden gesimuleerd met [Simulatie 
doelprofiel (Simulation Target Profile)].

Memo

 z Voor bedrijfsdocumenten enz. kunt u [Officekleur] 
selecteren in het tabblad [Kleur] in stappen 4 en 
5 en vervolgens op [Geavanceerd] klikken en 
de inktkenmerken selecteren die moeten worden 
gesimuleerd met [CMYK-invoerprofiel].

6 Klik op [OK (OK)].

7 Het printen zal worden uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu [Archief].

3 Selecteer [Graphic Pro (Graphic Pro)] 
in het paneel [Kleur (Color)].

4 Select [Printersimulatie (Printer 
Simulation)] in [Selecteer modus 
(Mode Selection)].

5 Klik op de knop [Invoer (Input)] en 
selecteer de inktkenmerken die moeten 
worden gesimuleerd met [CMYK-
invoerprofiel (Simulation Target 
Profile)].

Memo

 z Voor bedrijfsdocumenten enz. kunt u [Office-
kleur] selecteren in [Kleurenmodus] wanneer 
u de functie [Kleuropties] instelt in stappen 3, 4 
en 5 en vervolgens selecteert u de inktkenmerken 
die moeten worden gesimuleerd met [CMYK Inkt 
Simulatie] in de instellingen voor [Office-kleur].
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6 Het printen zal worden uitgevoerd. Printen met 
kleurenanalyse 
(classificatieprinten)

U kunt kleurenscheidingen printen van de 
vier kleuren cyaan, magenta, geel en zwart, 
zelfs als de toepassing geen printfunctie voor 
kleurenscheiding heeft.

Opmerking

 z Als u gebruikmaakt van Adobe Illustrator, gebruikt u de 
printfunctie voor kleurenscheiding van die toepassing. 
Stel de instellingen van de printerdriver in op Geen 
Kleuraanpassing.

Memo

 z De functie Scheiding is voor onder de afdruk. Gebruik 
zwarte toner om elke opgegeven primaire kleur te printen. 
Er is geen functie voor het afzonderlijk printen van elke 
primaire kleurinkt.

 �Windows PS-printerdriver 
gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Afdrukken] in het menu 
[Bestand].

3 Klik op [Geavanceerd] (of 
[Voorkeursinstellingen]).

4 Klik op de knop [Geavanceerd] in het 
tabblad [Kleur].

5 Selecteer de kleuren die afzonderlijk 
moeten worden afgedrukt met [Print 
kleur scheidingen (Print color 
separations)] en klik vervolgens op [OK 
(OK)].

6 Het printen zal worden uitgevoerd.
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 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Klik op de knop [Kwaliteit 2 (Quality 
2)] in het paneel [Printopties (Print 
Options)] en selecteer de kleuren die 
afzonderlijk moeten worden geprint met 
[Scheidslijnen (Separations)].

4 Het printen zal worden uitgevoerd.

De Postscript-kleuraanpassing 
uitschakelen

Memo

 z Kan worden gebruikt met Mac OS X printerdrivers.

Dit is een functie om de PostScript-
kleuraanpassing voor RGB-systeemkleurruimte 
uit te schakelen. 
Als u geen kleuraanpassing uitvoert, kunt u 
hetzelfde printresultaat (kleur) krijgen als de 
standaardinstelling van Windows.

Memo

 z PostScript-kleuraanpassing is een standaard 
kleuraanpassingsmechanisme in PS dat Generic RGB-
profielgebaseerde Color Space Array (CSA) creëert voor 
RGB ingevoerde gegevens, RGB converteert naar XYZ-
kleurruimte door CSA en van daaruit converteert XYZ-
kleurruimte naar CMYK van de printer met behulp van 
het Color Rendering Dictionary (CRD) dat in de printer is 
geïnstalleerd.

 � Instellingen

 z Uitgevinkt

PostScript-kleurafstemming zal niet worden 
uitgevoerd.

 z Aangevinkt

PostScript-kleurafstemming zal worden 
uitgevoerd.

 �Mac OS X-printerdriver gebruiken 

1 Open het bestand dat u wilt printen.

2 Klik op [Druk af] in het menu 
[Archief].

3 Selecteer [Kwaliteit 2 (Quality 2)] 
in het paneel [Printopties (Print 
Options)].
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4 Vink [PS Color Matching (PS Color 
Matching)] uit.
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 z Kleuren afstemmen met gebruik van 
hulpprogramma‘s

PS Gamma-aanpassing
U kunt de halftoondichtheid aanpassen voor de 
CMYK-kleuren die worden geprint met gebruik 
van het apparaat. Gebruik deze functie als de 
foto of de grafische kleuren te donker zijn.

Opmerking

 z Gebruik deze functie om het printen trager te maken. 
Om prioriteit te geven aan snelheid, schakelt u in 
Windows "Printerhalftoon gebruiken" uit en selecteert u in 
Macintosh [No settings (Geen instellingen)] in [Halftone 
adjustment (Halftoonaanpassing)].

 z Als u Windows gebruikt, wordt het menu [Halftone 
adjustment (Halftooninstelling)] of de inhoud ervan 
mogelijk niet weergegeven op het tabblad [Color (Kleur)] 
van de printerdrivers. In dat geval start u uw computer 
opnieuw op.

 z Als u een toepassing gebruikt voordat u de naam voor 
halftoonaanpassing registreert, start u de toepassing 
opnieuw voordat u print.

 z Als meerdere printers zijn opgeslagen in de map [Devices 
and printers (Apparaten en printers)], worden de 
geregistreerde namen voor halftoonaanpassing voor alle 
printers van hetzelfde model ingeschakeld.

Gamma registreren (Windows)

1 Selecteer [Start (Start)] > [All 
Programs (Alle programma's)] > 
[OKI-gegevens] > [PS Gamma 
Adjuster (PS Gamma-aanpassing)] > 
[PS Gamma Adjuster (PS Gamma-
aanpassing)] om de PS Gamma-
aanpassing te starten.

2 Selecteer het apparaat uit [Select 
Printer (Printer Selecteren)].

3 Klik op [New (Nieuw)].

4 Pas de halftoon aan.

U kunt de halftoonaanpassingsmethode 
selecteren uit de grafieklijnbewerkingen, 
gamma-invoerwaarden en 
dichtheidsinvoerwaarden in de 
tekstvelden.

5 Voer de naam van de instellingen 
in [Gamma Curve Name (Naam 
Gammacurve)] in en klik op [OK (OK)].

6 Klik op [Add (Toevoegen)].

7 Klik op [Apply (Toepassen)].

Het dialoogvenster wordt weergegeven.

8 Klik op [OK (OK)].

9 Klik op [Finish (Beëindigen)] om de 
PS-gamma-aanpassing te sluiten.
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Gamma registreren (Macintosh)

1 Start de PS Gamma-aanpassing.

2 Klik op [Define new halftone 
adjustment (Nieuwe 
halftoonaanpassing definiëren)].

3 Pas de halftoon aan.

U kunt de halftoonaanpassingsmethode 
selecteren uit de grafieklijnbewerkingen, 
gamma-invoerwaarden en 
dichtheidsinvoerwaarden in de 
tekstvelden.

4 Voer de naam van de instellingen 
in [Halftone adjustment name 
(Halftoonaanpassingsnaam)] in en klik 
op [Save (Opslaan)].

5 Sluit de PS Gamma-aanpassing.

6 Selecteer [Printers and scanners 
(Printers en scanners)] in de 
[System environment settings 
(Systeeminstellingen)] en verwijder 
vervolgens tijdelijk de printer die de 
geregistreerde aanpassingen heeft 
doorgevoerd en registreer deze 
opnieuw.

Profielassistent
Deze sectie beschrijft het hulpprogramma 
Profielassistent. U kunt de kleuren aanpassen 
met gebruik van de ICC-printerprofielen. ICC-
profielen worden gebruikt voor het algemeen 
beheer van kleuren. Om deze functie te kunnen 
gebruiken, moeten eerst de ICC-profielen van 
de invoerapparaten (monitoren, scanners, 
digitale camera's, enz.) in de printer worden 
geregistreerd. Om een ICC-profiel te registreren, 
gebruikt u Profielassistent.

Opmerking

 z De Profielassistent is niet bijgeleverd op de "Software 
DVD-ROM", download deze dus van de webpagina.

 z Als er geen profielen in de in- en uitvoerapparaten zitten, 
neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat of 
uw dealer.

 z Om een ICC-profiel te registreren, moet de (optionele) 
harde schijf worden gemonteerd.
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ICC-profiel registreren
U kunt de kleuren aanpassen met gebruik van 
de ICC-printerprofielen. ICC-profielen worden 
gebruikt voor het algemeen beheer van kleuren. 
Om deze functie te kunnen gebruiken, moeten 
eerst de ICC-profielen van de invoerapparaten 
(monitoren, scanners, digitale camera's, enz.) in 
de printer worden geregistreerd.

Opmerking

 z Als er geen profielen in de in- en uitvoerapparaten zitten, 
neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat of 
uw dealer.

 �Windows
Gebruik van de Configuratietool. Zie 
"Invoegtoepassing Opslagbeheerder" 
(P.110)voor meer informatie over de 
procedure .

 �Mac OS X

Opmerking

 z De Profielassistent is niet bijgeleverd op de "Software 
DVD-ROM", download deze dus van de webpagina.

1 Start de profielassistent.

2 Selecteer het tabblad [Networks 
(Netwerken)] of [USB (USB)].

Als het apparaat via USB is aangesloten, 
kiest u [USB (USB)]. Als het apparaat via 
een netwerk is aangesloten, selecteert u 
[Networks (Netwerken)].

3 Selecteer het apparaat dat u wilt 
registreren en klik op [Select 
(Selecteren)].

Opmerking

 z Niet compatibel met USB2.0. Als u dit 
hulpprogramma met USB gebruikt, stelt u de 
USB-baudrate van het apparaat in op 12Mbps om 
verbinding te maken met USB1.1.

4 Klik in het hoofdvenster op [Add 
(Toevoegen)].

5 Selecteer het profiel dat u wilt 
registreren en klik op [Select 
(Selecteren)].

Memo

 z ICC-profielen worden normaal opgeslagen in de map 
[Library (Bibliotheek)] > [ColorSync (ColorSync)] > 
[Profiles (Profielen)]. 
Als u de ICC-profielen niet kunt vinden, dient u 
contact op te nemen met de fabrikant van het 
apparaat.

6 Selecteer het profieltype.

7 Selecteer het aantal te registreren 
profielen.

De geregistreerde nummers zijn vetgedrukt 
onderstreept. Als u een geregistreerd 
nummer selecteert, wordt het profiel 
overschreven.

8 Voer indien nodig een opmerking in het 
veld [Comments (Opmerkingen)] in.

De opmerkingen worden weergegeven in de 
profieltabellen en de kleurenprofiellijsten.

9 Klik op [Add (Toevoegen)].

10 Controleer of de geregistreerde 
profielen worden weergegeven in de 
lijst met het hoofdvenster en selecteer 
[File (Bestand)] en vervolgens [Close 
(Sluiten)].

Memo

 z Geregistreerde profielen kunnen worden gebruikt voor het 
aanpassen van kleuren voor de [Graphic Pro (Graphic 
Pro)]-functies.

 z Stappen 2 en 3 worden overgeslagen wanneer het 
hulpprogramma van de profielassistent vervolgens wordt 
gestart en het hulpprogramma wordt aangesloten op het 
apparaat dat het laatst is gebruikt. Als u de aangesloten 
printer wilt wijzigen, selecteert u [Printer selection 
(Printerkeuze)] in stap 4.

Meer info

 z Zie "Kleurprofiellijst" (P.191) voor het printen van de lijst 
met kleurprofielen.



- 100 -

Kleuren afstemmen met gebruik van hulpprogramma‘s

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

 �Memo
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 z Hulpsoftware die kan worden gebruikt met de printer

Tabel met hulpprogramma's

Algemene hulpprogramma‘s Windows/Macintosh
Naam hulpprogramma Uitleg Operationele omgeving Referentiepagina's.

PS Gamma-aanpassing De dichtheid van het beeld kan 
worden aangepast door elk van de 
CMYK-kleuren en de dichtheid van de 
halftoon aan te passen.

 z Windows 10/Windows 8.1/
Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008

 z Mac OS X 10.10.5 tot 10.13

Page 97

Webbrowsers Naast het controleren van de 
berichten die op het apparaat 
worden weergegeven, en de 
netwerkinstellingen, enz., kunt u alle 
instellingen uitvoeren

Pc’s met Microsoft Internet 
Explorer-versie 6.0 of hoger, 
Safari-versie 3.0 of recenter, 
of Firefox 3.0 of recentere 
versie.

Page 149

Hulpprogramma's voor Windows
Naam hulpprogramma Uitleg Operationele omgeving Referentiepagina's.

Configuratietool Registreert en beheert de 
netwerkinstellingen van het apparaat 
in de harde schijf van het apparaat.
Bovendien kunnen formuliergegevens 
worden geregistreerd en verwijderd, 
en opgeslagen taken worden beheerd.

Windows 10/Windows 8.1/
Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/ 
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/ 
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008

Page 105

Hulpprogramma Direct 
Network Printing (LPR)

U kunt printen met gebruik van 
netwerkinstellingen, printtaken 
beheren en de status van het apparaat 
controleren.

Windows 10/Windows 8.1/
Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/ 
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/ 
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008
PC‘s die werken met TCP/IP

Page 115

Netwerkuitbreiding U kunt de instellingen controleren en 
de optionele configuraties instellen 
vanuit de printerdrivers.  
Het hulpprogramma wordt automatisch 
geïnstalleerd wanneer de printerdrivers 
worden geïnstalleerd met gebruik van 
een netwerkverbinding.

Window 10/Windows 8.1/
Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008
PC‘s die werken met TCP/IP

Page 123

TELNET U kunt de apparaatnetwerken 
instellen.

Windows 10/Windows 8.1/
Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008

-
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Naam hulpprogramma Uitleg Operationele omgeving Referentiepagina's.
Taal van printerdisplay 
wijzigen

Wijzig de weergavetaal van het 
configuratiescherm en de menu‘s.

Window 10/Windows 8.1/
Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008

Page 113

Hulpprogramma‘s voor Macintosh

Naam hulpprogramma Uitleg Operationele omgeving Referentiepagina's.
Profielassistent*1 Registreert en beheert ICC-profielen 

in de harde schijf van het apparaat. 
ICC-profielen worden gebruikt op 
kleurafstemming in [Graphic Pro]
modus in de drivers.

Mac OS X 10.10.5 tot 10.13 Page 98

Taalinstelling 
configuratiescherm

Wijzig de weergavetaal van het 
configuratiescherm en de menu‘s.

Mac OS X 10.10.5 tot 10.13 Page 124

Tool NIC-instellingen Schakelt de netwerkinstellingen in. Mac OS X 10.10.5 tot 10.13 Page 125

*1: Niet inbegrepen op de software DVD-ROM. Download op de website.

Hulpprogramma's 
installeren

Windows
Installeer het hulpprogramma door de DVD-ROM 
Software te gebruiken. 

Sluit het apparaat via een netwerk of een USB-
interface aan.

Opmerking

 z Controleer de status van het apparaat alvorens te installeren.

 –De machine is ingeschakeld.

 –Deze machine is met een netwerkkabel op het netwerk 
aangesloten en het IP-adres en andere instellingen zijn 
ingesteld.

1 Plaats de "Software DVD-ROM".

2 Als het venster "Automatisch afspelen" 
wordt weergegeven, klikt u op [Launch 
Setup.exe].

Memo

 z Wanneer het "venster "Gebruiksaccountbeheer"" 

verschijnt, klikt u op de knop [Ja].

3 Selecteer een taal in de vervolgkeuzelijst.

4 Lees de licentieovereenkomst en klik 
vervolgens op [Akkoord].

5 Lees het Omgevingsadvies voor 
Gebruikers en klik op de knop 
[Volgende].

6 Selecteer [Netwerk] of [USB] 
naargelang de verbinding en klik 
vervolgens op [Volgende].

Als het dialoogvenster [Windows 
beveiligingswaarschuwing] wordt 
weergegeven, klikt u op [Toegang 
toestaan].

7 Selecteer de modelnaam van het 
apparaat en klik vervolgens op de knop 
[Volgende (Next)].
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8 Klik op [Persoonlijke Installatie 
(Custom Install)].

9 Klik op [Aparte Installatie (Separate 
Install)].

10 Klik op een software om te installeren.

De installatie wordt gestart.

11 Wanneer de installatie voltooid is, klikt 
u op [Sluit (Exit)].

Macintosh

U kunt een hulpprogramma kopiëren door dit 
naar een willekeurige locatie te slepen. U kunt 
ook een hulpprogramma uitvoeren vanaf de 
"software DVD-ROM".

1 Plaats de "software DVD-ROM" in de 
computer.

2 Dubbelklik op [OKI] > de map 
[Hulpprogramma's].

3 Sleep de te installeren map met 
hulpprogramma's naar de gewenste 
locatie om te kopiëren.

Memo

 z Om het hulpprogramma te starten, dubbelklikt u op het 
pictogram daarvan in de map.
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 z Hulpprogramma's voor Windows

Configuratietool
Configuratietool is een hulpprogramma waarmee u de OKI-apparaatinstellingen kunt wijzigen en 
beheren.

Configuratietool heeft de volgende functies om eenvoudig meerdere OKI-apparaten in te stellen en te 
beheren.

 z Geeft de apparaatinformatie weer

 z Registreert en beheert ICC-profielen

 z Registreert en verwijdert formuliergegevens

 z Beheert opgeslagen taken

 z Formatteren van partities

 z Verandert de partitiegrootte van de harde schijf

 z Hiermee initialiseert u het Flash-geheugen

 z Stelt printernetwerken in

Operationele omgeving
PC‘s met Windows 10/Windows 8.1/Windows 
8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows 
Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows 
Server 2008 R2/Windows Server 2008 versies

Opmerking

 z U hebt PC-beheerdersrechten nodig voor de installatie.

 z Internet Explorer 5.5 SP1 of later moet geïnstalleerd zijn.

Installeren

1 Plaats de "Software DVD-ROM".

2 Als het venster "Automatisch afspelen" 
wordt weergegeven, klikt u op [Launch 
Setup.exe].

Memo

 z Wanneer het venster "Gebruiksaccountbeheer" 

verschijnt, klikt u op de knop [Ja].

3 Selecteer een taal in de 
vervolgkeuzelijst.

4 Lees de licentieovereenkomst en klik 
vervolgens op [Akkoord].

5 Lees het Omgevingsadvies voor 
Gebruikers en klik op de knop 
[Volgende].

6 Selecteer [Netwerk] of [USB] 
naargelang de verbinding en klik 
vervolgens op [Volgende].

Als het dialoogvenster [Windows 
beveiligingswaarschuwing] wordt 
weergegeven, klikt u op [Toegang 
toestaan].
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7 Selecteer de modelnaam van het 
apparaat en klik vervolgens op de knop 
[Volgende (Next)].

8 Klik op [Persoonlijke Installatie 
(Custom Install)].

9 Klik op [Aparte Installatie (Separate 
Install)] en klik vervolgens op 
[Configuration Tool].

10 Selecteer de invoegtoepassing die moet 
worden geïnstalleerd.

 z Invoegtoepassing Netwerkinstellingen
Herstart de IP-adresinstellingen en 
printer, en geeft webpagina‘s weer. Wordt 
toegevoegd aan het menu Invoegtoepassing 
wanneer het wordt geïnstalleerd. Zie 
“Network Setting plug-in” (P.108) voor 
meer informatie.

 z Invoegtoepassing Opslagbeheerder
Omvat functies zoals ICC-profielregistratie 
en beheerfuncties, registratie van 
formuliergegevens en verwijderfuncties, 
en opgeslagen taakbeheerfuncties, 
enz. Toegevoegd aan het menu 
Invoegtoepassingen wanneer het is 
geïnstalleerd. Zie “Storage Manager plug-
in” (P.110) voor meer informatie.

Memo

 z Invoegtoepassingen kunnen ook later worden 
geïnstalleerd.

11 Specificeer de opslaglocatie van de 
installatie.

In de fabrieksinstellingen wordt C:\
Program Files\Okidata\Configuration Tool 
gespecificeerd.

12 Klik op [Installeer].

13 Wanneer "Installatie Voltooid" wordt 
weergegeven, klikt u op [Sluit].

Memo

 z Wanneer het venster om opnieuw op te starten wordt 
weergegeven, start u de PC opnieuw op volgens de 
instructies in het venster.
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Apparaten registreren
Wanneer de configuratietool wordt gebruikt of 
een nieuw OKI-apparaat wordt geïntroduceerd, 
registreer het OKI-apparaat dan in de 
Configuratietool.

1 Selecteer [Start (Start)] > [OKI Data 
(OKI-gegevens)] > [Configuration 
Tool (Configuratietool)] om de 
Configuratietool te starten.

2 Selecteer "Apparaat registreren" in 
het menu "Extra" om te zoeken naar 
OKI-apparaten die kunnen worden 
geregistreerd.

Memo

 z Om het zoekbereik te wijzigen, selecteert u in het 
menu "Extra" "Environment Settings" en voert u het 
te zoeken bereik in. Voer het bereik in en klik op [OK 
(OK)].

3 Wanneer de beschikbare apparaten 
worden weergegeven, selecteert u 
dit apparaat en klikt u vervolgens op 
[Register (Registreren)].

4 Klik in een bevestigingsscherm op [Yes 
(Ja)].
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Tabblad Info apparaat
U kunt de status van het OKI-apparaat en 
geavanceerde informatie bekijken.

Deze functie is standaard beschikbaar met de 
configuratietool.

1 Selecteer [Start (Start)] > [OKI Data 
(OKI-gegevens)] > [Configuration 
Tool (Configuratietool)] om de 
Configuratietool te starten.

2 Selecteer het apparaat in "Tabel 
Geregistreerde Apparaten".

3 Selecteer het tabblad [Device Info 
(Apparaatinfo)].

Memo

 z Om informatie te vernieuwen, klikt u op [Update 
Device Information (Informatie Apparaat 
Bijwerken)].

Opmerking

 z De apparaatstatus wordt weergegeven als een OKI-
apparaat is aangesloten op het netwerk.

Invoegtoepassing 
Netwerkinstellingen
Het netwerk kan worden ingesteld met 
behulp van de configuratietool. Installeer de 
invoegtoepassing Netwerkinstellingen voordat u 
de instellingen maakt.

Meer info

 z Voor het instellen van het netwerk, zie "Basis".

 �Pictogramtypes

De betekenis van de pictogrammen wordt 
hieronder beschreven.

Pictogram Uitleg
Zoekt opnieuw naar het apparaat.

Verandert de zoekvoorwaarden.

Wijzigt het IP-adres van het 
apparaat.
Start het apparaat opnieuw op.

Wijzigt het netwerkwachtwoord.

Geeft de webpagina weer voor het 
opgegeven apparaat.

 �Apparaten in het netwerk zoeken

U kunt naar apparaten zoeken.

1 Selecteer [Start (Start)] > [OKI Data 
(OKI-gegevens)] > [Configuration 
Tool (Configuratietool)] om de 
Configuratietool te starten.

2 Selecteer [Network Setting 
(Netwerkinstellingen)] in het menu 
[Plug-ins (Invoegtoepassing)].

3 Selecteer [Discover Devices 
(Apparaten ontdekken)].

Zoekresultaten worden weergegeven.
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 �Zoekcondities opgeven

1 Selecteer [Start (Start)] > [OKI Data 
(OKI-gegevens)] > [Configuration 
Tool (Configuratietool)] om de 
Configuratietool te starten.

2 Selecteer [Network Setting 
(Netwerkinstellingen)] in het menu 
[Plug-ins (Invoegtoepassing)].

3 Selecteer [Environment Settings 
(Omgevingsinstellingen)].

4 Geef de nodige zoekinstellingen op en 
klik vervolgens op [OK (OK)].

 � IP-adressen veranderen

U kunt de IP-adressen van het apparaat 
veranderen.

1 Selecteer [Start (Start)] > [OKI Data 
(OKI-gegevens)] > [Configuration 
Tool (Configuratietool)] om de 
Configuratietool te starten.

2 Selecteer [Network Setting 
(Netwerkinstellingen)] in het menu 
[Plug-ins (Invoegtoepassing)].

3 Selecteer [Discover Devices 
(Apparaten ontdekken)].

4 Selecteer de printer in de lijst met 
printers.

5 Klik op .

6 Wijzig de instellingen waar nodig.

7 Klik op [Setup (Installatie)].

8 Voer het beheerderswachtwoord in en 
klik vervolgens op [OK (OK)].

Het standaardwachtwoord is "999999".

9 Klik op [OK (OK)] om het apparaat 
opnieuw op te starten.
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Invoegtoepassing 
Opslagbeheerder
De invoegtoepassing Opslagbeheerder kan 
opgeslagen taken op het apparaat beheren, en 
de formulieren en lettertypen opslaan, en de 
ICC-profielen die moeten worden gebruikt voor 
het printen.

Opmerking

 z De taakbeheerfunctie ondersteunt geen versleutelde 
authentificatietaken.

 �Pictogramtypes

De betekenis van de pictogrammen wordt 
hieronder beschreven.

Pictogram Uitleg
Hiermee maakt u een nieuw project.

Opent projecten

Slaat projecten op

Slaat projecten op als...

Voegt bestanden toe aan een project

Verwijdert bestanden uit een project

Geeft het venster weer voor het 
filteren van PCL-formulierbestanden
Maakt downloadbestanden

Verstuurt downloadbestanden

Verstuurt projecten

Verstuurt bestanden

Geeft het venster Taakbeheer weer

Geeft het scherm Beheerdersfuncties 
weer

 �Profielen registreren

Hiermee kunt u printerprofielen registreren en 
bewerken. Hieronder worden enkele functies 
uitgelegd.

Om een ICC-profiel te registreren, moet de 
(optionele) harde schijf worden gemonteerd.

Opmerking

 z Als u de functies voor profielregistratie en bewerking 
gebruikt, installeert u de invoegtoepassing 
Opslagbeheerder.

Meer info

 z Zie “Installeren” (P.105) voor informatie over hoe 
invoegtoepassingen te installeren.

1 Selecteer [Start (Start)] > [OKI Data 
(OKI-gegevens)] > [Configuration 
Tool (Configuratietool)] om de 
Configuratietool te starten.

2 Selecteer [Storage Manager 
(Opslagbeheer)] in het menu [Plug-ins 
(nvoegtoepassing)].

3 Klik op [ ] om een nieuw project te 
maken.

4 Klik op [ ], en selecteer het te 
registreren profiel en klik op [Open 
(Openen)].

Het bestand wordt aan het project 
toegevoegd.

5 Klik op een profiel.

6 Selecteer het aantal te registreren 
profielen.

U kunt geen nummers selecteren die 
al in het project worden gebruikt. Deze 
nummers worden met een gele achtergrond 
weergegeven.

7 Voer indien nodig een opmerking in het 
veld [Comments (Opmerkingen)] in.
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8 Klik op de knop [OK (OK)] om de 
wijzigingen toe te passen.

9 Kies het apparaat onderaan de 
invoegtoepassing Opslagbeheerder.

10 Klik op [ ] om het project te verzenden 
dat is gekoppeld aan het ICC-profiel dat 
aan de printer is toegevoegd.

11 Controleer of de melding "Command 
Issued." wordt weergegeven en klik op 
[OK (OK)].

 � Formulieren registreren (overlay 
voor formulieren)

U kunt formulieren, logos, enz. registreren 
als formulieren op het apparaat, en overlay-
printen. Hier wordt uitgelegd hoe u formulieren 
registreert.

Meer info

 z Zie “Printen met geregistreerde formulieren (overlay-
printen)” (P.58) voor informatie over hoe overlays te 
printen.

Memo

 z Wanneer u een Windows PS-printerdriver gebruikt, hebt u 
beheerdersrechten nodig.

 �Formulieren maken

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

2 Klik met de rechtermuisknop op 
het printerpictogram en selecteer 
vervolgens [Printer properties 
(Voorkeursinstellingen voor 
afdrukken)].

3 Selecteer het tabblad [Port (Poort)] 
en vink het selectievak [FILE: 
(BESTAND:)] aan in [Printer port 
(Printerpoort)] en klik op [OK (OK)].

4 Maak een formulier om op het apparaat 
te registreren.

5 Klik op [Print (Printen)] in het menu 
[File (Bestand)] van de toepassing.  

6 Klik op [Advanced (Geavanceerd)] (of 
[Preferences (Eigenschappen)]).

7 Selecteer het tabblad [Job Options 
(Taakopties)] en klik vervolgens op 
[Overlay (Overlay)].

8 Selecteer [Create form (Formulier 
Maken)] in de vervolgkeuzelijst.

9 Het printen zal worden uitgevoerd.

10 Voer de naam in van het op te slagen 
bestand.

11 Selecteer de vorige poort in [Printer 
Port (Printerpoort)] in het tabblad [Port 
(Poort)] en klik vervolgens op [OK 
(OK)].

 �Het formulier registreren op de printer 
met gebruik van de configuratietool.

1 Selecteer [Start (Start)] > [OKI Data 
(OKI-gegevens)] > [Configuration 
Tool (Configuratietool)] om de 
Configuratietool te starten.

2 Selecteer [Storage Manager 
(Opslagbeheer)] in het menu [Plug-ins 
(Invoegtoepassing)].

3 Klik op [ ].

4 Klik op [ ], en selecteer het gemaakte 
formulierbestand.

Het formulier wordt toegevoegd aan het 
project.

5 Klik op het formulierbestand.

6 Voer de formuliernaam in [Component 
(Onderdeel)] in en klik op [OK (OK)].

Opmerking

 z Wijzig het [Volume (Volume)] of de [Path name 
(Padnaam)] niet.

7 Selecteer het apparaat in het 
venster onder de invoegtoepassing 
Opslagbeheerder.
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8 Klik op [ ].

9 Klik op [OK (OK)].

 �De beschikbare ruimte op de harde 
schijf en het flashgeheugen wordt 
gecontroleerd.

U kunt de beschikbare ruimte controleren op de 
harde schijf en het flashgeheugen.

1 Selecteer [Start (Start)] > [OKI Data 
(OKI-gegevens)] > [Configuration 
Tool (Configuratietool)] om de 
Configuratietool te starten.

2 Selecteer [Storage Manager 
(Opslagbeheerder)] in het menu [Plug-
ins (Invoegtoepassing)].

3 Klik op de printernaam in het 
apparaatselectieveld onder het plug-in-
scherm van Opslagbeheerder om het 
venster voor de geselecteerde printer 
weer te geven.

In de communicatie met de printer worden 
de opslag, partities, mappen en bestanden 
enz. weergegeven.

 �Niet-noodzakelijke taken van de 
harde schijf verwijderen

U kunt printtaken in de [Gedeelde] partitie van 
de harde schijf verwijderen.

Memo

 z Zelfs nadat de printgegevens veilig zijn geprint of 
opgeslagen, blijft de taak in de [Shared (Gedeelde)] 
partitie, dus tenzij de taak wordt verwijderd, wordt de 
beschikbare ruimte op de harde schijf kleiner.

Opmerking

 z De invoegtoepassing Opslagbeheerder kan geen 
versleutelde beveiligde afdrukken verwijderen.

1 Klik op [ ].

2 Om alle printtaken te bekijken van 
een bepaalde gebruiker voert u het 
wachtwoord in en klikt vervolgens 
op [Job password operations 
(Opdrachtwachtwoord toepassen)].  
Om alle printtaken te bekijken voert 
u het beheerderswachtwoord in en 
klikt vervolgens op [Administrator 
password operations 
(Beheerderswachtwoord toepassen)].

Het standaard beheerderswachtwoord is 
"aaaaaa".

3 Selecteer de taak die moeten worden 
verwijderd, en klik op [ ].

4 Klik op [OK (OK)].
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Taal van printerpaneel 
wijzigen

Operationele omgeving
PC‘s met Windows 10/Windows 8.1/Windows 
8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows 
Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows 
Server 2008 R2/Windows Server 2008 versies

Opmerking

 z Dit programma maakt gebruik van de printerdrivers. 
Installeer vooraf de nieuwste printerdrivers. Zie "Hoe 
drivers installeren op de PC" in "Basis" voor meer 
informatie.

De taal van het 
configuratiescherm wijzigen

1 Zet de apparaatvoeding AAN.

2 Plaats de "Software DVD-ROM". Het 
installatieprogramma start.

3 Lees de [Gebruiksrechtovereenkomst] 
en klik vervolgens op [Akkoord].

4 Lees het omgevingsadvies, en klik op 
[Volgende].

5 Selecteer de in te stellen printer, en klik 
vervolgens op [Volgende].

6 Selecteer de printerverbindingsmethode, 
en klik op [Volgende].

7 Klik op [Geavanceerde 
apparaatinstelling].

8 Klik op [Volgende].

Memo

 z De toolversie zal worden weergegeven na "Printer 
display language setup wizard Ver." in de titelbalk.

9 Selecteer de printer waarvan de taal 
moet worden gewijzigd en klik op 
[Volgende].

Memo

 z Printers die door de tool worden ondersteund, 
worden weergegeven in de lijst [Bruikbare printers].

10 Selecteer de taal die u wilt instellen en 
klik op [Volgende].

11 Als er een bevestigingsbericht wordt 
weergegeven, klikt u op [Ja].
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12 Voor het printen van het menu, klik 
op [Testpagina Printen]. Klik op 
[Volgende].

Memo

 z De printresultaten van het menu worden in het 
volgende venster gebruikt.

13 Controleer of het "Taalformaat" in 
het menu Printresultaten binnen 
het numerieke bereik valt dat in het 
venster wordt weergegeven en klik op 
[Volgende].

14 Selecteer de gegevens die u wilt 
instellen en klik op [Instellingen].

Memo

 z Het venster [Taalversie:] toont de taalversie van 
het taalbestand dat in de tool is opgenomen.

15 Klik op [Beëindigen].

16 Controleer op het configuratiescherm 
van het apparaat of de download is 
geslaagd, en start het apparaat opnieuw 
op.

Voeding AAN/UIT
Berichtgegevens 
Ontvangen OK

Engels weergavebeeld



- 115 -

Hulpprogramma's voor Windows

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

Hulpprogramma Direct 
Network Printing (LPR)

Operationele omgeving
PC‘s met Windows 10/Windows 8.1/Windows 
8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows 
Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows 
Server 2008 R2/Windows Server 2008 versies

PC‘s die werken met TCP/IP

Opmerking

 z U hebt PC-beheerdersrechten nodig voor de installatie.

 z Printmethodefuncties kunnen niet worden gebruikt.

Opstarten

1 Selecteer [Start] > [OKI-gegevens] > 
[Oki LPR Utility] om het 
Hulpprogramma Oki LPR Utility te 
starten.

Het volgende scherm zal worden 
weergegeven.

Wordt weergegeven 
als“Printing using multiple 
printers simultaneously” 
(P.119) werd ingesteld.

Het aantal taken (gegevens) 
dat is verzonden, wordt 
weergegeven.

Het aantal taken 
(gegevens) dat nog 
niet is verzonden, 
wordt weergegeven.

De status van de gegevens van het 
hulpprogramma Direct Network Printing 
(LPR) zal worden weergegeven. (Dit is 
verschillend van de eigenlijke printer-
status.)

Printers geregistreerd op 
het hulpprogramma OKI 
LPR

Bestanden downloaden naar de 
printer
Bestanden kunnen worden gedownload naar het 
apparaat.

1 Selecteer het apparaat.

2 Selecteer [Download (Downloaden)] 
in het menu [Remote Print (Printen op 
afstand)].

3 Selecteer het bestand dat u wilt 
downloaden en klik vervolgens op 
[Open (Openen)].

Het bestand zal worden gedownload.
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Taken controleren/
verwijderen/overzetten
U kunt printtaken weergeven en verwijderen.

Als u niet kunt printen terwijl de printer in gebruik 
is, offline is , of als er geen papier is, kunt u de 
printtaak naar een andere printer sturen.

Opmerking

 z U kunt niet verzenden naar printers die door andere 
bedrijven zijn geproduceerd.

 z Stuur naar dezelfde modelnaam door.

1 Selecteer het apparaat.

2 Selecteer [Job Status (Taakstatus)] in 
het menu [Remote Print (Printen op 
afstand)].

De taak zal worden weergegeven.

3 Selecteer de printtaak die u wilt 
verwijderen en selecteer [Delete Job 
(Taak verwijderen)] in het menu [Job 
(Taak)].

De taak zal worden verwijderd.

4 Selecteer de printtaak die moet worden 
doorgestuurd en selecteer de doelprinter 
in het menu [Job (Taak)] met behulp 
van [Redirect (Doorsturen)].

De taak wordt naar de doelprinter 
verzonden.

Opmerking

 z Voor een printer die doorsturen implementeert, moet u 
vooraf het hulpprogramma Direct Network Printing (LPR) 
instellen.

De printerstatus controleren
U kunt de apparaatstatus weergeven.

1 Selecteer het apparaat.

2 Selecteer [Printer Status 
(Printerstatus)] in het menu [Remote 
Print (Printen op afstand)].

De apparaatstatus zal worden weergegeven.

Memo

 z Ook kunt u de "Status" controleren in het dialoogvenster 
van de taakweergave.
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Printers toevoegen
U kunt de bestemmingspoort van de printer 
veranderen naar OKI LPR-poort.

Opmerking

 z U kunt geen printer instellen die al is geregistreerd in het 
hulpprogramma Direct Network Printing (LPR). Als u de 
poort wilt wijzigen, selecteert u "Printer resetten".

1 Selecteer [Add Printer (Printer 
toevoegen)] in het menu [Remote 
Print (Printen op afstand)].

2 Selecteer de printernaam die u wilt 
toevoegen met [Printer Name 
(Printernaam)], voer het IP-adres van 
de printer in [IP Address (IP-adres)] 
in en klik op [OK (OK)].

Opmerking

 z Wordt alleen weergegeven in [Printer Name 
(Printernaam)] als de printerdrivers zijn toegevoegd aan 
de map [Devices and printers (Apparaten en printers)]. 
Wordt niet weergegeven als deze is ingesteld in de 
netwerkprinters.

Memo

 z U kunt ook op [Discover (Ontdekken)] klikken om te 
zoeken naar OKI printers in het netwerk.

De printer wordt aan het hoofdvenster 
toegevoegd.

Automatisch taken 
overbrengen
Als u niet kunt printen terwijl de printer in 
gebruik is, offline is, of als er geen papier is, 
kunt u de printtaak automatisch naar een andere 
printer sturen.

Opmerking

 z U kunt niet verzenden naar printers die door andere 
bedrijven zijn geproduceerd.

 z Zorg ervoor dat u naar dezelfde modelnaam doorstuurt.

1 Selecteer het apparaat.

2 Selecteer [Confirm Connections 
(Verbindingen bevestigen)] in het menu 
[Remote Print (Printen op afstand)].

3 Klik op [Details (Details)].



- 118 -

Hulpprogramma's voor Windows

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

4 Vink het selectievak [Automatic Job 
Redirect Used (Automatisch omleiden 
van printtaken gebruikt)] aan.

Om alleen door te sturen als een printerfout 
zich voordoet, zoals "Offline" of "Papier op", 
vink dan ook het selectievak [Forward 
only during an error (Alleen doorsturen 
tijdens een fout)] aan.

5 Klik op [Add (Toevoegen)] en stel het 
IP-adres van de bestemming in.

Memo

 z U kunt ook op [Discover (Ontdekken)] klikken om 
te zoeken naar OKI printers in het netwerk.

6 Herhaal de handeling in Stap 5 zo vaak 
als er bestemmingen moeten worden 
toegevoegd.

Memo

 z Als u de prioriteit van bestemming wilt wijzigen, 
selecteert u de printer waarvan de prioriteit moet 
worden gewijzigd met [IP addresses of printers 
to which job is automatically redirected (IP-
adressen van printers waarnaar de taak automatisch 
wordt omgeleid)] en klikt u vervolgens op de 
knoppen [↑]en [↓]. (Als u op de knop [↑] klikt, wordt 
de prioriteit verhoogd en als u op [↓] klikt, wordt de 
prioriteit verlaagd.)

7 Klik op [OK (OK)].
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Printen met meerdere printers 
tegelijkertijd
U kunt printen naar meerdere printers met 
behulp van de eenmalige printinstructie.

Opmerking

 z Zorg ervoor dat u hetzelfde model specificeert zodat de 
printers gelijktijdig kunnen afdrukken.

1 Selecteer de printers.

2 Selecteer [Confirm Connections 
(Verbindingen bevestigen)] in het menu 
[Remote Print (Printen op afstand)].

3 Klik op [Details (Details)].

4 Selecteer het selectievak [Print to 
more than one printer at a time 
(Tegelijk printen op meer dan één 
printer)] en klik op [Options (Opties)].

5 Klik op [Add (Toevoegen)] en stel 
de IP-adressen in van de printers om 
tegelijkertijd te printen.

Memo

 z U kunt ook commentaar toevoegen aan de printers 
om tegelijkertijd te printen Zie “Adding comments” 
(P.121).

6 Herhaal de handeling in Stap 5 zo 
vaak als er printers moeten worden 
toegevoegd.

Memo

 z Klik op [Save list (Lijst opslaan)] om de informatie 
voor de toegevoegde printers op te slaan.

 z De informatie van de opgeslagen printer kan worden 
gelezen en verwijderd door te klikken op [Load list 
(Lijst Laden)].

7 Klik op [OK (OK)].
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De webbrowser starten
Start uw webbrowser om het printernetwerk 
en de menu's in te stellen met behulp van het 
Hulpprogramma Direct Network Printing (LPR).

Memo

 z Voor het instellen van de instellingen, zie "Basis".

1 Selecteer het apparaat.

2 Selecteer [Web Setting 
(Internetinstelling)] in het menu 
[Remote Print (Printen op afstand)].

Memo

 z Als het nummer van de webpoort is gewijzigd, 
wijzigt u de instelling van het poortnummer van het 
Hulpprogramma Direct Network Printing (LPR) met 
de volgende procedure.

(1) Selecteer het apparaat.

(2) Selecteer [Confirm Connections 
(Verbindingen bevestigen)] in het 
menu [Remote Print (Printen op 
afstand)].

(3) Klik op [Details (Details)].

(4) Voer het internetpoortnummer in 
[Port Numbers (Poortnummers)] 
in.

(5) Klik op [OK (OK)].
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Opmerkingen toevoegen

U kunt commentaar toevoegen aan de printers 
die zijn toegevoegd aan het Hulpprogramma 
Direct Network Printing (LPR).

Memo

 z Dit is handig voor het opstarten van de printerinstallatie 
en optionele installaties.

1 Selecteer de printers.

2 Selecteer [Confirm Connections 
(Verbindingen bevestigen)] in het menu 
[Remote Print (Printen op afstand)].

3 Voer de opmerkingen in [Comment 
(Opmerkingen)] in, en klik op [OK 
(OK)].

4 Selecteer [Show comments 
(Opmerkingen tonen)] in het menu 
[Option (Optie)].

IP-adressen automatisch 
instellen
Als het IP-adres van de printer bij elke 
verbinding met de DHCP-server verandert en 
de voeding wordt ingeschakeld, kunt u het 
gewijzigde IP-adres automatisch detecteren en 
resetten.

Opmerking

 z De zoekdoelen volgen de instellingen voor het zoekbereik 
van het hulpprogramma Direct Network Printing (LPR).

1 Selecteer [Setup (Installatie)] in het 
menu [Option (Optie)].

2 Vink het selectievak [Auto Reconnect 
(Automatisch opnieuw verbinden)] aan.

3 Klik op [OK (OK)].
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Verwijderen

1 Klik op [Exit (Stoppen)] in het menu 
[File (Bestand)].

2 Selecteer [Start (Start)] > [OKI Data 
(OKI-gegevens)] > [Uninstall Oki LPR 
Utility] om het Hulpprogramma Oki 
LPR Utility te verwijderen.

Als het dialoogvenster [user account 
control (Gebruikersaccountbeheer)] wordt 
weergegeven, klikt u op [Yes (Ja)].

3 Klik op [Yes (Ja)].

De verwijdering zal starten.

Netwerkuitbreiding
U kunt eenvoudig de apparaatinstellingen 
controleren en de optionele apparaatconfiguraties 
instellen vanuit de printerdrivers.

Meer info

 z Netwerkuitbreiding wordt samen geïnstalleerd met de 
printerdrivers.

Operationele omgeving
PC‘s met Windows 10/Windows 8.1/Windows 
8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows 
Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows 
Server 2008 R2/Windows Server 2008 versies

PC‘s die werken met TCP/IP

Opmerking

 z De software werkt in combinatie met de printerdrivers, 
dus het is noodzakelijk om de printerdrivers te installeren.

 z Netwerkuitbreiding wordt automatisch geïnstalleerd 
wanneer de printerdrivers worden geïnstalleerd met 
gebruik van een TCP/IP-netwerkverbinding.

 z De bestemming van de printerdriververbinding werkt 
alleen in de volgende omstandigheden.

 – OKI LPR-poort

 – Standaard TCP/IP-poort

 z U hebt PC-beheerdersrechten nodig voor de installatie.
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De printerinstellingen 
controleren
U kunt de instellingen controleren voor het 
verbonden apparaat.

Opmerking

 z Zelfs als Netwerkuitbreiding is geïnstalleerd, wordt het 
tabblad [Opties] niet weergegeven als er een discrepantie 
is met de operationele omgeving.

1 Klik op [Starten] en selecteer 
vervolgens [Apparaten & printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het 
pictogram [Pro9541WT(PS)] en 
selecteer [Voorkeursinstellingen 
voor afdrukken].

3 Klik op het tabblad [Status].

4 Klik op de knop [Updaten].

De instellingsdetails voor het 
apparaat worden weergegeven in 
"Apparaatinstellingen".

5 Klik op [OK].

Memo

 z Klik op de knop [Internetinstellingen] om de 
webbrowser automatisch te starten en de details van de 
apparaatinstellingen weer te geven. Zie “Het netwerk 
instellen van de webbrowser” (P.149) voor meer 
informatie.

Opties automatisch instellen
U kunt de optionele configuraties voor de 
aangesloten printer verkrijgen en de installatie 
van de printerdriver automatisch uitvoeren.

Opmerking

 z Zelfs als Netwerkuitbreiding is geïnstalleerd, wordt het 
tabblad [Opties] niet weergegeven als er een discrepantie 
is met de operationele omgeving.

 �Windows PS drivers

1 Klik op [Starten] en selecteer 
vervolgens [Apparaten & printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het 
pictogram [OKI (productnaam) (PS)] 
en selecteer [Voorkeursinstellingen 
voor afdrukken].

3 Selecteer het tabblad 
[Apparaatinstellingen].

4 Klik op [Automatische geïnstalleerde 
opties ophalen], en klik op 
[Installatie].

5 Klik op [OK].

Verwijderen

1 Selecteer [Start] > 
[Configuratiescherm] en klik op 
[Programma verwijderen].

2 Selecteer [OKI Netwerkuitbreiding] 
en klik vervolgens op [Installatie 
verwijderen].

3 Volg de instructies om te verwijderen.
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 z Hulpprogramma's voor Mac OS X
In deze sectie vindt u uitleg over hulpprogramma's 
die u kunt gebruiken in Mac OS X. 

Taalinstelling 
configuratiescherm

De printer instellen
U kunt de weergavetaal van het 
configuratiescherm wijzigen.

1 Open de map met het apparaatmenu.

(1) Druk op de [Fn]-toets.
Het numerieke invoerwaarde-
scherm zal worden weergegeven.

(2) Druk op [1], [0], [0], en druk op 
de knop [OK (OK)].

2 Start het hulpprogramma Panel 
Language Setup.

Meer info

 z Zie “Installing utilities” (P.103).

3 Selecteer een verbindingsmethode.

Als [TCP/IP] werd geselecteerd, voer 
dan het IP-adres in. U kunt het IP-adres 
controleren via de "Menu map output" in 
Stap 1

4 Klik op [OK].

5 Controleer of de waarde van het 
"Taalformaat" in de menubalk en de 
waarde van de taalversie die in het 
venster wordt weergegeven aan de 
volgende voorwaarden voldoen.

Voorwaarde 1: dat de kleinste nummers 
van de versie overeenkomen

Voorwaarde 2: dat de waarde van de 
taalversie in het venster gelijk is aan of 
nieuwer (groter) is dan de waarde van het 
"Taalformaat".

Memo

 z Als aan voorwaarde 1 niet voldaan is, kunnen 
de taalinstellingen niet gedownload worden. Als 
de instellingen worden gedownload zonder dat 
aan voorwaarde 1 is voldaan, wordt een fout 
weergegeven op het configuratiescherm. Om te 
herstellen, start het apparaat opnieuw op. Zelfs 
als aan voorwaarde 1 is voldaan, kunnen sommige 
namen van instellingen in het Engels worden 
weergegeven als niet aan voorwaarde 2 is voldaan.

6 Selecteer de taal.

7 Klik op [Downloaden].

Het in te stellen taalbestand wordt naar het 
apparaat verzonden en er verschijnt een 
bericht dat de verzending is voltooid.

8 Start het apparaat opnieuw op.
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Hulpprogramma 
Netwerkkaartinstallatie

Het netwerk kan worden ingesteld met behulp 
van het Hulpprogramma Netwerkkaartinstallatie.

TCP/IP moet ingeschakeld zijn om het 
Hulpprogramma Netwerkkaartinstallatie te 
gebruiken. 

Opmerking

 z Stel de TCP/IP in.

IP-adressen instellen

1 Start het Hulpprogramma 
Netwerkkaartinstallatie.

Meer info

 z Zie “Installing utilities” (P.103).

2 Selecteer het apparaat.

3 Selecteer [IP-adres Instellen] vanuit 
het menu [Instellingen].

4 Specificeer indien nodig de instellingen 
en klik vervolgens op [Instellingen].

5 Voer het wachtwoord in en klik 
vervolgens op [OK].

 – Het standaardwachtwoord bestaat uit 
de laatste 6 alfanumerieke tekens van 
het MAC-adres.

 – Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

6 Klik op [OK] om de nieuwe instellingen 
te activeren.

De netwerkkaart van het apparaat zal 
opnieuw starten.

Webinstellingen instellen

Het apparaatnetwerk kan worden ingesteld door 
de webpagina te starten.

 �Webinstellingen inschakelen

1 Select [Webinstellingen] vanuit het 
menu [Instellingen].

2 Selecteer [Inschakelen] en klik 
vervolgens op [Instellingen].

3 Voer het wachtwoord in [Wachtwoord 
Invoeren] in en klik vervolgens op 
[OK].

 – Het standaardwachtwoord bestaat uit 
de laatste 6 alfanumerieke tekens van 
het MAC-adres.

 – Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

4 Klik in het bevestigingsvenster op [OK].

 �Webpagina‘s openen

1 Start het Hulpprogramma 
Netwerkkaartinstallatie.

Meer info

 z Zie “Installing utilities” (P.103).

2 Selecteer het apparaat.

3 Selecteer [Webpagina Weergeven] 
vanuit het menu [Instellingen]

De webpagina wordt geopend en de 
pagina met de status van de printer wordt 
weergegeven.

Het hulpprogramma 
Netwerkkaartinstallatie 
voltooien

1 Selecteer [Stoppen] in het menu 
[Bestand].
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 �Memo
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4
Netwerkinstelling

Items voor netwerkinstellingen ……… 122

Netwerkinstellingen initialiseren …… 137

DHCP gebruiken …………………………… 138

SNMP gebruiken …………………………… 141

Over IPv6 …………………………………… 142

Het netwerk instellen van de  
webbrowser ………………………………… 143
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 z Items voor netwerkinstellingen
Deze sectie beschrijft de items die ingesteld kunnen worden met de netwerkfuncties.

Druk op de scrolknop  of  op het bedieningspaneel en selecteer dan [Printerinformatie 
afdrukken] > [Netwerk] om een lijst met de instellingen af te drukken en de huidige 
netwerkinstellingen te controleren.

Meer info

 z Hoe u de lijst met netwerkinstellingen kunt afdrukken, kunt u hier “Printerinformatie printen” (P.186) bekijken.

De netwerkinstellingen kunnen gewijzigd worden met behulp van de webpagina, het 
configuratiehulpprogramma en het hulpprogramma voor de netwerkkaartinstallatie van het apparaat. 
Raadpleeg de volgende tabel voor de menu’s die gebruikt kunnen worden met de hulpprogramma’s.

 �Apparaatinformatie

Item
Fabrieksstan-
daardinstellin-

gen
Uitleg

Webpagina

Configuratiepro-
gramma/invoeg-
toepassing van de 
netwerkinstelling

Hulpprogramma 
netwerkkaartin-

stallatie  
(Mac OS X)

Beheerder-
scontacten

- - (Geen) Specificeer de contactgegevens van de 
systeembeheerder met behulp van maximum 
255 tekens van één byte.

Printernaam - - OKI-(productnaam)-
(laatste 6 cijfers van 
het MAC-adres)

Stel de apparaatnaam in met maximum 31 
tekens van één byte.

Korte 
printernaam

- - (Productnaam)-
(laatste 6 cijfers 
van het MAC-adres)

Stel de korte printernaam van het apparaat in 
met behulp van maximum 15 tekens van één 
byte.

Installatielocatie - - (Geen) Stel de locatie van het apparaat in met behulp 
van maximum 255 tekens van één byte.

Controlenummer 
van de printer

- - (Geen) Stel een door de gebruiker gedefinieerd nummer 
in om het apparaat te beheren met behulp van 
maximum 32 tekens van één byte.

 �Algemene netwerkinstelling

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

NetBIOS via 
TCP

- - Inschakelen Stelt in of NetBIOS via de TCP-protocollen moet 
worden gebruikt.

EtherTalk - - Uitschakelen Stelt in of de EtherTalk-protocollen gebruikt 
moeten worden.

Gigabitnetwerk - - Uitschakelen Stelt in of het gigabitnetwerk gebruikt moet worden.
Hubverbinding - - Automatisch Specificeert de baudrate en de communicatiemethoden 

tussen de hub en het apparaat.
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 �TCP/IP

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulpprogram-
ma van de 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

IP-
adresinstelling

Verwervings-
methode van 
het IP-adres

Verwervings-
methode van 
het IP-adres

Automatisch Specificeert de instelmethoden van het IPv4-
adres.

IPv4-adres IP-adres IP-adres xxx.xxx.xxx.
xxx

Stelt het IPv4-adres in.

Subnetmask Subnetmask Subnetmask xxx.xxx.xxx.
xxx

Hiermee stelt u het subnetmasker in.

Gatewayadres Standaardgate-
wayadres

Standaardgate-
wayadres

xxx.xxx.xxx.
xxx

Stelt het gatewayadres in.

DNS-
serveradres 
(primair)

- - 0.0.0.0 Stelt het IP-adres van de primaire DNS-server in.
Stel dit item zeker in als u de STMP-server 
specificeert met behulp van de domeinnaam.

DNS-
serveradres 
(secundair)

- - 0.0.0.0 Specificeert het IP-adres van de secundaire DNS-server.
Stel dit item zeker in als u de STMP-server 
specificeert met behulp van de domeinnaam.

Dynamische 
DNS

- - Uitschakelen Specificeert of de informatie op een DNS-server 
geregistreerd wordt wanneer de instellingen gewijzigd zijn.

Domeinnaam - - (Geen) Stelt de domeinnaam in voor het apparaat.
WINS-server 
(primair)

- - 0.0.0.0 Specificeert de naam of het IP-adres van de 
WINS-server (alleen voor Windows).

WINS-server 
(secundair)

- - 0.0.0.0 Specificeert de naam of het IP-adres van de 
WINS-server (alleen voor Windows).

Bereik-ID - - (Geen) Specificeert het bereik-ID van WINS. Specificeer 
met behulp van 1 tot 233 tekens van één byte.

Windows - - Uitschakelen Specificeert of de functie voor automatische 
detectie van Windows moet worden gebruikt.

Macintosh - - Inschakelen Specificeert of de functie voor automatische 
detectie van Macintosh moet worden gebruikt.

Printernaam - - OKI-(productnaam)-
(laatste 6 cijfers van 
het MAC-adres)

Specificeert de apparaatnaam die weergegeven 
wordt wanneer de functie voor automatische 
detectie geactiveerd is.

WSD Print - - Inschakelen Specificeert het gebruik van WSD afdrukken.
LLTD - - Inschakelen Specificeert het gebruik van LLTD.

 �EtherTalk

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie  
(Mac OS X)

Zonenaam - - * Specificeert de zonenaam van EtherTalk met 
behulp van maximum 32 tekens van één byte.

Printernaam - - (Productnaam) Specificeert de printernaam van EtherTalk met 
behulp van maximum 31 tekens van één byte.
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 �NetBIOS via TCP

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie  
(Mac OS X)

Korte 
printernaam

- - (Productnaam)-
(laatste 6 cijfers 
van het MAC-adres)

Stel de geïdentificeerde naam in met NetBIOS via TCP 
met behulp van maximum 15 tekens van één byte.
Binnen Windows wordt dit weergegeven in de 
PrintServer-groep van de netwerkcomputer.

Naam 
werkgroep

- - PrintServer Stelt de naam van de werkgroep in die weergegeven 
wordt in de pc van het Windows-netwerk met behulp 
van maximum 15 tekens van één byte.

Instelling 
hoofdbrowser

- - Inschakelen Specificeert of de hoofdbrowser gebruikt moet 
worden.

Opmerkingen - - EthernetBoard 
OkiLAN 9400g

Stelt de commentaren in met behulp van 
maximum 48 tekens van één byte.
Wordt weergegeven wanneer de weergave van 
Windows Explorer geavanceerd is.

 � Instellingen voor e-mail ontvangen

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

Ontvangstpro-
tocol gebrui-
ken

- - Uitschakelen Specificeren of de functie voor het ontvangen 
van mails moet worden gebruikt. Selecteer het 
protocol dat u wilt gebruiken.

POP-
servernaam

- - (Geen) De POP-servernaam specificeren. Voer de 
domeinnaam en het IP-adres in. Als u de 
domeinnaam invoer, stel a.u.b. ook het 
overeenkomstige DNS in.

POP gebruiker-
ID

- - (Geen) Het gebruikers-ID instellen voor toegang tot de 
POP-server.

POP-
wachtwoord

- - (Geen) Het wachtwoord instellen voor toegang tot de 
POP-server.

APOP-
ondersteuning

- - Uitschakelen Specificeren of er APOP gebruikt moet worden.

POP-
poortnummer

- - 110 Het poortnummer specificeren voor toegang tot 
de POP-server.

POP-ontvangs-
tinterval

- - 5 minuten Het interval specificeren voor toegang tot de 
POP-server voor het ontvangen van mails.

Domeinfilter - - Uitschakelen Specificeren of de domeinfilterfunctie moet 
worden gebruikt.

E-mail van de 
volgende vermelde 
domeinen

- - Autorisatie Specificeert of e-mails van het gespecificeerd 
domein geaccepteerd of geblokkeerd moeten 
worden.

Domein 1-5 - - (Geen) Het domein specificeren waarop de 
domeinfilterfunctie van toepassing is.

Ontvangend 
SMTP-
poortnummer

- - 25 Het poortnummer specificeren voor toegang tot 
deze machine via SMTP.
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 � Instellingen voor e-mails verzenden

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

Verzending 
van SMTP

- - Uitschakelen Stelt in of de SMTP gebruikt moet worden (e-mail) 
om protocollen te verzenden.

SMTP
Servernaam

- - Geen Stelt een SMTP-servernaam in. De domeinnaam 
of het IP-adres specificeren. Het is noodzakelijk 
om DNS (pri)(sec) in te stellen bij het 
specificeren van de domeinnaam.

Printere-mail
Adres

- - Geen Stelt het e-mailadres van het apparaat in.

SMTP
Poortnr.

- - 25 Stelt het SMTP-poortnummer in. Over het 
algemeen gebruikt u de standaardinstelling.

SMTP-
authenticatie

- - Uitschakelen Stelt in of de SMTP-authenticatie 
geïmplementeerd moet worden.

Gebr-id - - Geen Stelt het gebruikers-ID van de SMTP-authenticatie in.
Wachtwoord - - Geen Stelt het SMTP-authenticatiewachtwoord in.
Aanvullende 
informatie
Instellen
Printermodel

- - Inschakelen Stelt in of de modelnaam van de printer moet 
worden opgenomen in de printerinformatie die 
beschreven wordt in de uitgaande mails.

Aanvullende 
informatie
Instellen
Netwerk 
Interface

- - Inschakelen Stelt in of de naam van het netwerkinterface 
moet worden opgenomen in de printerinformatie 
die beschreven wordt in de uitgaande mails.

Aanvullende 
informatie
Instellen
Serienummer 
van de printer

- - Inschakelen Stelt in of het serienummer van het apparaat 
moet worden opgenomen in de printerinformatie 
die beschreven wordt in de uitgaande mails.

Aanvullende in-
formatie
Instellen
Controlenummer 
van de printer

- - Uitschakelen Stelt in of het apparaatbeheernummer moet 
worden opgenomen in de printerinformatie die 
beschreven wordt in de uitgaande mails.

Aanvullende 
informatie
Instellen
Printernaam

- - Uitschakelen Stelt in of de systeemnaam moet worden 
opgenomen in de printerinformatie die 
beschreven wordt in de uitgaande mails.

Aanvullende 
informatie
Instellen
Installatielocatie

- - Uitschakelen Stelt in of de systeemlocatie moet worden 
opgenomen in de printerinformatie die 
beschreven wordt in de uitgaande mails.

Aanvullende 
informatie
Instellen
IP-adres

- - Inschakelen Stelt in of het IP-adres moet worden opgenomen 
in de printerinformatie die beschreven wordt in 
de uitgaande mails.

Aanvullende 
informatie
Instellen
MAC-adres

- - Uitschakelen Stelt in of het MAC-adres moet worden 
opgenomen in de printerinformatie die 
beschreven wordt in de uitgaande mails.
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Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

Aanvullende 
informatie
Instellen
Korte printernaam

- - Uitschakelen Stelt in of de korte printernaam van het apparaat 
moet worden opgenomen in de printerinformatie 
die beschreven wordt in de uitgaande mails.

Aanvullende 
informatie
Instellen
Printer-URL

- - Uitschakelen Stelt in of de URL van het apparaat moet 
worden opgenomen in de printerinformatie die 
beschreven wordt in de uitgaande mails.

Opmerkingen - - Geen Stelt de commentaren in die toegevoegd worden 
op het einde van de uitgaande mails.
Er kunnen maximaal 4 regels worden ingesteld.
Voer tot 63 tekens per regel in en er zal 
automatisch een wagenterugloop geïmplementeerd 
worden wanneer dit aantal overschreden wordt.

Retoure-
mailadres

- - Geen Stelt het retouradres in. Normaal gezien specificeert 
u het e-mailadres van de netwerkbeheerder.

E-mail
Adres 1 tot 5

- - Geen Stelt het bestemmingsadres waarnaar er 
gestuurd moet worden in. U kunt maximaal 5 
adressen opgeven.

Storingsmelding
Methode

- - Meldt wanneer 
er een storing 
optreedt

Stelt de methode van de melding van storingen 
in.

Mailmelding-
sinterval

- - 24 Stelt het meldingsinterval in. Enkel geactiveerd 
als er periodieke meldingen geselecteerd zijn.

Waarschuwing 
verbruiksar-
tikelen

- - Onmiddellijk Stelt in of u onmiddellijk op de hoogte gebracht 
wordt over de verbruiksartikelen van de printer 
(tonercartridges, afbeeldingsdrumeenheden, enz.)
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Waarschuwing 
verbruiksar-
tikelen

- - Inschakelen Stelt in of u onmiddellijk op de hoogte gebracht 
wordt over de verbruiksartikelen van de printer 
(tonercartridges, afbeeldingsdrumeenheden, enz.)
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Verbruiksar-
tikelen
Fout

- - Onmiddellijk Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht van 
fouten met de verbruiksartikelen van de printer 
(tonercartridges, afbeeldingsdrumeenheden, enz.)
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Verbruiksar-
tikelen
Fout

- - Inschakelen Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht van 
fouten met de verbruiksartikelen van de printer 
(tonercartridges, afbeeldingsdrumeenheden, enz.)
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Waarschuwin-
gen over de 
onderhoud-
seenheid

- - 2H 0M Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht van 
de onderhoudseenheden (fixeereenheden, 
riemeenheden, enz.)
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Waarschuwin-
gen over de 
onderhoud-
seenheid

- - Inschakelen Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht van 
de onderhoudseenheden (fixeereenheden, 
riemeenheden, enz.)
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.
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Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

Onderhoud-
seenheden
Fout

- - Onmiddellijk Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht 
van fouten aan de onderhoudseenheden 
(fixeereenheden, riemeenheden, enz.)
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Onderhoud-
seenheden
Fout

- - Inschakelen Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht 
van fouten aan de onderhoudseenheden 
(fixeereenheden, riemeenheden, enz.)
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Waarschuwing 
over het 
bijvullen van 
papier

- - 0H 15M Stelt in of u waarschuwingen over het papier 
krijgt.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Waarschuwing 
over het 
bijvullen van 
papier

- - Inschakelen Stelt in of u waarschuwingen over het papier 
krijgt.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Fout bij het 
bijvullen van 
het papier

- - Onmiddellijk Stelt in of op de hoogte gebracht wordt van 
fouten met het papier.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Fout bij het 
bijvullen van 
het papier

- - Inschakelen Stelt in of op de hoogte gebracht wordt van 
fouten met het papier.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Waarschuwin-
gen over het 
papier tijdens 
het printen

- - Uitschakelen Stelt in of u waarschuwingen over de 
papierinvoer krijgt.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Waarschuwin-
gen over het 
papier tijdens 
het printen

- - Uitschakelen Stelt in of u waarschuwingen over de 
papierinvoer krijgt.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Papierfout 
tijdens het 
printen

- - 2H 0M Stelt in of u op de hoogte gebracht wordt van 
fouten met de papierinvoer.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Papierfout 
tijdens het 
printen
Papier
Fout

- - Inschakelen Stelt in of u op de hoogte gebracht wordt van 
fouten met de papierinvoer.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Opslagappa-
raat

- - Uitschakelen Stelt in of u waarschuwingen over het 
opslagapparaat krijgt.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Opslagappa-
raat

- - Inschakelen Stelt in of u waarschuwingen over het 
opslagapparaat krijgt.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Afdrukresul-
taten
Waarschuwing

- - Uitschakelen Stelt in of u op de hoogte gebracht wordt van 
storingen die de afdrukresultaten aantasten.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.
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Afdrukresul-
taten
Waarschuwing

- - Inschakelen Stelt in of u op de hoogte gebracht wordt van 
storingen die de afdrukresultaten aantasten.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Afdrukresul-
taten
Fout

- - 2H 0M Stelt in of u op de hoogte gebracht wordt van 
fouten die de afdrukresultaten aantasten.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Afdrukresul-
taten
Fout

- - Inschakelen Stelt in of u op de hoogte gebracht wordt van 
fouten die de afdrukresultaten aantasten.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Interface-
fouten
Waarschuwing

- - Uitschakelen Stelt in of u waarschuwingen over de interface 
(netwerk, enz.) krijgt.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Interface-
fouten
Waarschuwing

- - Uitschakelen Stelt in of u waarschuwingen over de interface 
(netwerk, enz.) krijgt.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Interface-
fouten
Fout

- - 2H 0M Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht van 
fouten met de interface (netwerk, enz.).
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Interface-
fouten
Fout

- - Inschakelen Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht van 
fouten met de interface (netwerk, enz.).
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Beveiliging - - Uitschakelen Stelt in of u waarschuwingen krijgt over 
problemen die optreden in de beveiligingsfuncties.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Beveiliging - - Uitschakelen Stelt in of u waarschuwingen krijgt over 
problemen die optreden in de beveiligingsfuncties.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.

Geavanceerd - - 2H 0M Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht van 
andere belangrijke fouten.
Enkel geactiveerd als er melding bij optreden 
geselecteerd is.

Geavanceerd - - Inschakelen Stelt in of u op de hoogte wordt gebracht van 
andere belangrijke fouten.
Enkel geactiveerd als er periodieke meldingen 
geselecteerd zijn.



- 135 -

Items voor netwerkinstellingen

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

 �SNMP

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

Te gebruiken 
SNMP-instelling

- - SNMPv3+v1 Specificeert de SNMP-versie.

Gebruikers-
naam

- - hoofdstructuur Stel de SNMPv3-gebruikersnaam in met 
maximum 32 tekens van één byte.

Beveilig af-
drukinstelling
Paszin

- - (Geen) Stelt het wachtwoord in om een   
authenticatiesleutel voor de SNMPv3-
pakketauthenticatie te maken. Stel in met behulp 
van 8 tot 32 tekens van één byte.

Beveilig af-
drukinstelling
Algoritme

- - MD5 Stelt het algoritme in voor authenticatie van het 
SNMPv3 pakket.

Versleutelde 
instellingen
Paszin

- - (Geen) Stelt het wachtwoord in om een privacysleutel 
voor de SNMPv3-pakketcodering te maken. Stel 
in met behulp van 8 tot 32 tekens van één byte.

Versleutelde 
instellingen
Algoritme

- - DES Specificeert het algoritme voor de codering 
van het SNMPv3-pakket. Deze waarde kan niet 
worden gewijzigd.

Nieuwe SNMP-
leesgroep

- - publiek Stelt de SNMPv1-leesgroep in met behulp van 
maximum 15 tekens van één byte.

Nieuwe SNMP-
schrijfgroep

- - publiek Stelt de SNMPv1-schrijfgroep in met behulp van 
maximum 15 tekens van één byte.

 �SNMP Trap

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulpprogram-
ma netwerk-

kaartinstallatie 
(Mac OS X)

Instelling van 
de printerover-
lappingsgroep

- - publiek Stelt de printeroverlappingsgroep in met behulp 
van maximum 31 tekens van één byte.

Adres 1 tot 5 - - 0.0.0.0 Specificeert de bestemming van de 
overlappingsmelding. U kunt maximaal 5 
adressen specificeren.

De overlapping 
heeft 
autorisaties 1 
tot 5 gestuurd

- - Uitschakelen Specificeert of er printeroverlapping gebruikt 
moet worden in de TCP-nummers 1 tot 5.

Printer 
opnieuw 
starten 1 tot 5

- - Uitschakelen Specificeert of er SNMP-berichten gestuurd 
moeten worden wanneer de printer opnieuw is 
opgestart.

Ontvangst 
van illegale 
overlapping 1 
tot 5

- - Uitschakelen Specificeert of er overlapping gebruikt moet worden 
wanneer er toegang is tot het apparaat via een niet-
ingestelde hulpprogrammanaam met behulp van 
[Instelling groepsnaam printeroverlapping].

Online 1 tot 5 - - Uitschakelen Specificeert of er SNMP-berichten gestuurd moeten 
worden elke keer dat het apparaat online is.
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Offline 1 tot 5 - - Uitschakelen Specificeert of er SNMP-berichten gestuurd moeten 
worden elke keer dat het apparaat offline is.

Geen papier 1 
tot 5

- - Uitschakelen Specificeert of er SNMP-berichten gestuurd 
moeten worden wanneer er geen papier meer is 
in het apparaat.

Papierstoring 
1 tot 5

- - Uitschakelen Specificeert of er SNMP-berichten gestuurd 
moeten worden wanneer het papier vast komt te 
zitten.

Deksel open 1 
tot 5

- - Uitschakelen Specificeert of er SNMP-berichten gestuurd 
moeten worden wanneer het deksel van het 
apparaat open is.

Printerfout 1 
tot 5

- - Uitschakelen Specificeert of er SNMP-berichten gestuurd 
moeten worden wanneer er een fout optreedt.

 � IPP

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

IPP - - Uitschakelen Specificeert het gebruik van IPP.
Berichten van 
de beheerder

- - (Geen) Voer een bericht in naargelang de geselecteerde 
taal met behulp van [Tekencode] en [Taal].

Tekencode - - UTF-8 Specificeert het ingestelde teken dat gebruikt wordt 
bij het sturen van instellingen naar het apparaat.

Taal - - EN-US Specificeert de taal die gebruikt wordt in de 
instellingen, inclusief die van de tekststrings.

GEBRUIKERS-
AUTORISATIE

- - GEEN Specificeert of er authenticatie gebruikt moet 
worden bij het uitvoeren van een IPP-afdruk.

Gebruikers-
naam 1 tot 50

- - (Geen) Specificeert de gebruikersnaam met behulp van 
maximum 63 tekens van één byte. Als er [BASIS] 
geselecteerd is in [Beveiligd afdrukken].

Wachtwoord 1 
tot 50

- - (Geen) Specificeert het wachtwoord met behulp van 
maximum 16 tekens van één byte. Als er [BASIS] 
geselecteerd is in [Beveiligd afdrukken].
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 �SNTP

Item
Fab-

rieksstan-
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stellingen

Uitleg
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Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
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kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

SNTP - - Handmatig Stelt in of er SNTP-protocollen gebruikt moeten 
worden.

NTP-server
(Primair)

- - Geen Stelt het IP-adres van de (primaire) NTP-server 
in die de tijd ophaalt.

NTP-server
(Secundair)

- - Geen Stelt het IP-adres van de (secundaire) NTP-
server in die de tijd ophaalt.

Tijdzone - - 00:00 Stel het tijdverschil ten opzichte van GMT in.
Zomertijd - - UIT Stelt de zomertijd in.

 � IEEE802.1X

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

IEEE802.1X - - Uitschakelen Specificeert of er IEEE802.1X gebruikt moet worden.
EAP-type - - EAP-TLS Specificeert de EAP-methode.
EAP-gebruiker - - (Geen) Stel de gebruikersnaam in die gebruikt wordt door EAP 

met behulp van maximum 64 tekens van één byte.
Wachtwoord 
EAP

- - (Geen) Stelt het wachtwoord in dat gebruikt wordt 
door EAP met behulp van maximum 64 tekens 
van één byte. Enkel geactiveerd als er [PEAP] 
geselecteerd is in [EAP-type].

Instelling 
cliëntcertificaat

- - Gebruik SSL/
TLS niet 
in de EAP-
authenticatie

Specificeert of er een SSL/TLS-certificaat moet 
worden gebruikt in de IEEE802.1X-authenticatie. 
Kan niet gebruikt worden als het SSL/TLS-
certificaat niet geïnstalleerd is. Enkel geactiveerd 
als er EAP-TLS is geselecteerd.

Instelling CA-
certificaat

- - De server 
authenticeren

Specificeert of het certificaat dat ontvangen is 
van de RADIUS-server met behulp van het CA-
certificaat geauthenticeerd moet worden.
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 �Beveiliging
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netwerkkaar-
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(Mac OS X)

NetBIOS via TCP - - Inschakelen Bepaalt of NetBIOS boven TCP wordt gebruikt.
EtherTalk - - Uitschakelen Specificeert of er EtherTalk gebruikt moet worden.
Web (poortnr.: 
80)

Apparaatinstel-
ling (web) - 
Geactiveerd

Webinstelling Inschakelen Specificeert of er toegang tot het apparaat 
mogelijk is via de webpagina’s.

Web - - 80 Specificeert het poortnummer voor toegang tot 
de webpagina van het apparaat.

IPP (poortnr.: 
631)

- - Uitschakelen Specificeert het gebruik van IPP.

Telnet - - Uitschakelen Specificeert of er toegang tot het apparaat 
mogelijk is via Telnet.

FTP - - Uitschakelen Specificeert of er toegang tot het apparaat 
mogelijk is via FTP.

SNMP - - Inschakelen Specificeert of er toegang tot het apparaat 
mogelijk is via SNMP.

POP - - Uitschakelen Specificeert het gebruik van POP3.
POP - - 110 Specificeert het poortnummer van POP3.
SNTP - - Uitschakelen Specificeert het gebruik van SNTP.
Lokale poorten - - Inschakelen Specificeert of er specifieke protocollen gebruikt 

moeten worden.
Verzending 
van SMTP

- - 25 Specificeert het poortnummer voor SMTP-
verzendingen.

Netwerkfuncties
Wachtwoord 
wijzigen

Wachtwoord 
wijzigen

Wachtwoord 
wijzigen

(Laatste 6 
cijfers van 
MAC-adres)

Stelt een nieuw wachtwoord in met behulp van 
maximum 15 tekens van één byte. Het wachtwoord 
is hoofdlettergevoelig. Dit wachtwoord wordt 
alleen gebruikt, als u de instellingen van de 
hulpprogramma's wijzigt. Het beheerderswachtwoord 
dat ingesteld is voor het gebruik van het apparaat, 
kan niet van dit item worden gewijzigd.
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 � IP-filtering

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
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Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

IP-filtering - - Uitschakelen Specificeert het gebruik van IP-filtering. Zorg 
ervoor dat u de volgende categorie-instellingen 
volgt als u de IP-filtering activeert. Tenzij deze 
instellingen worden uitgevoerd, is het apparaat 
niet toegankelijk via TCP/IP.

Startadres
1 tot 10

- - 0.0.0.0 Specificeert het geautoriseerde IP-adres via 
toegang tot het apparaat. U kunt individuele 
adressen of het adresbereik specificeren.Eindadres

1 tot 10
- - 0.0.0.0

Afdrukken 1 
tot 10

- - Uitschakelen Specificeert of er afdrukopdrachten toegestaan 
zijn van het gespecificeerde IP-adres.

Instelling 1 tot 
10

- - Uitschakelen Specificeert of er instellingswijzigingen 
toegestaan zijn van het gespecificeerde IP-adres.

IP-adres 
van de 
geregistreerde 
beheerder

- - 0.0.0.0 Specificeert automatisch het IP-adres van de 
beheerder. Normaal gezien heeft alleen dit adres 
toegang tot het apparaat.
Alle toegangen zijn geautoriseerd via proxyservers 
als de beheerder de server opent via een proxyserver.

 �MAC-adresfiltering

Item
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stellingen
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gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

MAC-
adresfiltering

- - Uitschakelen Specificeert het gebruik van MAC-adresfiltering. 
Deze functie wordt gebruikt om de toegang 
van het MAC-adres te regelen. Zorg ervoor dat 
u de volgende categorie-instellingen volgt als 
u de MAC-adresfiltering activeert. Tenzij deze 
instellingen worden uitgevoerd, is het apparaat 
niet toegankelijk via een netwerk.

Meldingen van 
de volgende 
MAC-adressen

- - Autorisatie Specificeert of er toegang van een gespecificeerd 
MAC-adres toegestaan is of geweigerd moet 
worden.

MAC-adres 1 
tot 50

- - 00:00:00:  
00:00:00

Specificeert het MAC-adres waarop de filtering 
wordt toegepast.

MAC-adres 
van de 
geregistreerde 
beheerder

- - 00:00:00:  
00:00:00

Specificeert automatisch het MAC-adres van de 
beheerder.
Normaal gezien heeft alleen dit adres toegang 
tot het apparaat.
Alle toegangen zijn geautoriseerd via proxyservers 
als de beheerder de server opent via een proxyserver.
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 �Codering (SSL/TLS)
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tinstallatie 
(Mac OS X)

HTTP/IPP - - Uitschakelen Specificeert of de HTTP/IPP-communicaties 
gecodeerd moeten worden.

Coderingssterkte 
van HTTP/IPP

- - Standaard Specificeert de coderingssterkte van HTTP/IPP-
communicaties.

Inkomende 
FTP

- - Uitschakelen Specificeert of de ontvangst via FTP gecodeerd 
moet worden.

Coderingsste-
rkte van de 
FTP-ontvangst

- - Standaard Specificeert de coderingssterkte van de 
ontvangsten via FTP.

SMTP-
ontvangst

- - Uitschakelen Specificeert of ontvangsten via SMTP gecodeerd 
moeten worden.

Coderingssterk-
te van de SMTP-
ontvangst

- - Standaard Specificeert de coderingssterkte van ontvangsten 
via SMTP.

Selecteer het 
type certificaat 
dat gebruikt 
wordt.

- - Het certificaat 
dat door u 
ondertekend is, 
wordt gebruikt

Creëert uw ondertekend certificaat. Creëert ook 
de CSR die naar de authenticator gestuurd moet 
worden en installeert het certificaat dat door de 
authenticator afgegeven is.

Gemeenschap-
pelijke naam

- - (IP-adres van 
printer)

Het IP-adres van het apparaat wordt gespecificeerd 
wanneer uw ondertekend certificaat gecreëerd is.

Organisatie - - (Geen) Specificeert de formele naam van de organisatie 
waartoe de gebruiker behoort met behulp van 
maximum 64 tekens van één byte.

Organisatie-
eenheid:

- - (Geen) Specificeert de naam van de subgroep (winkel, 
enz.) waartoe de gebruiker behoort met behulp 
van maximum 64 tekens van één byte.

Localiteit - - (Geen) Specificeert de regionaam waartoe de gebruiker 
behoort met behulp van maximum 128 tekens 
van één byte.

Staat/
provincie

- - (Geen) Specificeert de naam van de staat of de 
prefectuur waartoe de gebruiker behoort met 
behulp van maximum 128 tekens van één byte.

Land/regio - - (Geen) Specificeert de landcode of regiocode met behulp 
van 2 tekens van één byte.

Methode om 
sleutel te 
verwisselen

- - RSA Specificeert de sleutelmethode voor gecodeerde 
communicaties.

Grootte sleutel - - 1024bit Specificeert de sleutelgrootte voor gecodeerde 
communicaties.
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IPSec - - Uitschakelen Specificeert het gebruik van IPSec.
IP-adres
1 tot 50

- - 0.0.0.0 Specificeert de host die communicaties met 
behulp van IPSec toestaat.

IKE-encryptie
Algoritme

- - AES-CBC 128 Specificeert de IKE-coderingsmethode.

IKE-hash
Algoritme

- - SHA-1 Specificeert de IKE-hashmethode.

Diffie-
Hellman-groep

- - Group2 Specificeert de Diffie-Hellman-groep die gebruikt 
wordt door "Fase 1-voorstel".

Levensduuur - - 28800 (s) Specificeert de "ISAKMP SA"-levensduur.

Geavanceerde 
gemeenschap-
pelijke sleutel

- - (Geen) Specificeert de geavanceerde 
gemeenschappelijke sleutel.

Sleutel PFS - - NOPFS Specificeert het gebruik van Key PFS (Perfect 
Forward Secrecy).

Diffie-Hellman-
groep wanneer 
de Key PFS 
geactiveerd is

- - Geen Specificeert de Diffie-Hellman-groep die gebruikt 
wordt door Key PFS.

ESP-encryptie
Algoritme

- - AES-CBC 128 Specificeert het algoritme voor het ESP-
coderingsalgoritme.

ESP-
authenticatie
Algoritme

- - SHA-1 Specificeert het algoritme voor het ESP-
authenticatiealgoritme.

AH-authenticatie
Algoritme

- - SHA-1 Specificeert het AH-authenticatiealgoritme.

Levensduuur - - 3600 (s) Specificeert de "IPSec SA"-levensduur.
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 �Onderhoud

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

Het netwerk 
opnieuw 
starten

- - Implement-
eren

Gebruik om de netwerkkaart opnieuw te starten.

Het netwerk 
initialiseren

- - Implement-
eren

Gebruik om de netwerkinstellingen terug te 
zetten naar de standaardfabrieksinstellingen.

Netwerkschaal - - Normaal Gebruik de fabrieksinstellingen. [Klein] is 
aanbevolen, op voorwaarde dat u een kleinschalige 
LAN gebruikt die meerdere pc’s verbindt.

Instelling voor 
de annulering 
van de 
slaapstand

- - Uitschakelen Gebruik de fabrieksinstellingen. Stel in op 
"Activeren" om de slaapstand te annuleren met 
behulp van MIB Get.

 �Printen via het web

Item
Fab-

rieksstan-
daardin-

stellingen

Uitleg
Webpagina

Configuratiepro-
gramma/in-

voegtoepassing 
van de netwer-

kinstelling

Hulppro-
gramma 

netwerkkaar-
tinstallatie 
(Mac OS X)

Papierinvoerlade - - Automatische 
selectie

Specificeert de lade die gebruikt zal worden voor 
de afdruktaak.

Kopieën - - 1 Specificeert de kopieën.

Printen in 
batches

- - Uitschakelen Specificeert of de uitvoer gesorteerd moet 
worden.

Uitlijnen 
naargelang de 
grootte van 
het papier

- - Inschakelen Specificeert of de documentgrootte moet 
aangepast worden aan het papierformaat.

Specificatie 
van de 
afdrukpagina

- - Uitschakelen Specificeert de te printen pagina's.

PDF-
wachtwoord

- - Uitschakelen Als u een gecodeerd pdf-bestand afdrukt, selecteer 
het item en voer het vereiste wachtwoord in.
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 z Netwerkinstellingen initialiseren
Opmerking

 z Het uitvoeren van deze actie zal alle netwerkinstellingen 
initialiseren.

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Beheerdersinstellingen] 
en druk op de knop [OK].

3 Voer het beheerderswachtwoord in en 
druk op de knop [OK].

4 Selecteer [Netwerkinstelling] en druk 
op de [OK]-knop.

5 Selecteer [Netwerkfabrieksstandaarden] 
en druk op de [OK]-knop.

6 Er zal [Uitvoeren] worden weergegeven, 
dus druk op de [OK]-knop.

7 Het display keert terug naar het 
standby-scherm.
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 z DHCP gebruiken

U kunt het IP-adres van de DHCP-server verkrijgen.

Opmerking

 z U hebt PC-beheerdersrechten nodig voor de installatie.

 z Het incorrect toekennen van het IP-adres kan grote storingen veroorzaken, zoals het crashen van het netwerk. Raadpleeg de 
netwerkbeheerder voordat u de instellingen uitvoert.

De DHCP-server instellen
DHCP is het protocol dat automatisch IP-
adressen toekent aan elk TCP/IP-netwerk. U 
kunt behalve het IP-adres ook een subnetmasker 
instellen.

Opmerking

 z Stel de DHCP-server zo in dat er een vast IP-adres wordt 
toegekend aan het apparaat. Het willekeurig toekennen 
van IP-adressen kan het printen via het netwerk 
deactiveren. Raadpleeg de handleidingen van de DHCP-
server om te weten te komen hoe u vaste IP-adressen 
kunt toekennen.

Memo

 z Compatibel met de volgende OS.

 – Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008

 z De volgende procedure gebruikt Windows Server 2008 
R2 als voorbeeld. De beschrijvingen kunnen verschillen, 
afhankelijk van het OS.

1 Klik op [Starten] en selecteer 
[Beheertools] > [Serverbeheerder].

Als er al [DHCP] weergegeven wordt in 
[Beheertools], gaat u naar stap 8.

2 Selecteer [Rol toevoegen] in 
[Rolsamenvatting].

3 Klik in de [Wizard voor het toevoegen 
van rollen] op [Volgende].

4 Vink het selectievakje [DHCP-server] 
aan en klik vervolgens op [Volgende].

5 Voer de nodige instellingen uit door de 
instructies op het scherm te volgen.

6 Controleer de instellingen met 
behulp van de [Installatieopties 
controleren] en klik op [Installeren].

7 Wanneer de installatie voltooid is, klikt 
u op [Sluiten].

8 Klik op [Starten] en selecteer 
vervolgens [Beheertools] > [DHCP] 
om de [DHCP]-wizard te starten.

9 Selecteer de server die gebruikt zal 
worden in de DHCP-lijst.

10 Selecteer [Nieuw bereik] in het menu 
[Bewerkingen].

11 Gebruik de [Wizard voor het nieuwe 
bereik] om de nodige instellingen uit 
te voeren door de instructies op het 
scherm te volgen.

Memo

 z Zorg ervoor dat u de standaardgateway instelt.

 z Selecteer [Onmiddellijk activeren] op het scherm 
[Bereik activeren].

12 Klik op [Beëindigen].

13 Selecteer het nieuwe bereik in de 
DHCP-lijst en selecteer [Reserveren].

14 Selecteer [Nieuwe reservering] in het 
menu [Bewerkingen].

15 Voer de instellingen uit.

16 Klik op [Toevoegen].

17 Klik op [Stoppen].

18 Selecteer [Beëindigen] in het menu 
[Bestand].
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De printer instellen
Om het apparaat in een DHCP-omgeving te 
gebruiken stel de instellingsmethode van het IP-
adres in op automatisch.

Verder moet de standaardfabrieksinstelling 
het IP-adres automatisch instellen, dus is de 
uitvoering van deze procedure niet noodzakelijk.

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Beheerdersinst. (Admin 
Setup)] en druk op de knop [OK (OK)].

3 Voer het beheerderswachtwoord in en 
druk op de knop [OK (OK)].

4 Selecteer [Netwerk instellingen 
(Network Setup)] en druk op de [OK 
(OK)]-knop.

5 Selecteer [IP Adres instelling (IP 
Address Set)] en druk op de [OK (OK)]-
knop.

6 Selecteer [Automatisch (Auto)] en 
druk op de [OK (OK)]-knop.

7 Druk op de knop [ONLINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.
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 �Gebruiken in een BOOTP-omgeving

Om het apparaat in een BOOTP-omgeving te 
gebruiken stel de instellingsmethode van het IP-
adres in op BOOTP.

1 Ga naar de webpagina van het apparaat 
en log in als beheerder.

2 Selecteer [Admin Setup 
(Beheerderinst.)].

3 Selecteer [Network Setup 
(Netwerkinstelling)] > [TCP/IP (TCP/
IP)] > [Change Settings (Instellingen 
wijzigen)] > [Get IP address 
automatically (BOOTP) (Automatisch 
IP-adres krijgen (BOOTP))].

4 Klik op [Submit (Verzenden)].
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 z SNMP gebruiken

Gebruik een SNMP-beheerder die compatibel is met SNMPv3 om de apparaatbediening te coderen met 
SNMP.

1 Ga naar de webpagina van het apparaat 
en log in als beheerder.

2 Selecteer [Admin Setup 
(Beheerderinst.)].

3 Selecteer [Network Setup 
(Netwerkinstelling)] > [SNMP (SNMP)] > 
[Setup (Instellingen)].

4 Implementeer de geavanceerde 
instelling door de instructies op het 
scherm te volgen.

5 Klik op [Submit (Verzenden)].

6 Het netwerk zal opnieuw starten en de 
nieuwe instellingen zullen geactiveerd 
worden.

Memo

 z Het apparaat wordt gemonteerd op een SNMP-agent. U kunt 
een commercieel beschikbare SNMP-agent gebruiken om de 
apparaatinstellingen te controleren en te wijzigen. Raadpleeg 
voor de MIB van het apparaat "Software- dvd-rom" en 
controleer het "ASN"-bestand in de map [Overig] > [MIB-
bestanden].
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 z Over IPv6
Het apparaat is compatibel met IPv6 en het 
IPv6-adres wordt automatisch verkregen. IPv6-
adressen kunnen niet manueel worden ingesteld.

Het apparaat is compatibel met de volgende 
protocollen.

 z Afdrukken:

 – LPR

 – IPP

 – RAW (Port9100)

 – FTP

 z Instellen:

 – HTTP

 – SNMPv1/v3

 – Telnet

IPv6-adressen controleren
De IPv6-adressen worden automatisch 
toegekend.

1 Ga naar de webpagina van het apparaat 
en selecteer [Device information 
(Apparaatinformatie)].

2 Selecteer [Netwerk (Netwerk)] > 
[TCP/IP (TCP/IP)].

Memo

 z Als alle globale adressen weergegeven worden als "0", is 
het mogelijk dat er zich een fout heeft voorgedaan in de 
router die wordt gebruikt.

Meer info

 z Druk op de scrolknoppen  en  en selecteer 
[Afdrukinformatie] > [Netwerk] om het IPv6-adres 
te controleren dat het netwerkrapport van het apparaat 
gebruikt. Voor rapporten en hoe u rapporten kunt 
afdrukken, zie “Printerinformatie printen” (P.186).
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 z Het netwerk instellen van de webbrowser

Operationele omgeving
Pc’s met Microsoft Internet Explorer-versie 6.0 of 
hoger, Safari-versie 3.0 of hoger of Firefox 3.0 of 
later geïnstalleerd.

Pc’s die werken met TCP/IP

Memo

 z Controleer of de beveiliging van de webbrowser op 
medium ingesteld is.

In de volgende uitleg worden de volgende 
omgevingen als voorbeelden gebruikt.

 z Printernaam:  C931

 z IP-adres van de printer:  192.168.0.2

 z MAC-adres:  00:80:87:84:9C:9B

 z Webbrowser:   Microsoft Internet Explorer 
versie.8.0

Opstarten

1 Start de webbrowser.

2 Voer de URL "http://printer IP address/" 
in in de adresbalk en druk op de Enter-
toets.

Het scherm van de printerstatus zal 
verschijnen.

Opmerking

 z Als u waarden tot 1 of 2 cijfers invoert in het IP-adres, 
voer geen "0" in voor de waarde. Anders zullen de 
communicaties gedeactiveerd worden.  
Bijv.: Correcte invoerwaarde: http://192.168.0.2/

Incorrecte invoerwaarde: http://192.168.000.002/
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Inloggen als beheerder
Opmerking

 z Om de apparaatinstellingen te wijzigen via de webbrowser 
is het noodzakelijk dat u inlogt als de apparaatbeheerder.

1 Klik op Click [Administrator Login 
(Beheerdersaanmelding)].

2 Voer "root" in in [Username 
(Gebruikersnaam)] en het huidige 
wachtwoord in [Password 
(Wachtwoord)] en klik op [OK (OK)].

Memo

 z Het wachtwoord is hetzelfde als het 
"Beheerderwachtwoord" op het bedieningspaneel.

3 Stel de informatie van de printer 
in, zodat deze op een netwerk 
gecontroleerd kan worden en klik op 
[OK (OK)] of [SKIP (OVERSLAAN)].

Opmerking

 z Klik op [SKIP (OVERSLAAN)] om de instelling over 
te slaan.

 z Activeer het aanvinkvakje [Do not show this page 
again (Deze pagina niet meer tonen)] en klik ofwel 
op [OK (OK)] of op [SKIP (OVERSLAAN)] om de 
weergave voor aanmeldingen in de toekomst te 
deactiveren.

4 Het volgende scherm zal worden 
weergegeven.
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Tabel met items
: Weergegeven als u ingelogd bent als de 

printerbeheerder.

 �Bekijk informatie

Item Uitleg
Status 
(Status)

Geeft de huidige printerstatus weer. Geeft alle 
waarschuwingen en fouten weer die opgetreden zijn 
in de printer als "storingsinformatie". Verder kunt u 
ook de bewerkingsstatus van de netwerkservices, 
printerinformatietabellen en IP-adressen die ingesteld 
zijn in de printer controleren. Raadpleeg de pagina 
“Controleren aan de hand van het “Statusscherm”” 
(P.154) voor het statusvenster.

Tray Count 
(Ladeteller)

Geeft de afdrukhoeveelheid weer voor elke lade.

Supplies 
Life (Levens-
duur verbrui-
ksartikelen)

Geeft de resterende hoeveelheid van de 
verbruiksartikelen en de levensduur weer.

Usage Re-
port (Gebrui-
ksrapport)

Geeft de totale afdrukresultaten weer.

Network 
(Netwerk)

U kunt de informatie over de netwerkinstellingen, 
zoals de algemene informatie, de TCP/IP-status, de 
onderhoudsinformatie, enz. controleren.

System 
(Systeem)

Geeft de versies, het beschikbare geheugen, 
het beschikbare flashgeheugen en de 
systeeminformatie weer.

 �Afdrukinformatie 

Item Uitleg
Information 
Print (Infor-
matieafdruk)

U kunt de informatie die ingesteld is in de printer, 
zoals de netwerken, de wenslijsten, enz. afdrukken en 
controleren.

 �Printermenu 

Item Uitleg
General 
Printer 
Settings 
(Algemene 
printerinstel-
lingen)

U kunt de printernaam, het printerbeheernummer, 
de installatielocatie, enz. instellen.

Tray Con-
figuration 
(Ladecon-
figuratie)

U kunt de papierinformatie, zoals het papierformaat 
per lade, de automatische ladewisseling, enz. 
instellen.

System 
Adjust (Sys-
teemaan-
passing)

U kunt de printerbewerkingen per status, zoals 
de inschakeltijd voor stroombesparing, de 
alarmannuleringen, de time-out van het printen, 
enz. instellen.

Print Adjust 
(Aanpassin-
gen printen)

U kunt de compensatie van de afdrukpositie, de 
printkwaliteit, enz. instellen.

 �Beheeder setup 

Item Uitleg
Network 
Setup 
(Netwerkin-
stelling)

U kunt de protocollen, zoals TCP/IP, EtherTalk, enz. 
instellen.

Print Setup 
(Afdrukin-
stellingen)

U kunt de afdrukinformatie, zoals de 
tonerbesparing, enz. instellen.

PS Setup 
(PS-instell-
ing)

U kunt de protocolmodus van de PS-communicaties 
instellen.

Color Setup 
(Kleurinstell-
ing)

U kunt de kleureninformatie, zoals het CMYK-
dataconversieproces met behulp van PostScript-
printen instellen.

Management 
(Beheer)

U kunt de printerinformatie, zoals de aan-/
uitinstellingen, de taakannuleringsinstellingen, enz. 
instellen.
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 �Kalibratie 

Item Uitleg
Normal Set-
ting (Nor-
male instel-
lingen)

Past de afdrukkwaliteit van de afbeelding, zoals de 
kleurdichtheden, enz, aan.

Customize 
Menu (Aan-
passings-
menu)

Implementeert de dichtheidscompensatie en 
de compensatie voor de foute uitlijning van de 
kleuren.

 �Direct afdrukken

Item Uitleg
Web 
Printing 
(Printen via 
het web)

U kunt afdrukken door een pdf-bestand dat door 
de gebruiker geselecteerd is te specificeren.

Meer info

Zie “Afdrukken zonder printerdrivers (Direct 
printen)” (P.183).

 �Takenlijst 

Item Uitleg
Job List 
(Takenlijst)

Geeft een tabel weer met de afdruktaken die 
naar de printer gestuurd zijn. Het is mogelijk om 
onnodige taken te verwijderen.

 � Links

Item Uitleg
Links (Links) Geeft de links weer die de beheerder heeft 

ingesteld, alsook de links die door de producent 
zijn ingesteld.

Edit Links 
(Koppelingen 
beweken)

De beheerder kan de gewenste links toevoegen. 
U kunt 5 ondersteuningslinks en 5 andere links 
registreren. URL’s die http:// bevatten, invoeren.
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Beheerderswachtwoorden 
wijzigen

U kunt het gebruikte wachtwoord 
wijzigen wanneer u ingelogd bent als de 
aparaatbeheerder.

1 Klik op [Admin Setup (Beheerderinstel
lingen)]>[Management (Beheer)].

2 Klik op [Change Password 
(Wachtwoord wijzigen)].

3 Voer het nieuwe wachtwoord in in 
[New Password (Nieuw wachtwoord)] 
en voer het nieuwe wachtwoord dan 
opnieuw in in [Verify Password 
(Wachtwoord verifiëren)].

Opmerking

 z Wanneer u een wachtwoord invoert, zal er "●●●●●" 
worden weergegeven op het scherm.

 z Voer een alfanumeriek wachtwoord in dat bestaat 
uit 6 tot 12 tekens.

 z Als u alfanumerieke tekens gebruikt in het 
wachtwoord, voer de hoofdletters en kleine letters 
dan correct in.

4 Klik op [Submit (Verzenden)].

5 De instellingen zullen op het apparaat 
worden opgeslagen.

Het is niet nodig om het apparaat opnieuw 
te starten. Gebruik het nieuwe wachtwoord 
wanneer u de volgende keer als beheerder 
inlogt.

Opmerking

 z Het wachtwoord is verschillend van het TELNET-
wachtwoord. Wanneer het wachtwoord hier gewijzigd 
wordt, zal het wachtwoord dat gebruikt wordt om in te 
loggen in het instellingenmenu van de beheerder op het 
bedieningspaneel ook gewijzigd worden.
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De status van de printer 
controleren via de pc

U kunt de status van het apparaat via het 
netwerk op de pc controleren.

 �Controleren aan de hand van het 
"Statusscherm"

1 Start de webbrowser en ga naar het 
scherm "Status".

 �Het "Statusvenster" controleren

Klik op [Status Window (Statusvenster)] om 
het volgende scherm te laten weergeven.

De details 
van de 
printerstatus 
zullen 
verschijnen.

Als u erop 
klikt, zal de 
printerstatus 
geüpdatet 
worden naar 
de recentste 
status.

De printerinformatie 
zal worden 
weergegeven.

Pictogram 
Printerstatus Geavanceerd

Geen fouten/online

Kleine storing (printen 
is mogelijk)
Grote storing (printen 
is niet mogelijk)

Offline

Printerinstellingen 
wijzigen via de pc

U kunt de apparaatinstellingen wijzigen.

1 Ga naar de webpagina van het apparaat 
en log in als beheerder.

2 Breng de nodige wijzigingen aan en klik 
op [Submit (Verzenden)].



- 155 -

Het netwerk instellen van de webbrowser

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

Communicaties coderen 
(SSL/TLS)

Wanneer u instellingen uitvoert via de 
webpagina’s tijdens het IPP-afdrukken en 
wanneer u afdrukken ontvangt via de FTP-
protocollen, kunt u de communicaties tussen de 
pc (cliënt) en de printer coderen.

(Communicaties worden gecodeerd met SSL/TLS)

 � Instellingsmethode

De methoden weergeven voor het creëren van 
certificaten op de printer met behulp van het web.

Er zijn 2 types certificaten die gecreëerd kunnen 
worden.

 z Persoonlijk ondertekend certificaat

 z Authenticatorcertificaat (creëert CSR)

Memo

 z Als het IP-adres van het apparaat veranderd is nadat 
het certificaat gecreëerd is, zal dat certificaat ongeldig 
worden. Verander het IP-adres van het apparaat niet na 
de creatie van het certificaat.

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op de tab [Admin Setup (Behee
rdersinstellingen)]>[Network Setup 
(Netwerkinstellingen)]>[Security 
(Beveiliging)].

3 Klik op [SSL/TLS (SSL/TLS)].

4 Selecteer het type certificaat dat 
gecreëerd is in stap 1.

5 Voer de gewone naam, de organisatie 
en de andere items in.

Opmerking

 z Als er "Een certificaat gebruiken dat ondertekend 
is door een certificatieautoriteit" geselecteerd 
is, volg dan de authenticatorprocedure voor de 
afgifteprocedures van het geavanceerde certificaat, 
zoals de invoerdetails, enz.

Memo

 z Als er persoonlijk certificaat geselecteerd is, zal 
het IP-adres van het apparaat ingesteld worden in 
"Gewone naam".

Als de methode om de sleutel uit te 
wisselen en de sleutelgrootte veranderd 
worden, klik op "Verwisselingsmethode voor 
sleutel". (De initiële waarden zijn RSA, 1024 
bits. Gebruik deze normaal gezien zonder 
wijzigingen uit te voeren.) 
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 �Persoonlijke certificaten

Als er een authenticatorcertificaat wordt 
gecreëerd, ga naar “Authenticator certificates”.

6 De invoerdetails zullen worden 
weergegeven.

Controleer de details en klik op [OK (OK)]. 
Creëer het certificaat.

Dit zal de creatie van het persoonlijk 
ondertekend certificaat voltooien.

De instellingen zullen op de printer worden 
opgeslagen en de netwerkfuncties zullen 
opnieuw starten.

7 Volg de stappen 1 tot 3 om het scherm 
met de gecodeerde instellingen (SSL/
TLS) te laten weergeven en stel de 
protocollen in om de codering te 
activeren.

8 Klik op [Submit (Verzenden)].

Ga naar “Usage methods” (P.157).

 �Authenticatorcertificaten

6 De invoerdetails zullen worden 
weergegeven.

Controleer de details en klik op [OK (OK)].

7 Extraheer de CSR en stuur hem 
naar de authenticator. (Voor 
authenticatorcertificaten.)

Opmerking

 z Kopieer van "----- BEGIN VERZOEK CERTIFICAAT 
-----" tot "----- EINDE VERZOEK CERTIFICAAT -----" 
in het tekstvak. De authenticator moet kiezen voor 
de CSR-stuurmethode en hem op de webpagina 
plakken, als een bestand sturen of in de bijlage van 
een e-mail steken.
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8 Het certificaat dat afgegeven is door de 
authenticator (via het web) installeren. 
(Voor authenticatorcertificaten.)

Volg de stappen 1 tot 3 om het instellingenscherm 
van de codering (SSL/TPS) te laten weergeven.

Plak het afgegeven certificaat van "----- 
BEGIN CERTIFICAAT -----" tot "----- EINDE 
CERTIFICAAT -----" in het tekstvak en klik 
vervolgens op [Verzenden].

Dit zal de creatie van het door de authenticator 
ondertekende certificaat voltooien.

De instellingen zullen op de printer worden 
opgeslagen en de netwerkfuncties zullen 
opnieuw starten.

9 Volg de stappen 1 tot 3 om het scherm 
met de gecodeerde instellingen (SSL/TLS) 
te laten weergeven en stel de protocollen 
in om de codering te activeren.

10 Klik op [Submit (Verzenden)].

 �Gebruiksmethodes

1 Start de webbrowser en voer "https://
printer IP address" in in het adresveld 
om verbinding te maken.

Printen met behulp van 
IPP

U kunt afdrukken met behulp van IPP.

 � IPP-communicatie activeren

1 Ga naar de webpagina van het apparaat 
en log in als beheerder.

2 Selecteer [Beheerderinst.].

3 Selecteer [Netwerkinstelling] > [IPP] > 
[Instelling].

4 Implementeer de geavanceerde 
instelling door de instructies op het 
scherm te volgen.

5 Klik op [Verzenden].

 �Het apparaat instellen als een IPP-
printer (Windows)

1 Klik op [Starten] en selecteer 
vervolgens [Apparaten en printers] > 
[Printer toevoegen].

2 Gebruik de wizard [Printer toevoegen] 
om [Een netwerk toevoegen, 
draadloos of Bluetooth-printer 
(Add a network, wireless or Bluetooth 
printer)] te selecteren.

3 Selecteer [De door mij gewenste 
printer wordt niet vermeld] in de 
tabel met beschikbare printers.
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4 Selecteer [Een gedeelde printer op 
naam selecteren (Select a shared 
printer by name)].

5 Voer "http://printer IP address/ipp" of 
"http://printer IP address/ipp/lp" in en 
klik op [Volgende].

6 Klik op [Disk invoeren (Have Disk)].

7 Steek de "Software-dvd-rom" in de 
computer. 

8 Voer de volgende waarden in in 
[Bestanden van de fabrikant 
kopiëren van (Copy manufacturer’s 
files from)] en klik vervolgens op 
[Vinden].

 z "D:\Drivers\PS"

Memo

 z De beschreven waarden zijn voorbeelden van waar 
drive D de dvd-romdrive is.

9 Selecteer het INF-bestand en klik op 
[Openen].

10 Klik op [OK].

11 Selecteer de printernaam en klik op de 
knop [Volgende (Next)].

12 Klik op [Volgende].

13 Klik op [Beëindigen].

14 Wanneer de installatie voltooid is, druk 
een testpagina af.
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Communicaties coderen 
(IPSec)

De preventie van manipulatie en codering tussen 
de pc (cliënt) en de printer zijn mogelijk op het 
netwerkniveau.

Memo

 z Het IKE-protocol dat door het apparaat ondersteund 
wordt, is "IKEv1".  
De communicatiemodus die door het apparaat ondersteund 
wordt, is de "Transportmodus". De "Tunnelmodus" werkt 
hier niet.  
Als IPSec geactiveerd is, kan de reactie van de printer 
traag zijn, afhankelijk van de netwerkcommunicatiestatus.

Opmerking

 z IPSec kan niet werken met mailstuurfuncties en SNMP-
overlappingsfuncties.

 �Stappen voor ingebruikneming

Stel de printer in, voordat u de pc instelt.

 �Printersetup

Gebruik het web en volg de procedure om IPSec 
te activeren.

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op de tab [Admin Setup 
(Beheerdersinstellingen)] > [Network 
Setup (Netwerkinstellingen)] > 
[Security (Beveiliging)].

3 Klik op het tabblad [IPSec (IPSec)].

4 Activeer [IPSec (IPSec)] in "STAP1".

Opmerking

 z Wanneer IPSec "Geactiveerd" is, zullen de 
communicaties van de pc met het IP-adres dat 
ingesteld is in "STAP2" gecodeerd worden.

 z Als de IPSec-instellingen mislukken, omdat de 
ingestelde parameters en de pc niet overeenkomen, 
enz. zal het openen van de webpagina gedeactiveerd 
worden. In dit geval kunt u ofwel [IPSec (IPSec)] 
deactiveren in de netwerkinstellingen vanop het 
bedieningspaneel of IPSec deactiveren door de 
netwerkinitialisatie te implementeren.
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5 Voer het host-IP-adres in in "STAP2".

Opmerking

 z Gebruik het IP-adres om de host te specificeren die 
het printen en de instellingen autoriseert.

 z Gebruik voor het IPv4-adres cijfers van één byte die 
gescheiden zijn met een "."

 z Gebruik voor het globale IPv6-adres alfanumerieke 
tekens van één byte die gescheiden zijn met een 
"." Er mogen geen afgekorte schrijfwijzen gebruikt 
worden.

 z Gedeactiveerd als het ingevoerde IP-adres 0.0.0.0 
is.

6 Stel de voorstelparameters van fase 1 
in in "STAP3".

(1) Selecteer uit AES-CBC 256, AES-
CBC 192, AES-CBC 128, 3DES-
CBC, DES-CBC en stel in in [IKE 
Encryption Algorithm (IKE-
coderingsalgoritme)].

(2) Selecteer uit SHA-1 en MD5 en stel 
in in [IKE Hash Algorithm (IKE-
hash-algoritme)].

(3) Selecteer uit Groep 2 en Groep 
1 en stel in de [Diffie-Hellman 
Group (Diffie-Hellman-groep)].

(4) Voer het bereik in van 600 (s) 
tot 86400 (s) in [LifeTime 
(Levensduur)] om in te stellen.

7 Stel de geavanceerde 
gemeenschappelijke sleutel in in 
"STAP4".

Voer de [Pre-Shared Key (Vooraf gedeelde 
sleutel)] in met behulp van 1 tot 64 
alfanumerieke tekens van één byte om in te 
stellen. In deze sectie wordt er "ipsec" in de 
string ingevoerd als een voorbeeld.

8 Stel de Key PFS in in "STAP5".

(1) Selecteer uit KEYPFS en NOPFS en 
stel in in [Key PFS (Key PFS)].

(2) Als er [Key PFS (Key PFS)] 
geselecteerd is, selecteer uit Groep 
2, Group 1 en Geen en stel in in 
[Key PFS Diffie-Hellman Group 
(Key PFS Diffie-Hellman-groep)].
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9 Stel het voorstel van fase 2 in in 
"STAP6".

 z [ESP (ESP)] instellen

(1) Selecteer uit AES-CBC 256, AES-
CBC 192, AES-CBC 128, 3DES-
CBC, DES-CBC en stel het [ESP 
Encryption Algorithm (ESP-
coderingsalgoritme)] in.

(2) Selecteer uit SHA-1, MD5 
en UIT en stel in in [ESP 
Authentication Algorithm (ESP-
authenticatiealgoritme)]. Als er 
UIT geselecteerd is, wordt het 
ESP-authenticatiealgoritme niet 
toegepast.

 z [AH (AH)] instellen

(1) Selecteer uit SHA-1 en 
MD5 en stel in in [AH 
Authentication Algorithm (AH-
authenticatiealgoritme)].

(2) Voer het bereik in van 600 
(s) tot 86400 (s) in [LifeTime 
(Levensduur)] om in te stellen.

10 Klik op [Submit (Verzenden)].

11 De instellingen zullen op de 
printer worden opgeslagen en de 
netwerkfuncties zullen opnieuw starten.

 �Computerinstelling

1 Klik op [Starten] en selecteer 
[Bedieningspaneel] > [Systeem en 
beveiliging (System and Security)].

2 Klik op [Systeembeheer 
(Administrative Tools)].
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 �Veiligheidsvoorschriften voor de verbinding

3 Dubbelklik op [Plaatselijke 
beveiligingsbeleid (Local Security 
Policy)].

4 Klik rechts op [Windows-
firewall met geavanceerde 
beveiliging]-[Windows-firewall 
met geavanceerde beveiliging - 
Beleidobject voor lokale groep]-
[Veiligheidsregels voor de 
verbinding (Connection Security 
Rules)] en selecteer [Nieuwe regel].

5 Selecteer [Aanpassen (Custom)] en 
klik op [Volgende (Next)].

6 Selecteer de eindpunten 1 en 2. 
Specificeer zoals nodig is en klik op 
[Volgende (Next)].

7 Activeer het aanvinkvakje 
[Authenticatie vereisen voor 
inkomende verbindingen en 
authenticatie vereisen voor 
uitgaande verbindingen (Require 
authentication for inbound connections 
and request authentication for outbound 
connections)] en klik op [Volgende 
(Next)].

8 Selecteer [Geavanceerd (Advanced)] 
en klik op de knop [Aanpassen 
(Customize)].
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9 Klik op de knop [Toevoegen (Add)] 
in [Eerste authenticatie (First 
authentication)].

10 Selecteer [Vooraf gedeelde sleutel 
(Preshared key)] en voer de sleutel in.

11 Klik op de knop [OK (OK)].

12 Klik op [Volgende (Next)].

13 Controleer of alle aanvinkvakjes 
geselecteerd zijn en klik op [Volgende 
(Next)].

14 Voer een naam in en klik op 
[Beëindigen (Finish)].
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 � IPSec-instelling

15 Open het lokale beveiligingsbeleid in de 
beheertools.

16 Selecteer [Windows-firewall met 
geavanceerde beveiliging (Windows 
Firewall with Advanced Security)], klik 
rechts en selecteer [Eigenschappen 
(Properties)].

17 Selecteer de tab [IPSec-instellingen 
(IPSec Settings)] en klik op de 
knop [Aanpassen (Customize)] in 
de [IPSec-standaarden (IPSec 
defaults)].

18 Selecteer [Geavanceerd] in 
[Sleuteluitwisselingsmodus 
(Hoofdmodus) (Key exchange (Main Mode))] 
en klik op de knop [Aanpassen (Customize)].

19 Wijzig de [Beveiligingsmethoden 
(Security methods)] naar de gewenste 
instellingen en klik op [OK (OK)].

20 Selecteer [Geavanceerd] in 
[Gegevensbescherming (Snelle modus) 
(Data protection (Quick Mode))] en klik op 
de knop [Aanpassen (Customize)].
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21 Voer de gewenste waarde in en klik op 
[OK (OK)].

Opmerking

 z Enkel de tijd is ondersteund als de tijd die door de 
sleutel geactiveerd is. Stel de maximumwaarde 
in om de voorwaarden die de sessie gebruiken 
te deactiveren (datagrootte van IPSec-
communicaties).

22 Selecteer [Geavanceerd] 
in [Authenticatiemethode 
(Authentication method)] en klik op 
[Aanpassen (Customize)].

23 Klik op [Toevoegen (Add)] in [Eerste 
authenticatie (First authentication)].

24 Selecteer [Vooraf gedeelde sleutel 
(Preshared key)] en voer sleutel in.

25 Klik op [OK (OK)].

26 Klik op de [OK (OK)]-knop om [IPsec-
instellingen aanpassen (Customize 
IPsec Settings)] te voltooien.

27 Klik op de knop [OK (OK)].
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De toegangsrestrictiefunctie 
(IP-filter) met IP-adressen 
gebruiken

U kunt de toegang tot het apparaat beheren met 
behulp van het IP-adres.

Opmerking

 z De standaardapparaatinstelling om de [IP Filtering (IP-
filtering)] te [Disable (Deactiveren)].

 z Als het IP-adres verkeerd is ingevoerd, zal de toegang 
met behulp van de IP-protocollen gedeactiveerd worden. 
Wees erg voorzichtig tijdens de instelling.

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op de tab [Admin Setup 
(Beheerdersinstellingen)] > [Network 
Setup (Netwerkinstellingen)] > 
[Security (Beveiliging)].

3 Klik op [IP Filtering (IP-filtering)].

4 De [IP Filtering (IP-filtering)] [Enable 
(Activeren)] in [STEP1 (STAP1)].

Opmerking

 z IP-filtering [Enable (Activeren)] om alle toegang 
van de IP-adreshosts buiten de bereikset in [STEP2 
(STAP2)] te deactiveren.

5 Stel het IP-adresbereik in in [STEP2 
(STAP2)].

Opmerking

 z Gebruik het IP-adres om het bereik in te voeren dat 
het printen en de instellingen autoriseert.

 z Gebruik voor het IP-adres cijfers van één byte die 
gescheiden zijn met een "."

 z Gedeactiveerd als het ingevoerde IP-adres 0.0.0.0 is.

 z Als de bereiken van de IP-adressen overlappen, zal 
er prioriteit gegeven worden aan de instellingen 
voor het adresbereik met de hoogste [Priority 
(Prioriteit)].

 z Ongeacht de specificaties in Stap 2 kunnen de 
beheerdersadressen die afgedrukt en ingesteld 
kunnen worden, ingesteld worden in Stap 3.
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6 Klik op [Address Range Bar Display/
Refresh (Balk met adresbereik 
weergeven/vernieuwen)].

Om het IP-adresbereik te corrigeren voer 
het relevante IP-adres opnieuw in en klik 
opnieuw op [Address Range Bar Display/
Refresh (Balk met adresbereik weergeven/
vernieuwen)].

7 Stel de waarde voor [Administrator’s 
IP Address setting (Instelling IP-
adres van beheerder)] in in [STEP3 
(STAP3)].

Zelfs als u onjuiste instellingen ingevoerd 
hebt in [STEP2 (STAP2)], kan de beheerder 
opnieuw instellen vanaf de host van het IP-
adres dat ingesteld is in [Administrator’s 
IP Address setting (Instelling IP-adres 
beheerder)] door het IP-adres van de 
beheerder in te voeren in [Administrator’s 
IP Address setting (Instelling IP-adres 
van beheerder)].

Opmerking

 z Als er toegang tot het apparaat is via een proxy, 
zal het adres van het proxyapparaat worden 
weergegeven als [Your Current Local Host/
Proxy IP Address (Uw huidig IP-adres van lokale 
host/proxy)]. Daardoor kan het zijn dat "Uw host-
IP-adres" dat weergegeven wordt in uw hostadres 
verschilt.

 z Als er niets geregistreerd is als het IP-adres van 
de beheerder, kan het zijn dat de toegang tot het 
apparaat volledig gedeactiveerd wordt, afhankelijk 
van de instellingen in Stap 2.

 z Als u het IP-adres van de beheerder niet wilt 
registreren, laat dan het veld [Administrator’s 
IP Address setting (Instelling IP-adres van 
beheerder)] leeg.

8 Klik op [Submit (Verzenden)].

9 De instellingen zullen op de 
printer worden opgeslagen en de 
netwerkfuncties zullen opnieuw starten.
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De toegangsrestrictiefunctie 
met MAC-adressen gebruiken

U kunt de toegang tot het apparaat beheren met 
behulp van het MAC-adres.

Opmerking

 z Als het MAC-adres verkeerd is ingevoerd, zal de toegang 
met behulp van een netwerk gedeactiveerd worden. Wees 
erg voorzichtig tijdens de instelling.

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op [Admin Setup (Beheerdersinst
ellingen)]>[Network Setup (Netwerki
nstellingen)]>[Security (Beveiliging)].

3 Klik op [MAC Address Filtering (MAC-
adresfiltering)].

4 De [MAC Address Filtering (MAC-
adresfiltering)] [Enable (Activeren)] in 
[STEP1 (STAP1)].

5 Selecteer of u communicaties wilt 
[Accept (Deny) (Accepteren 
(Weigeren))] van een specifiek MAC-
adres in [STEP2 (STAP2)].

Opmerking

 z Gebruik het MAC-adres om het host-MAC-adres 
in te voeren dat de communicaties autoriseert (of 
weigert).

 z Gebruik voor het MAC-adres cijfers van één byte die 
gescheiden zijn met een ".".

 z Ongeacht de specificaties in Stap 2 kunnen de 
beheerdersadressen die kunnen communiceren, 
ingesteld worden in Stap 3.
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6 Stel de waarde in [Administrator’s 
MAC Address setting (Instelling 
MAC-adres beheerder)] in in [STEP3 
(STAP3)].

Zelfs als u onjuiste instellingen ingevoerd 
hebt in [STEP2 (STAP2)], kan de 
beheerder opnieuw instellen vanaf de 
host van het MAC-adres dat ingesteld is in 
[Administrator’s MAC Address setting 
(Instelling MAC-adres beheerder)] door het 
MAC-adres van de beheerder in te voeren in 
[Administrator’s MAC Address setting 
(Instelling MAC-adres beheerder)].

Opmerking

 z Als er toegang tot het apparaat is via een proxy, 
zal het adres van het proxyapparaat worden 
weergegeven als [Your host MAC address (Uw 
huidig MAC-adres van host)]. Daardoor kan het 
zijn dat [Your host MAC address (Uw host-MAC-
adres)] dat weergegeven wordt in uw hostadres 
verschilt.

 z Als er niets geregistreerd is als het MAC-adres van 
de beheerder, kan het zijn dat de toegang tot het 
apparaat volledig gedeactiveerd wordt, afhankelijk 
van de instellingen in Stap 2.

 z Als u het MAC-adres van de beheerder niet wilt 
registreren, voer dan "00:00:00:00:00:00" in in 
[Administrator’s MAC Address setting (Instelling 
MAC-adres beheerder)].

7 Klik op [Submit (Verzenden)].

8 De instellingen zullen op de 
printer worden opgeslagen en de 
netwerkfuncties zullen opnieuw starten.
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Fouten melden via e-mail
Het apparaat is uitgerust met een 
mailverzendingsfunctie (SMTP). U kunt een 
e-mail verzenden als er zich een fout voordoet 
in de printer. U kunt ervoor kiezen om periodiek 
te verzenden, ongeacht of er zich een fout heeft 
voorgedaan en instellen om mails te verzenden 
als er een fout optreedt.

 � Instellingen voor e-mails 
verzenden

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op [Admin Setup 
(Beheerdersinstellingen)] > [Network 
Setup (Netwerkinstellingen)].

3 Klik op [Email (E-mail)] > [Send 
Settings (Instellingen verzenden)].

4 Activeer [SMTP Send (SMTP 
verzenden)] in [STEP1 (STAP1)].

5 Stel het adres in dat vereist is voor de 
verzending in [STEP2 (STAP2)].

(1) Stel de domeinnaam of het IP-
adres van de mailserver in in 
[SMTP Server (SMTP-server)].

(2) Stel het e-mailadres dat toegekend 
wordt aan de printer in in [Printer 
Email Address (E-mailadres van 
de printer)].

Opmerking

 z Als de [SMTP Server (SMTP-server)] ingesteld 
wordt in de domeinnaam, is het nodig om de DNS-
server in te stellen in de [TCP/IP (TCP/IP)]-
instellingen.

 z Het is nodig om het verzenden van mail van het 
apparaat te autoriseren in de mailserver. Raadpleeg 
uw netwerkbeheerder voor de instellingen van de 
mailserver.

 z Als u Internet Explorer gebruikt met de 
standaardinstellingen, zijn de verzendingstesten 
gedeactiveerd.  
Om verzendingstesten te implementeren is het 
nodig de instellingen van Internet Explorer 7 te 
wijzigen.  
Activeer [Tools (Tools)]>[Customize security 
level (Beveiligingsniveau aanpassen)]> [Authorize 
input requests for information using scripted 
Windows in web sites (Invoerverzoeken voor 
informatie met behulp van gescripte Windows in 
websites autoriseren)].
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6 Om vervolgens meer geavanceerde 
instellingen uit te voeren klik op [Set 
detail of the SMTP Protocol (Detail 
instellen van het SMTP-protocol)] in 
[STEP3 (STAP3)].

Ga naar Stap 16 voor alle andere persen.

7 Selecteer [Security Settings 
(Beveiligingsinstellingen)].

8 Stel het poortnummer van de 
mailserver in in [SMTP Port Number 
(SMTP-poortnummer)].

9 De [SMTP-Auth (SMTP-authenticatie)] 
[Enable (Activeren)].

(1) Stel het gebruikers-ID in om 
verbinding te maken met 
de mailserver in [User ID 
(Gebruikers-ID)].

(2) Stel het wachtwoord in om 
verbinding te maken met de 
mailserver in [Password 
(Wachtwoord)].

10 Klik op [Configure attached 
information (Bijgevoegde informatie 
configureren)].

11 Selecteer de informatie die toegevoegd 
moet worden aan het einde van het 
te sturen e-mailbericht of voer de 
informatie in.

12 Klik op [OK (OK)].

13 Klik op [Others (Anderen)].

14 Stel het retouradres in voor de te sturen 
mail van de printer in [Reply-To Address 
(Adres om naar te antwoorden)]. Normaal 
gezien stelt u het e-mailadres van de 
beheerder van de printer in.

15 Klik op [OK (OK)].

16 Klik op [Submit (Verzenden)].

17 De instellingen zullen op de 
printer worden opgeslagen en de 
netwerkfuncties zullen opnieuw starten.

Memo

 z De authenticatiemethode wordt automatisch geselecteerd 
van de authenticatiemethoden die door de mailserver 
worden ondersteund.
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Het periodiek melden van 
fouten via e-mail

 �Het periodiek melden van storingen

Als u periodieke meldingen gebruikt, deactiveer 
de slaapmodus.

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op [Admin Setup 
(Beheerdersinstellingen)] > [Network 
Setup (Netwerkinstellingen)].

3 Klik op [Email (E-mail)] > [Alert 
Settings (Waarschuwingsinstellingen)].

4 Voer het e-mailadres van de ontvanger 
van de storingsmelding in.

5 Klik op de knop [Setting (Instelling)] 
voor het e-mailadres dat ingesteld is.

Memo

 z Klik op de knop [Copy (Kopiëren)] om de 
informatie-instellingen van de storingsmelding te 
kopiëren naar een ander adres. Het is gemakkelijk 
als u dezelfde voorwaarden voor de storingsmelding 
instelt in meerdere adressen.

6 Activeer het aanvinkvakje [Periodically 
(Periodiek)] en klik op [To STEP2 (Naar 
STAP2)].



- 173 -

Het netwerk instellen van de webbrowser

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

7 Stel de intervallen voor het verzenden 
van de mail in in [Email Alert Interval 
(Interval e-mailwaarschuwing)].

Memo

 z Als er zich geen fouten voordoen die gemeld 
moeten worden tijdens de periode, zal er geen 
e-mail verzonden worden.

8 Activeer elke te melden fout in [Setting 
Events Used for Sending Email 
Alerts (Instelling van evenementen die 
gebruikt worden voor het verzenden 
van e-mailwaarschuwingen)].

9 Klik op [OK (OK)].

10 Controleer de ingestelde details 
van de voorwaarden voor de 
storingsmeldingen.

 z Tabels weergeven

(1) Klik op de knop [Show current 
settings table (Huidige 
instellingstabel weergeven)].

(2) Controleer de ingestelde details en 
sluit het venster.

 z De ingestelde voorwaarden voor de 2 
adressen vergelijken

(1) Gebruik het lijstvakje om elk adres 
dat vergeleken moet worden te 
selecteren.

(2) Controleer de instellingsdetails die 
weergegeven worden.

Memo

 z U kunt de voorwaarde-instellingen van de meldingen 
wijzigen door te klikken op de vergelijkingsdetails 
van de ingestelde voorwaarden.
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11 Klik op [Submit (Verzenden)].

12 De instellingen zullen op de 
printer worden opgeslagen en de 
netwerkfuncties zullen opnieuw starten.

 �Het optreden van storingen melden

1 Klik op [Email (E-mail)] > [Alert 
Settings (Waarschuwingsinstellingen)].

2 Voer het e-mailadres van de ontvanger 
van de storingsmelding in.

3 Klik op de knop [Setting (Instelling)] 
voor het e-mailadres dat ingesteld is.

Memo

 z Klik op de knop [Copy (Kopiëren)] om de 
informatie-instellingen van de storingsmelding te 
kopiëren naar een ander adres. Het is gemakkelijk 
als u dezelfde voorwaarden voor de storingsmelding 
instelt in meerdere adressen.

4 Activeer het aanvinkvakje [Upon 
occurrence of an event (Bij het 
optreden van een gebeurtenis)] en klik 
op [To STEP2 (Naar STAP2)].

5 Activeer elke te melden fout in [Setting 
Events Used for Sending Email 
Alerts (Instelling van evenementen die 
gebruikt worden voor het verzenden 
van e-mailwaarschuwingen)].
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6 Stel de vertragingstijd van de mail in 
vanaf het optreden van de fout tot het 
verzenden.

Memo

 z U kunt enkel die fouten melden die zich blijven 
voordoen tijdens een lange tijd met behulp van de 
vertragingstijdsinstellingen.

 z Stel de vertragingstijd in op "0 uur 0 minuten" om 
een e-mail te verzenden op het moment dat er zich 
een fout voordoet.

7 Klik op [OK (OK)].

8 Controleer de ingestelde details van 
de voorwaarden van voor destorings-
meldingen.

 z Tabels weergeven

(1) Klik op de knop [Show current 
settings table (Huidige 
instellingstabel weergeven)].

(2) Controleer de ingestelde details en 
sluit het venster.

 z De ingestelde voorwaarden voor de 2 
adressen vergelijken

(1) Gebruik het lijstvakje om elk adres 
dat vergeleken moet worden te 
selecteren.

(2) Controleer de instellingsdetails die 
weergegeven worden.

Memo

 z U kunt de voorwaarde-instellingen van de meldingen 
wijzigen door te klikken op de vergelijkingsdetails 
van de ingestelde voorwaarden.

9 Klik op [Submit (Verzenden)].

10 De instellingen zullen op de 
printer worden opgeslagen en de 
netwerkfuncties zullen opnieuw starten.
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SNMPv3 gebruiken
Het apparaat is uitgerust met een SNMPv3-
compatibele agent.

U kunt het apparaatbeheer op een veilige manier 
coderen met behulp van SNMP als u de SNMPv3-
compatibele SNMP-beheerder gebruikt.

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op de tab [Admin Setup 
(Beheerdersinstellingen)] > [Network 
Setup (Netwerkinstellingen)].

3 Klik op [SNMP (SNMP)] > [Settings 
(Instellingen)].

4 Activeer het aanvinkvakje van de te 
gebruiken SNMP-versie in [STEP1 
(STAP1)] en klik op [To STEP2 (Naar 
STAP2)].

Memo

 z Als [SNMPv3 (SNMPv3)] geselecteerd is, 
zullen referenties en instellingen met SNMPv1 
gedeactiveerd worden. Als [SNMPv3+v1 
(SNMPv3+v1)] geselecteerd is, kunnen zowel 
SNMPv1 als SNMPv3 gebruikt worden voor 
referenties, maar kan er enkel NMPv3 worden 
ingesteld.

5 Voer de gebruikersnaam voor SNMPv3 
in in [User Name (Gebruikersnaam)] 
in [STEP2 (STAP2)].
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6 Voer het authenticatiewachtwoord 
in in [Passphrase (Paszin)] in 
[Authentication Settings (Instellingen 
authenticatie)].

7 Selecteer [Algorithm (Algorithme)].

8 Voer een paszin voor codering in in 
[Passphrase (Paszin)] in [Privacy 
(Encription) Settings (Privacy- 
(coderings-)instellingen)].

Memo

 z Alleen [DES (DES)] kan geselecteerd worden als het 
coderingsalgoritme.

9 Klik op [Submit (Verzenden)].

10 De instellingen zullen op de 
printer worden opgeslagen en de 
netwerkfuncties zullen opnieuw starten.

Memo

 z Stel de contextnaam voor de te gebruiken SNMP-
beheerder in in "v3context".
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IEEE802.1X gebruiken
Compatibel met authenticatiefuncties die 
IEEE802.1X gebruiken.

 �Stappen voor installatie van 
IEEE802.1X

Om IEEE802.1X in te stellen in het apparaat 
sluit eerst het apparaat en de pc aan voor een 
installatie via een gewone hub. Na het voltooien 
van de IEEE802.1X-installatie sluit het apparaat 
aan op de authenticatieschakelaar.

1 Sluit de printer op de pc aan.

2 Stel het IP-adres in voor de installatie 
in de pc.

3 Stel het IP-adres in voor de installatie 
in de printer.

Hoe u de printer en de pc kunt aansluiten 
en de IP-adressen van de printer en van de 
(Windows) pc kunt instellen, kunt u vinden 
in "Basisinformatie".

4 IEEE802.1X instellen in de printer.

5 Sluit de printer direct op een 
authenticatieschakalaar aan.

 � IEEE802.1X instellen

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op de tab [Admin Setup 
(Beheerdersinstellingen)] > [Network 
Setup (Netwerkinstellingen)].

3 Klik op [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

Meer info

 z Als u PEAP gebruikt, ga naar "� PEAP gebruiken". 
Als u EAP-TLS gebruikt, ga naar "� EAP-TLS 
gebruiken".
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 �PEAP gebruiken

4 Selecteer [Enable (Activeren)] in 
[IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

5 Selecteer [PEAP (PEAP)] in [EAP Type 
(EAP-type)].

6 Voer een gebruikersnaam in bij [EAP 
User (EAP-gebruiker)].

7 Voer het wachtwoord in bij [EAP 
Password (EAP-wachtwoord)].

8 [Authenticate Server (Server 
authenticeren)] activeren.

9 Klik op [Import of CA Certificate 
(Import van CA-certificaat)].

Memo

 z Als [Not authenticate Server (Server niet 
authenticeren)] geactiveerd is, is het niet nodig het 
CA-certificaat te importeren.  
Als [Not authenticate Server (Server niet 
authenticeren)] geactiveerd is, deactiveer of er al 
dan niet verbinding gemaakt moet worden met de 
correcte authenticatieserver.

Het scherm "Import van CA-certificaat" zal 
worden weergegeven.

10 Voer de bestandsnaam in van het CA-
certificaat en klik op [OK (OK)].

Memo

 z Het geïmporteerde CA-certificaat is het 
authenticatorcertificaat dat afgegeven is door het 
RADIUS-servercertificaat.

 z Importeerbare bestandsformaten zijn PEM-, DER- 
en PKCS#7-formaten.

Het CA-certificaat zal geïmporteerd worden 
in de printer.

11 Klik op [Submit (Verzenden)].
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12 De instellingen zullen op het 
apparaat worden opgeslagen en de 
netwerkfuncties zullen opnieuw worden 
opgestart.

Als het stand-byscherm weergegeven 
wordt op het bedieningspaneel, schakel de 
voedingsstroom van het apparaat UIT.

Meer info

 z Zie "Basisinformatie" voor hoe u de voedingsstroom 
kunt UITschakelen.

 z Ga naar “Connecting the device to the 
authentication switch” (P.181).

 �EAP-TLS gebruiken

4 Selecteer [Enable (Activeren)] in 
[IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

5 Selecteer [EAP-TLS (EAP-TLS)] in [EAP 
Type (EAP-type)].

6 Voer een gebruikersnaam in bij [EAP 
User (EAP-gebruiker)].

7 Activeer het aanvinkvakje [Not 
use SSL/TLS Certificate for EAP 
authentication (Geen SSL/TLS-
certificaat voor EAP-authenticatie 
gebruiken)].

8 Klik op [Import of Client Certificate 
(Import van cliëntcertificaat)].

Het scherm "Import van cliëntcertificaat" 
zal worden weergegeven.

9 Voer de bestandsnaam in van het 
cliëntcertificaat.

Memo

 z Het importeerbare bestandsformaat van het 
certificaat is PKCS#12.

10 Voer het wachtwoord van het 
cliëntcertificaat in en klik op [OK (OK)].

Het cliëntcertificaat zal geïmporteerd 
worden in de printer.

11 [Authenticate Server (Server 
authenticeren)] activeren.
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12 Klik op [Import of CA Certificate 
(Import van CA-certificaat)].

Memo

 z Als [Not authenticate Server (Server niet 
authenticeren)] geactiveerd is, is het niet nodig het 
CA-certificaat te importeren.  
Als [Not authenticate Server (Server niet 
authenticeren)] geactiveerd is, deactiveer of er al 
dan niet verbinding gemaakt moet worden met de 
correcte authenticatieserver.

Het scherm "Import van CA-certificaat" zal 
worden weergegeven.

13 Voer de bestandsnaam in van het CA-
certificaat en klik op [OK (OK)].

Memo

 z Het geïmporteerde CA-certificaat is het 
authenticatorcertificaat dat afgegeven is door het 
RADIUS-servercertificaat.

 z Importeerbare bestandsformaten zijn PEM-, DER- 
en PKCS#7-formaten.

Het CA-certificaat zal geïmporteerd worden 
naar het apparaat.

14 Klik op [Submit (Verzenden)].

15 De instellingen zullen op de 
printer worden opgeslagen en de 
netwerkfuncties zullen opnieuw starten.

Als het stand-byscherm weergegeven 
wordt op het bedieningspaneel, schakel de 
voedingsstroom van het apparaat UIT.

Meer info

 z Zie "Basisinformatie" voor hoe u de voedingsstroom 
kunt UITschakelen.

 z Ga naar “Connecting the device to the 
authentication switch” (P.181).

 �De printer aansluiten op de 
authenticatieschakelaar

Memo

 z Controleer of de voeding van het apparaat is 
uitgeschakeld.

1 Steek de LAN-kabel in de LAN-
interfaceconnector (netwerk) van het 
apparaat.

2 Steek de LAN-kabel in de 
authenticatiepoort van de 
authenticatieschakelaar.

3 Schakel de voeding van het apparaat 
AAN.

4 Controleer of het stand-byscherm 
op het bedieningspaneel wordt 
weergegeven.

5 Stel het IP-adres van het apparaat in 
naargelang van de gebruiksomgeving.
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De printernamen voor 
EtherTalk wijzigen 
(Macintosh)

Als u EtherTalk gebruikt, kunt u gemakkelijk 
identificeerbare namen toevoegen aan het 
apparaat.

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op de tab [Admin Setup 
(Beheerdersinstellingen)] > [Network 
Setup (Netwerkinstellingen)] > 
[EtherTalk (EtherTalk)].

3 Voer een naam in in [EtherTalk Printer 
Name (Printernaam van EtherTalk)] en 
klik op [Submit (Verzenden)].

Opmerking

 z De instelbare printernamen bevatten maximum 32 
alfanumerieke tekens van één byte.

 z Gebruik geen symbolen (=:*@~ ), enz. in de 
printernaam.

De EtherTalk-zones 
wijzigen (Macintosh)

U kunt de printer wijzigen van de huidige 
zone naar een andere zone met afgebakende 
EtherTalk met meerdere logische zones.

Opmerking

 z De selecteerbare zones bevinden zich in dezelfde 
segmenten.

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Klik op de tab [Admin Setup 
(Beheerdersinstellingen)] > [Network 
Setup (Netwerkinstellingen)] > 
[EtherTalk (EtherTalk)].

3 Voer een nieuwe naam in in [EtherTalk 
Zone Name (Zonenaam van EtherTalk)] 
en klik op [Submit (Verzenden)].
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Afdrukken zonder 
printerdrivers (Direct 
printen)

PDF-bestanden printen
U kunt pdf-bestanden afdrukken zelfs als er geen 
printerdrivers geïnstalleerd zijn.

Specificeer het bestand van de webbrowser dat 
naar het apparaat gestuurd moet worden.

Opmerking

 z Het kan zijn dat sommige pdf-bestanden niet correct 
worden afgedrukt. Als het printen niet correct verloopt, 
druk dan af met behulp van een applicatie zoals Acrobat 
Reader.

 z Als u afdrukt door de af te drukken pagina te specificeren, 
kan de verwerking door het apparaat wat tijd in beslag 
nemen.

1 Meld u aan als beheerder.

Meer info

 z Zie “Logging in as an administrator” (P.150).

2 Selecteer de tab [Direct Print (Direct 
afdrukken)].

3 Specificeer het af te drukken bestand in 
[STEP1 (STAP1)].

Klik op [Browse (Browsen)] om 
het bestand te selecteren met het 
bestandsdialoogvenster.

4 Stel het printen in [STEP2 (STAP2)].

5 Klik op [Print (Afdrukken)] in [STEP3 
(STAP3)].

6 Controleer de afdrukinstellingen en klik 
op [OK (OK)].
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De server instellen om 
e-mailbijlagen af te drukken
De printer kan het bestand dat bij een ontvangen 
mail gevoegd is, afdrukken.

Memo

 z U kunt maximaal 10 bestanden afdrukken. De 
maximumgrootte van de bestanden is echter 8 MB.

 z PDF-, JPEG- en TIFF-bestanden kunnen worden afgedrukt.

 z Het kan zijn dat sommige pdf-bestanden niet correct 
worden afgedrukt. Als de bestanden niet correct worden 
afgedrukt, open het bestand met Adobe Reader om het af 
te drukken.

 �POP instellen

1 Ga naar de webpagina van de printer 
en log in als beheerder.

2 Selecteer [Admin Setup 
(Beheerderinst.)].

3 Selecteer [Network Setup 
(Netwerkinstellingen)] > [Email 
(E-mail)] > [Receiving Settings 
(Ontvangstinstellingen)].

4 Selecteer [POP3 (POP3)] en klik op 
[STEP2 (STEP2)].

5 Voltooi de instellingen door de 
instructies op het scherm te volgen.

Memo

 z Voer de juiste instellingen uit voor de mailserver 
die u gebruikt. Als het APOP-protocol gedeactiveerd 
is, kan het zijn dat mails niet correct ontvangen 
worden.

 z Als u een domeinnaam van de mailserver 
specificeert, stel de DNS-server dan in in de [TCP/
IP (TCP/IP)]-instelling.

6 Klik op [Submit (Verzenden)].

 �SMTP instellen

1 Ga naar de webpagina van de printer 
en log in als beheerder.

2 Selecteer [Admin Setup 
(Beheerderinst.)].

3 Selecteer [Network Setup 
(Netwerkinstellingen)] > [Email 
(E-mail)] > [Receiving Settings 
(Ontvangstinstellingen)].

4 Selecteer [SMTP (SMTP)] en klik op 
[STEP2 (STAP2)].

5 Voltooi de instellingen door de 
instructies op het scherm te volgen.

6 Klik op [Submit (Verzenden)].
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5
Printerinstellingen controleren en 
wijzigen met het bedieningspaneel

Printerinformatie printen ……………… 176

Afdrukhoeveelheden controleren …… 188

Resterende hoeveelheden van de  
verbruiksartikelen en  
onderhoudseenheden controleren … 189

Tabel met instellingsitems op het  
instellingsscherm van het apparaat … 190
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 z Printerinformatie printen

Afdrukbare rapporttabellen

Lijstnaam Uitleg Referentiepagina's.

Instellingsdetails Drukt een tabel van alle menucategorie-items en de 
huidige instellingen af. Bovendien worden de geavanceerde 
printerinstellingen ook afgedrukt op de paginakop.

Page 187

Netwerkfuncties Drukt de netwerkinformatie af. Page 188

Voorbeeldpagina's Drukt de demoafdrukdata af die opgeslagen zijn in de printer. Page 189

Bestandslijst Drukt een tabel af van de bestanden die geregistreerd zijn in 
het bestandssysteem.

Page 189

PS-lettertypelijst Druk de PS-lettertypemonsters af. Page 191

IBM PPR-lettertypelijst Drukt de IBM PPR-lettertypemonsters af. Page 191

EPSON FX-lettertypelijst Drukt de EPSON FX-lettertypemonsters af. Page 191

Totale afdrukresultaten Drukt de totale afdrukresultaten af. Page 190

Fout logboek Drukt de fouten af die de printer gedetecteerd en opgeslagen heeft. Page 190

Kleurprofiellijst Drukt de kleurenprofiellijst af. Page 191

Kleurkoppelingspatroon Drukt de patronen af voor de overeenkomst met de 
schaduwkarakteristieken.

Page 76

Medialijst Gebruiker*1 Drukt de informatie van de gebruikersmedialijst af. Page 192

Test print-1 Drukt de patronen voor de analyse van de afdrukkwaliteit af. Page 192

Test print-2 Drukt de patronen voor de analyse van de CYMK-afdrukkwaliteit af. Page 192

Test print-4 Drukt de patronen voor de analyse van de afdrukkwaliteit van 
de steunkleur (wit) af.

Page 192

*1: Wordt weergegeven wanneer de gebruikersmedia is geregistreerd.

Opmerking

 z Steek bij het printen van rapporten het te gebruiken papier van het A4-formaat in de lade vóór het printen.
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Instellingslijsten van de 
printer printen

Instellingsdetails

De apparaatinformatie afdrukken.

Druk af om de resterende hoeveelheid van de 
verbruiksartikelen en de andere ingestelde 
waarden, zoals het IP-adres en het MAC-
adres te bekijken en om te controleren of de 
afdrukeenheid van het apparaat correct werkt, 
enz.

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets.

Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Druk op de functienummers [1], [0] en 
[0] en druk op de knop [OK (OK)].

3 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].

 �Proefdrukken van resultaten 
afdrukken
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Informatielijsten van de 
printer printen

Netwer Informatie

De netwerkinformatie van het apparaat afdrukken.

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets.

Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Druk op de functienummers [1], [0] en 
[1] en druk op de knop [OK (OK)].

3 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].

 �Proefdrukken van resultaten 
afdrukken
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Bestandslijst
Drukt een tabel af van de bestanden die 
geregistreerd zijn in het bestandssysteem.

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Info afdrukken (Print 
Information)] en druk op de knop [OK 
(OK)].

3 Selecteer [Bestandslijst (File List)] en 
druk op de knop [OK (OK)].

4 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)]. 

Voorbeeldpagina's
Drukt demonstratiepagina’s af.

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Info afdrukken (Print 
Information)] en druk op de knop [OK 
(OK)].

3 Selecteer [Voorbeeldpagina (Demo 
Page)] en druk op de knop [OK (OK)].

4 [DEMO1] zal worden weergegeven. 
Selecteer een item om af te drukken en 
druk op de knop [OK (OK)].

5 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].
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Fout logboek
Drukt een geschiedenis af van de fouten die zich 
op het apparaat hebben voorgedaan.

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets.

Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Druk op de functienummers [1], [0] en 
[3] en druk op de knop [OK (OK)].

3 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].

Totale afdrukresultaten

Drukt de totale afdrukresultaten af.

Memo

 z Wordt niet weergegeven als het [Gebruiksrapport] van 
de [Afdrukstatistieken] ingesteld is op [Deactiveren].

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets.

Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Druk op de functienummers [1], [0] en 
[2] en druk op de knop [OK (OK)].

3 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].

4 Specificeer de afdrukhoeveelheid met 
de scrolknoppen  en druk op de 
knop [OK (OK)].
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Totale afdrukresultaten 
Afdruklijsten printen

Lettertypelijst

Drukt de lettertypemonsters af die opgeslagen 
zijn op het apparaat.

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Info afdrukken (Print 
Information)] en druk op de knop [OK 
(OK)].

3 Selecteer [PS-lettertypen (PS Font 
List)] en druk op de knop [OK (OK)].

4 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].

Kleurprofiellijst
Drukt een tabel af van de ICC-profielen die 
geregistreerd zijn in het bestandssysteem.

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Info afdrukken (Print 
Information)] en druk op de knop [OK 
(OK)].

3 Selecteer [Kleurenprofiellijst (Color 
Profile List)] en druk op de knop [OK 
(OK)].

4 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].
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Medialijst Gebruiker
Drukt een tabel af van de gebruikersmedia die 
geregistreerd is op het apparaat.

Memo

 z Wordt weergegeven wanneer de gebruikersmedia is 
geregistreerd. 

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Info afdrukken (Print 
Information)] en druk op de knop [OK 
(OK)].

3 Selecteer [Medialijst van gebruikers 
(User Media List)] en druk op de knop 
[OK (OK)].

4 Controleer of [Uitvoeren (Execute)] 
geselecteerd is. Vervolgens drukt u op 
de knop [OK (OK)].

Testafdruk
Drukt de afdrukkwaliteitslijsten af.

 z Test print-1

Drukt de patronen voor de analyse van de 
afdrukkwaliteit af.

 z Test print-2

Drukt de patronen voor het analyseren van de 
CYMK-afdrukkwaliteit af.

 z Test print-4

Drukt de patronen voor de analyse van de 
afdrukkwaliteit van de steunkleur (wit) af.

 �Hoe af te drukken

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Info afdrukken (Print 
Information)] en druk op de knop [OK 
(OK)].

3 Selecteer [Test Print-1 (Test Print-1)], 
[Test Print-2 (Test Print-2)] of [Test 
Print-4 (Test Print-4)] en druk op de 
knop [OK (OK)].
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4 Er zal [Uitvoeren (Execute)] worden 
weergegeven, dus druk op de [OK 
(OK)]-knop.

Aangepaste formaten 
(ongewoon papier) registreren

Als u aangepaste formaten gebruikt, stel de 
breedte en de lengte van het papier in met het 
bedieningspaneel.

1 Druk op de [Fn (Fn)]-toets.

Het numerieke invoerwaarde-scherm 
zal worden weergegeven.

2 Voer het functienummer in dat 
overeenstemt met de papierinvoerlade 
die moet ingesteld worden.

 z Lade-instellingen meerdere mogelijkheden
Druk op de functienummers [9] en [0]
en druk op de knop [OK (OK)].

 z Lade 1 gebruiken
Druk op de functienummers [1] en [0] 
en druk op de knop [OK (OK)].

Memo

 z De functienummers voor lades 2 tot 5 worden 
hieronder beschreven.

 – Lade 2: [Fn]-toets en de knoppen [2], [0], en [OK (OK)].

 – Lade 3: [Fn]-toets en de knoppen [3], [0], en [OK (OK)].

 – Lade 4: [Fn]-toets en de knoppen [4], [0], en [OK (OK)].

 – Lade 5: [Fn]-toets en de knoppen [5], [0], en [OK (OK)].
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3 Selecteer [Aangepast (Custom)] en 
druk op de knop [OK (OK)].

4 Controleer of er  wordt weergegeven 
op de linkerkant van [Aangepast 
(Custom)] en druk op de knop [BACK 
(TERUG)].

5 Stel de lengte en de breedte van het 
aangepaste formaat in.

(1) Selecteer [Y-afmeting (Y 
Dimension)] en druk op de knop 
[OK (OK)].

(2) Gebruik het toetsenbord met de 10 
toetsen of de scrolknoppen  om 
de lengte in te voeren.

(3) Druk na het invoeren van de lengte 
op de knop [OK (OK)]. Controleer 
of er  wordt weergegeven aan 
de linkerkant van de ingevoerde 
waarde en druk op de knop [BACK 
(TERUG)].

(4) Selecteer [X-afmeting (X 
Dimension)] en druk op de knop 
[OK (OK)].

(5) Gebruik het toetsenbord met de 10 
toetsen of de scrolknoppen  om 
de breedte in te voeren.

(6) Druk na het invoeren van de 
breedte op de knop [OK (OK)]. 
Controleer of er  wordt 
weergegeven aan de linkerkant van 
de ingevoerde waarde en druk op 
de knop [BACK (TERUG)].

6 Druk op de knop [ON LINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.
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Beheerderswachtwoorden 
wijzigen

Een beheerderswachtwoord wijzigen. De 
standaardfabrieksinstelling is [aaaaaa].

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Beheerdersinst. (Admin 
Setup)] en druk op de knop [OK (OK)].

3 Voer het beheerderswachtwoord in en 
druk op de knop [OK (OK)].

4 Selecteer [Wachtwoord wijzigen 
(Change Password)] en druk op de knop 
[OK (OK)].

5 Voer het nieuwe wachtwoord in en druk 
op de [OK (OK)]-knop.

Opmerking

 z Stel een wachtwoord in van ten minste 6 tekens.

6 Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw 
in en druk op de knop [OK (OK)].

7 Druk op de knop [ON LINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.
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Beperken van de knopwerkingen 
(paneelvergrendeling)

Stel in om de werking van de knoppen te 
beperken, zodat de instellingen van het apparaat 
niet per ongeluk gewijzigd worden.

1 Druk op de knop [OK (OK)], houd 
hem ingedrukt en druk op de aan-/
uitschakelaar.

2 Controleer of [Boot Menu (Boot Menu)] 
geselecteerd is en druk op de knop [OK 
(OK)].

3 Voer het wachtwoord in en druk op de 
[OK (OK)]-knop.

Memo

 z Dit is hetzelfde als bij het beheerderwachtwoord. De 
standaardfabrieksinstelling is [aaaaaa].

4 Selecteer [Panel Lockout (Panel 
Lockout)] en druk op de [OK (OK)]-
knop.

5 Specificeer de werkingen van de 
knoppen die beperkt moeten worden en 
druk op de knop [OK (OK)].

 z Modus1:
De knop [BACK (TERUG)], de 
scrolknoppen  en het toetsenbord 
met de 10 toetsen worden 
gedeactiveerd.

 z Modus2:
De knoppen [HELP (HELP)], 
[BACK (TERUG)], [POWER SAVE 
(ENERGIESPAARSTAND)], de 
scrolknoppen , de knop [CANCEL 
(ANNULEREN)] en het toetsenbord met 
de 10 toetsen worden gedeactiveerd.

 z Uit:
Alle knoppen voor de werking worden 
geactiveerd.

6 Controleer of er  wordt weergegeven 
aan de linkerkant van de bestemde 
modus en druk op de knop [ON LINE 
(ONLINE)]. De weergave zal teruggaan 
naar het startmenu.

7 Start de printer opnieuw op.
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Menuweergaven beperken 
(vergrendeling van het menu)

Stel in om de werking van het menu te 
beperken, zodat er per ongeluk geen instellingen 
van het apparaat gewijzigd worden.

1 Druk op de knop [OK (OK)], houd 
hem ingedrukt en druk op de aan-/
uitschakelaar.

2 Controleer of [Boot Menu (Boot Menu)] 
geselecteerd is en druk op de knop [OK 
(OK)].

3 Voer het wachtwoord in en druk op de 
[OK (OK)]-knop.

Memo

 z Dit is hetzelfde als bij het beheerderwachtwoord. De 
standaardfabrieksinstelling is [aaaaaa].

4 Selecteer [Menu Lockout (Menu 
Lockout)] en druk op de knop [OK 
(OK)].

5 Selecteer [Aan (On)] en druk op de 
knop [OK (OK)].

6 Controleer of er  weergegeven is 
aan de linkerkant van [Aan] en druk 
op de knop [ON LINE (ONLINE)]. 
De weergave zal teruggaan naar het 
startmenu.

7 Start de printer opnieuw op.
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 z Afdrukhoeveelheden controleren
U kunt de afdrukhoeveelheden tot heden controleren. U kunt ook de afdrukhoeveelheden (invoer) van 
elke lade controleren.

1 Druk op de scroll-knop  of .

2 Selecteer [Configuratie 
(Configuration)] en druk op de [OK 
(OK)]-knop.

3 Selecteer [Cassette telling (Tray 
Count)] en druk op de [OK (OK)]-knop.

4 Selecteer de te controleren lade.

5 Druk op de [OK (OK)]-knop.

Als u andere items wilt controleren, 
moet u op de [BACK (TERUG)]-knop 
drukken en naar 4 terugkeren.

6 Druk op de knop [ON LINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.
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 z Resterende hoeveelheden van de verbruiksartikelen 
en onderhoudseenheden controleren

U kunt de resterende hoeveelheden en de levensduur van de toner, de afbeeldingsdrum, de 
bandeenheid, de fusereenheid en de afvaltonerbak controleren.

1 Druk op de scroll-knop of de  of .

2 Selecteer [Configuratie 
(Configuration)] en druk op de [OK 
(OK)]-knop.

3 Selecteer [Levensduur (Supplies Life)] 
en druk op de [OK (OK)]-knop.

4 Selecteer de te controleren verbruiks- 
of onderhoudseenheden (toner, 
afbeeldingsdrum, bandeenheid, 
fixeereenheid of tonerafvalbak).

5 Druk op de [OK (OK)]-knop.

Als u andere items wilt controleren, 
moet u op de [BACK (TERUG)]-knop 
drukken en naar 5 terugkeren.

6 Druk op de knop [ON LINE (ONLINE)] 
om terug te keren naar het standby-
scherm.

Memo

 z De waarde rechts van de toner in het "Resterende 
hoeveelheid verbruiksartikelen"-scherm 
verandert afhankelijk van het soort geïnstalleerde 
tonercartridge.  
"10.0K" wordt op het moment van de aankoop 
van het product weergegeven en wanneer er een 
standaardtoner is gemonteerd.  
"24.0K" wordt weergegeven wanneer er een toner 
met grote capaciteit wordt gemonteerd.
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 z Tabel met instellingsitems op het 
instellingsscherm van het apparaat

Instellingsscherm van het apparaat

Item Details
Configuratie U kunt de apparaatinformatie controleren (d.w.z. het totaal aantal vellen in elke 

lade, de resterende hoeveelheid verbruiksartikelen, het ingestelde papierformaat 
in elke lade, de systeeminformatie, enz.).

Informatie afdrukken U kunt de instellingen en de lettertypelijst van deze machine afdrukken.
Beveiligde taak afdrukken U kunt afdruktaken opslaan op de harde schijf van het apparaat en een 

wachtwoord invoeren om te printen. Wordt weergegeven wanneer de vaste schijf 
is gemonteerd.

Menu's U kunt de ladeconfiguratie, de systeeminstellingen, de compensatie voor de 
afdrukpositie, de kleur, enz. instellen.

Beheerdersinstallatie Dit is het menu waarmee de beheerder de netwerkinstellingen instelt, 
wachtwoorden wijzigt, enz.

Afdrukstatistieken U kunt de afdrukgebruiksstatus van de gebruiker controleren.
Kalibratie U kunt de dichtheid en de schaduwen van de kleuren, de scheefstand van de 

kleuren, enz. aanpassen.
Opstartmenu U kunt instellen of de printer opnieuw gestart moet worden wanneer er zich een 

storing voordoet op de harde schijf, in het bestandssysteem, enz.
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[Configuratie]

Item Details
Ladeteller MP-lade nnnnnn Geeft de totale afdrukhoeveelheid weer voor de 

multifunctionele lade. (Dit is het aantal vellen dat ingevoerd 
wordt van de multifunctionele lade.)

Lade1 nnnnnn Geeft de totale afdrukhoeveelheid weer voor elke lade. (Dit 
is het aantal vellen dat ingevoerd wordt van elke lade.)

Lade2*1

Lade3*1

Lade4*1

Lade5*1

*1: De optionele 
uitbreidingslade-
eenheid wordt 
weergegeven 
wanneer die 
gemonteerd is.

nnnnnn Geeft het resterende percentage van de tonerhoeveelheid 
voor elke kleur weer.

Levensduur 
verbruiksartikelen

Cyaantoner (n.nK) Resterende 
nnn%

Geeft het resterende percentage van de tonerhoeveelheid 
voor elke kleur weer. 

Magentatoner (n.nK) Resterende 
nnn%

Gele toner (n.nK) Resterende 
nnn%

Zwarte toner (n.nK) Resterende 
nnn%

Witte Toner (n.nK) Resterende 
nnn%

Cyaandrum Resterende 
nnn%

Geeft het resterende percentage van de levensduur van de 
cyaanafbeeldingsdrum weer.

Magentadrum Resterende 
nnn%

Geeft het resterende percentage van de levensduur van de 
magenta-afbeeldingsdrum weer.

Gele drum Resterende 
nnn%

Geeft het resterende percentage van de levensduur van de 
gele afbeeldingsdrum weer.

Zwart drum Resterende 
nnn%

Geeft het resterende percentage van de levensduur van de 
zwarte afbeeldingsdrum weer.

Witte Drum Resterende 
nnn%

Geeft het resterende percentage van de levensduur van de 
witte afbeeldingsdrum weer.

Tonerafvalbak Resterende 
nnn%

Geeft het resterende percentage van de levensduur van de 
tonerafvalbak weer.

Band Resterende 
nnn%

Geeft het resterende percentage van de levensduur van de 
bandeenheid weer.

Fuser Resterende 
nnn%

Geeft het resterende percentage van de levensduur van de 
fixeereenheid weer.
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Item Details
Netwerk Printernaam **********

**********
***********

Geeft de printernaam weer die wordt gebruikt door DNS en 
Netwerk-PnP

Korte printernaam *******
********

Geeft de korte printernaam weer.

IPv4-adres xxx.xxx.
xxx.xxx

Wijzigt het IP-adres. Geeft de instelling van het  
bedieningspaneel [Beheerdermenu] > 
[Netwerkinstelling] > [IPv4-adres] weer wanneer TCP/
IP geactiveerd is.

Subnetmasker xxx.xxx.
xxx.xxx

Geeft het subnetmasker weer. Geeft de instelling van het  
bedieningspaneel [Beheerdermenu] > 
[Netwerkinstelling] > [Subnetmasker] weer wanneer 
TCP/IP geactiveerd is.

Gateway-adres xxx.xxx.
xxx.xxx

Geeft het gatewayadres weer. Geeft de instelling van het  
bedieningspaneel [Beheerdermenu] > 
[Netwerkinstelling] > [Gatewayadres] weer wanneer 
TCP/IP geactiveerd is.

MAC-adres xx:xx:xx:
xx:xx:xx

Geeft het MAC-adres weer.

Netwerk-FW 
Versie

xx.xx De firewallversie van het netwerk weergeven.

Web op afstand 
Versie

xx.xx Geeft de versie van de webpagina weer.

IPv6-adres
(Lokaal)

xxxx:xxxx:
xxxx:xxxx:
xxxx:xxxx:
xxxx:xxxx

Geeft het (lokale) IPv6-adres weer. Als TCP/IP 
gedeactiveerd is of als de IP-versie IPv4 is, wordt dit menu 
niet weergegeven.

IPv6-adres
(Globaal)

xxxx:xxxx:
xxxx:xxxx:
xxxx:xxxx:
xxxx:xxxx

Geeft het (globale) IPv6-adres weer. Als TCP/IP 
gedeactiveerd is of als de IP-versie IPv4 is, wordt dit menu 
niet weergegeven.

Papierformaat in 
lade

MP-lade A4 Geeft het papierformaat voor de multifunctionele lade weer.

Lade1 A4 Geeft het papierformaat voor lade 1 weer.

Lade2*1

Lade3*1

Lade4*1

Lade5*1

*1: De optionele 
uitbreidingslade-
eenheid wordt 
weergegeven 
wanneer die 
gemonteerd is.

A4 Geeft het papierformaat voor elke lade weer.
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Item Details
Systeem Serienummer xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxx

Geeft het serienummer weer.

Eigenschapsnummer xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Geeft het assetnummer van de printerbeheerder weer.

Filmware-versie xxx.xx_x_x Geeft het versienummer van FirmSuite weer.
CU Version xx.xx Geeft de firmwareversie van de regeleenheid weer.
PU Version xx.xx.xx Geeft de firmwareversie van de afdrukeenheid weer.
RAM xxMB Geeft de totale beschikbaarheid van alle gemonteerde 

RAM’s weer.
Flash
Geheugen

xxMB[Fxx] Geeft de totale beschikbaarheid van alle geïnstalleerde 
flashgeheugens en flashsysteemversies weer.

HDD*1

*1: Wordt 
weergegeven 
wanneer de 
harde schijf 
(optie) is 
gemonteerd.

xx.xxGB [Fxx] Geeft de grootte van de harde schijf en de geïnstalleerde 
bestandssysteemversie weer.

Datum en tijd yyyy/mm/dd 
hh:mm

Geeft de huidige datum en tijd weer.
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[Informatie afdrukken]

Item Details
Configuratie Afdrukken Drukt de instellingsdetails van het apparaat af.
Netwerk Afdrukken Drukt de netwerkinformatie af.
Demo Page DEMO1 Afdrukken Drukt de demopagina’s af.
File List Afdrukken Drukt de kleurenprofiellijst af.
PS-lettertypelijst Afdrukken Drukt de PostScript-lettertypemonsters af.
Gebruiksrapport*1

*1: Wordt niet weergegeven als 
[Afdrukstatistieken] > [Gebruiksrapport] 
ingesteld is op [Deactiveren] op het 
bedieningspaneel.

Afdrukken Drukt de totale afdrukresultaten af.

Error Log Afdrukken Hiermee drukt u het foutenlogboek af.
Color Profile List Afdrukken Drukt de kleurenprofiellijst af.
Medialijst Gebruiker Afdrukken Drukt de informatie van de gebruikersmedialijst af.

→ Een methode voor het registreren van gebruikersmedia
Test Print-1 Afdrukken Drukt de patronen voor de analyse van de 

afdrukkwaliteit af.
Test Print-2 Afdrukken Drukt de patronen voor het analyseren van de CYMK-

afdrukkwaliteit af.
Test Print-4 Afdrukken Drukt de patronen voor de analyse van de 

afdrukkwaliteit van de steunkleur (wit) af.
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[Beveiligde taak afdrukken]
Opmerking

 z Wordt weergegeven wanneer de harde schijf (optie) is gemonteerd.

 z Om dit menu te openen is het noodzakelijk het wachtwoord voor beveiligd printen in te voeren.

Item Details
Encrypted Job Niet gevonden Dit bericht wordt weergegeven wanneer er geen 

gecodeerde, beveiligde afdruktaken toegekend zijn 
aan het wachtwoord dat ingevoerd is.

Afdrukken Drukt de gecodeerde, beveiligde afdruktaken op de 
harde schijf af.

Verwijderen Verwijdert de gecodeerde, beveiligde afdruktaken 
die op de harde schijf opgeslagen zijn.

Stored Job Niet gevonden Dit bericht wordt weergegeven wanneer er geen 
beveiligde afdruktaak toegekend is aan het 
wachtwoord dat ingevoerd is.

Afdrukken Drukt de beveiligde afdruktaken af die op de harde 
schijf opgeslagen zijn.

Verwijderen Verwijdert de beveiligde afdruktaken die op de harde 
schijf opgeslagen zijn.
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[Menu’s]

 �Tray Configuration
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
MP-
ladeconfiguratie

Papierformaat A3Nobi
A3Wide
A3
A4
A4
A5
A5
A6
B4
B5
B5
B6
Legal14
Legal13.5
Legal13
Tabloid Extra
Tabloid
Amerikaans briefformaat
Amerikaans briefformaat
Executive
16K (184x260mm)
16K (195x270mm)
16K (197x273mm)
16K (184x260mm)
16K (195x270mm)
16K (197x273mm)
8K (260x368mm)
8K (270x390mm)
8K (273x394mm)
Statement
A4Wide
A4Wide
Standaard

Stelt het papierformaat in voor de multifunctionele 
lade.

X-afmeting*1

*1: Wordt 
weergegeven 
wanneer het 
[Papierformaat] 
ingesteld is op 
[Aanpassen] 
op het 
bedieningspaneel.

2.5"
tot
8.3"
tot
13"

Stelt de breedte van het aangepaste papier in voor 
de multifunctionele lade.

64mm
tot
210mm
tot
330mm

Y-afmeting*1

*1:Wordt 
weergegeven 
wanneer het 
[Papierformaat] 
ingesteld is op 
[Aanpassen] 
op het 
bedieningspaneel.

3.5"
tot
11.7"
tot
52.0"

Stelt de lengte van het aangepaste papier in voor 
de multifunctionele lade.

89mm
tot
297mm
tot
1321mm
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
MP-
ladeconfiguratie

Mediatype Eenvoudig
Briefhoofd
Transparanten
Band
Gerecycled
Karton
Ruw
USERTYPE1*1

USERTYPE2*1

USERTYPE3*1

USERTYPE4*1

USERTYPE5*1

USERTYPE6*1

USERTYPE7*1

USERTYPE8*1

USERTYPE9*1

USERTYPE10*1

USERTYPE11*1

USERTYPE12*1

USERTYPE13*1

USERTYPE14*1

USERTYPE15*1

USERTYPE16*1

USERTYPE17*1

USERTYPE18*1

USERTYPE19*1

USERTYPE20*1

*1: GEBRUIKERSTYPE 1-20 zal 
worden weergegeven als het 
geregistreerd is.

Stelt het papiertype in voor de multifunctionele 
lade.

Papiergewicht Automatisch
Ultra-licht
Licht
Medium licht
Gemiddeld
Gemiddeld zwaar
Zwaar
Ultra zwaar1
Ultra zwaar2
Ultra Zwaar3
Ultra zwaar4
Ultra zwaar5

Stelt het papiergewicht in voor de multifunctionele 
lade.

Ladegebruik Normal lade
Bij discrepantie
Niet gebruiken

Stelt in hoe de multifunctionele lade te gebruiken.

Normal lade: (Ladeselectie/-wisseling)
Gebruiken als een  gewone lade.

Bij discrepantie:
Als het papierformaat of het papiertype van de 
uitvoerlade verschilt van de afdrukdata, gebruik 
de multifunctionele lade.

Niet gebruiken:
Automatische ladeselectie en automatische 
ladewisseling zijn niet mogelijk.
Als er echter [Menu] > [Ladeconfiguratie] > 
[Papierinvoerlade] > [Multifunctionele lade] 
gespecificeerd is op het bedieningspaneel, zullen 
de bewerkingen dezelfde zijn als bij de gewone 
lades (Gebruikt de multifunctionele lade als de 
automatische lade).
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Configuratie 
lade1

Papierformaat Cassette Size
Standaard
Andere grootte

Stelt het papierformaat voor lade 1 in.

X-afmeting*1

*1: Wordt 
weergegeven 
wanneer het 
[Papierformaat] 
ingesteld is op 
[Aanpassen] 
op het 
bedieningspaneel.

3.9"
tot
8.3"
tot
13.0"

Stelt de breedte van het aangepaste papier voor 
lade 1 in.

99mm
tot
210mm
tot
330mm

Y-afmeting*1

*1: Wordt 
weergegeven 
wanneer het 
[Papierformaat] 
ingesteld is op 
[Aanpassen] 
op het 
bedieningspaneel.

5.8"
tot
11.7"
tot
18.0"

Stelt de lengte van het aangepaste papier voor lade 
1 in.

147mm
tot
297mm
tot
457mm

Mediatype Eenvoudig
Briefhoofd
Transparanten
Band
Gerecycled
Karton
Ruw
USERTYPE1*1

USERTYPE2*1

USERTYPE3*1

USERTYPE4*1

USERTYPE5*1

USERTYPE6*1

USERTYPE7*1

USERTYPE8*1

USERTYPE9*1

USERTYPE10*1

USERTYPE11*1

USERTYPE12*1

USERTYPE13*1

USERTYPE14*1

USERTYPE15*1

USERTYPE16*1

USERTYPE17*1

USERTYPE18*1

USERTYPE19*1

USERTYPE20*1

*1: GEBRUIKERSTYPE 1-20 zal 
worden weergegeven als het 
geregistreerd is.

Stelt het papiertype voor lade 1 in.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Configuratie 
lade1

Papiergewicht Automatisch
Ultra-licht
Licht
Medium licht
Gemiddeld
Gemiddeld zwaar
Zwaar
Ultra zwaar1
Ultra zwaar2
Ultra Zwaar3
Ultra zwaar4
Ultra zwaar5

Stelt het papiergewicht voor lade 1 in.

A3Nobi Papier A3Nobi
A3Wide
Tabloid Extra

Stel in bij gebruik van de papierformaten A3Nobi 
(328 x 453 mm), A3WIDE (320 x 450 mm), of 
tabloid extra (12 x 18") in lade 1.

Legal14 
Papier

Legal14
Legal13.5

Stel in bij gebruik van papier van legal14 (8.5 x 
14") or legal13,5 (8,5 x 13,5") in lade 1.

A5LEF/A6 
Papier

A5
A6

Stel in bij gebruik van A5-  en A6-papier in lade 1.

A5SEF Papier A5 Stel in bij gebruik van A5- -papier in lade 1.

Andere 
grootte

A4Wide
A4Wide
B6
16K (184x260mm)
16K (195x270mm)
16K (197x273mm)
16K (184x260mm)
16K (195x270mm)
16K (197x273mm)
8K (260x368mm)
8K (270x390mm)
8K (273x394mm)

Specificeert andere vaste papierformaten in lade 1.

Lade2*1

Lade3*1

Lade4*1

Lade5*1

*1: De optionele 
uitbreidingslade-
eenheid wordt 
weergegeven 
wanneer die 
gemonteerd is.

Papierformaat Cassette Size
Standaard
Andere grootte

Stelt het papierformaat voor lade 2 tot 5 in.

X-afmeting*2

*2: Wordt 
weergegeven 
wanneer het 
[Papierformaat] 
ingesteld is op 
[Aanpassen] 
op het 
bedieningspaneel.

3.9"
tot
8.3"
tot
13.0"

Stelt de breedte van het aangepaste papier voor 
lade 2 tot 5 in.

99mm
tot
210mm
tot
330mm

Y-afmeting*2

*2: Wordt 
weergegeven 
wanneer het 
[Papierformaat] 
ingesteld is op 
[Aanpassen] 
op het 
bedieningspaneel.

5.8"
tot
11.7"
tot
18.0"

Stelt de lengte van het aangepaste papier voor lade 
2 tot 5 in.

147mm
tot
297mm
tot
457mm
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Lade2*1

Lade3*1

Lade4*1

Lade5*1

*1: De optionele 
uitbreidingslade-
eenheid wordt 
weergegeven 
wanneer die 
gemonteerd is.

Mediatype Eenvoudig
Briefhoofd
Band
Gerecycled
Karton
Ruw
USERTYPE1*1

USERTYPE2*1

USERTYPE3*1

USERTYPE4*1

USERTYPE5*1

USERTYPE6*1

USERTYPE7*1

USERTYPE8*1

USERTYPE9*1

USERTYPE10*1

USERTYPE11*1

USERTYPE12*1

USERTYPE13*1

USERTYPE14*1

USERTYPE15*1

USERTYPE16*1

USERTYPE17*1

USERTYPE18*1

USERTYPE19*1

USERTYPE20*1

*1: GEBRUIKERSTYPE 1-20 
zal worden weergegeven 
als het geregistreerd is.

Stelt het papiertype voor lade 2 tot 5 in.

Papiergewicht Automatisch
Ultra-licht
Licht
Medium licht
Gemiddeld
Gemiddeld zwaar
Zwaar
Ultra zwaar1
Ultra zwaar2
Ultra Zwaar3
Ultra zwaar4

Stelt het papiergewicht voor lade 2 tot 5 in.

A3Nobi Papier A3Nobi
A3Wide
Tabloid Extra

Stel in bij gebruik van de papierformaten A3Nobi 
(328 x 453 mm), A3WIDE (320 x 450 mm), of 
tabloid extra (12 x 18") in lade 2 tot 5.

Legal14 
Papier

Legal14
Legal13.5

Stel in bij gebruik van papier van legal14 (8,5 x 
14") or legal13,5 (8,5 x 13,5") in lade 2 tot 5.

A5LEF/A6 
Papier

A5
A6

Stel in bij gebruik van A5-  en A6-papier in lade 
2 tot 5.

A5SEF Papier A5 Stel in bij gebruik van A5- -papier in lade 2 tot 5.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Lade2*1

Lade3*1

Lade4*1

Lade5*1

*1: De optionele 
uitbreidingslade-
eenheid wordt 
weergegeven 
wanneer die 
gemonteerd is.

Andere 
grootte

A4Wide
A4Wide
B6
16K (184x260mm)
16K (195x270mm)
16K (197x273mm)
16K (184x260mm)
16K (195x270mm)
16K (197x273mm)
8K (260x368mm)
8K (270x390mm)
8K (273x394mm)

Specificeert andere vaste papierformaten in lade 2 
tot 5.

Paper Feed MP-lade
Lade1
Lade2*1

Lade3*1

Lade4*1

Lade5*1

*1: De optionele uitbreidingslade-
eenheid wordt weergegeven 
wanneer die gemonteerd is.

Specificeert de papierinvoerlade.

Auto Tray Switch Aan
Uit

Stelt in of er automatisch gewisseld moet worden 
naar een andere lade wanneer er geen papier meer 
is in de huidige afdruklade.

Tray Sequence Down
Up
Papierinvoer

Specificeert de selectievolgorde van de lade bij 
gebruik van de automatische ladeselectie of 
automatische ladewisseling.

Unit of Measurement inch 
millimeter  

Specificeert de eenheden voor de aangepaste 
papierformaten.

 �Systeemaanpassing
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Tijd energiebesparingsmodus 1 minute

2 minutes
3 minutes
4 minutes
5 minutes
10 minutes
15 minutes
30 minutes
60 minutes

Stelt de tijdslimiet in voordat de printer 
overschakelt op de energiespaarstand.

Slaaptijd 1 minute
2 minutes
3 minutes
4 minutes
5 minutes
10 minutes
15 minutes
30 minutes
60 minutes

Stelt de tijdslimiet in voordat de printer 
overschakelt van de slaapstand naar de 
energiespaarstand.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Tijd automatisch uitschakelen 1 uur

2 uur
3 uur
4 uur
8 uur
12 uur
18 uur
24 uur

Stelt de tijdslimiet in voordat de printer naar de 
UIT-stand gaat van de stand-bymodus.

Verwijderbare waarschuwing ONLINE
Taak

Stelt de tijdslimiet in voordat de wisbare weergave 
van waarschuwingen uitschakelt.

Auto Continue Aan
Uit

Stelt in of het automatisch printerherstel 
geïmplementeerd moet worden wanneer er zich een 
geheugenoverloop of een ladeverzoek voordoet.

Manual Timeout Uit
30 seconden  
60 seconden

Stelt de wachttijd in voor de papierinvoer tijdens de 
manuele invoer.
Als het papier niet ingevoerd wordt binnen de 
gespecificeerde tijd, wordt de taak geannuleerd.

Time-out bij het afdrukken Uit
5 seconden
10 seconden
20 seconden
30 seconden
40 seconden
50 seconden
60 seconden
90 seconden
120 seconden
150 seconden
180 seconden
210 seconden
240 seconden
270 seconden
300 seconden

Stelt de tijd in vanaf het verlies van de ontvangst 
van data tot geforceerde printen.
Met PS zal de taak geannuleerd worden, zonder dat 
het printen uitgevoerd wordt.

Toner laag Doorgaan
Stoppen

Stelt de werking van de printer in wanneer er toner 
wordt gedetecteerd.
Doorgaan:

De voortzetting van het afdrukken is mogelijk, 
wanneer de printer online is.

Stoppen:
Apparaat is offline.

Storing verhelpen Aan
Uit

Stelt in of er een herstel na een papierstoring moet 
worden geïmplementeerd wanneer er zich een 
storing voordoet.
Door [Uit] in te stellen zullen de taken die pagina’s 
bevatten waarbij er een storing opgetreden is, 
geannuleerd worden.

Foutenrapport Aan
Uit

Stelt in of er foutrapporten moeten worden 
afgedrukt, wanneer er zich een fout voordoet in PS.

Heximale dump Uitvoeren Drukt de ontvangen data in hexadecimaal formaat 
af.
Schakelt de voeding UIT wanneer het afdrukken 
met hexdump voltooid is.
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 �Aanpassingen printen
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Print Position 
Adjust

MP-lade X-aanpassing 0,00
tot
±2,00mm

Past de algemene afdrukpositie van de afbeelding 
loodrecht (horizontaal) aan boven de richting van 
de papiergeleider (intervallen van 0,25 mm).

Y-aanpassing 0,00
tot
±2,00mm

Past de algemene afdrukpositie van de afbeelding 
aan in de richting van de papiergeleider (verticaal) 
(intervallen van 0,25 mm).

Y-schaling -0,25%
tot
0,00%
tot
+0,5%

De afdrukafbeelding zoomen in de richting van de 
papierloop. (Met 0,05%)

Lade1 X-aanpassing 0,00
tot
±2,00mm

Past de algemene afdrukpositie van de afbeelding 
loodrecht (horizontaal) aan boven de richting van 
de papiergeleider (intervallen van 0,25 mm).

Y-aanpassing 0,00
tot
±2,00mm

Past de algemene afdrukpositie van de afbeelding 
aan in de richting van de papiergeleider (verticaal) 
(intervallen van 0,25 mm).

Y-schaling -0,25%
tot
0,00%
tot
+0,5%

De afdrukafbeelding zoomen in de richting van de 
papierloop. (Met 0,05%)

Lade2*1

Lade3*1

Lade4*1

Lade5*1

*1: De optionele 
uitbreidingslade-
eenheid wordt 
weergegeven 
wanneer die 
gemonteerd is.

X-aanpassing 0,00
tot
±2,00mm

Past de algemene afdrukpositie van de afbeelding 
loodrecht (horizontaal) aan boven de richting van 
de papiergeleider (intervallen van 0,25 mm).

Y-aanpassing 0,00
tot
±2,00mm

Past de algemene afdrukpositie van de afbeelding 
aan in de richting van de papiergeleider (verticaal) 
(intervallen van 0,25 mm).

Y-schaling -0,25%
tot
0,00%
tot
+0,5%

De afdrukafbeelding zoomen in de richting van de 
papierloop. (Met 0,05%)

Zwarte instellingen regulier papier 0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Implements fine adjustment if black or white 
spots appear faded when printing on plain paper 
in mono mode.
Lower the setting value if there are only fewer 
white spots, or raise the setting value if the high-
density portion is thinner.

Kleurinstellingen regulier papier 0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Implements fine adjustment if color spots appear 
faded when printing on plain paper in color mode.
Lower the setting value if there are only fewer 
white spots, or raise the setting value if the high-
density portion is thinner.

Trans. Kleurinstelling 0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Implements fine adjustment if black or white 
spots appear faded when printing on transparency 
in mono mode.
Lower the setting value if there are only fewer 
white spots, or raise the setting value if the high-
density portion is thinner.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Trans. Kleurinstelling 0

+1
+2
+3
-3
-2
-1

Implementeert fijne afstemming als de 
kleurstippen vervaagd lijken wanneer er afgedrukt 
wordt op transparant papier in de kleurenmodus.
Verlaag de ingestelde waarde als er enkel minder 
witte stippen zijn of verhoog de waarde als de 
hogedichtheidsportie dunner is.

SMR-instellingen Cyaan 0
+1
+2
+3
-6
-5
-4
-3
-2
-1

Compenseert bij cyaan voor verschillen in 
de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, 
de afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. 
Verander de instellingen als er bramen zijn op de 
afbeelding.

Magenta 0
+1
+2
+3
-6
-5
-4
-3
-2
-1

Compenseert bij magenta voor verschillen 
in de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, 
de afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. 
Verander de instellingen als er bramen zijn op de 
afbeelding.

Geel 0
+1
+2
+3
-6
-5
-4
-3
-2
-1

Compenseert bij geel voor verschillen in 
de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, 
de afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. 
Verander de instellingen als er bramen zijn op de 
afbeelding.

Zwart 0
+1
+2
+3
-6
-5
-4
-3
-2
-1

Compenseert bij zwart voor verschillen in 
de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, 
de afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. 
Verander de instellingen als er bramen zijn op de 
afbeelding.

Wit 0
+1
+2
+3
-6
-5
-4
-3
-2
-1

Compenseert bij wit voor verschillen in 
de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, 
de afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. 
Verander de instellingen als er bramen zijn op de 
afbeelding.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
BG instellingen Cyaan 0

+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compenseert bij cyaan voor verschillen in 
de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, de 
afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. Wijzig de 
instelling als de onderplaat donker is.

Magenta 0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compenseert bij magenta voor verschillen 
in de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, de 
afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. Wijzig de 
instelling als de onderplaat donker is.

Geel 0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compenseert bij geel voor verschillen in 
de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, de 
afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. Wijzig de 
instelling als de onderplaat donker is.

Zwart 0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compenseert bij zwart voor verschillen in 
de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, de 
afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. Wijzig de 
instelling als de onderplaat donker is.

Wit 0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compenseert bij wit voor verschillen in 
de afdrukresultaten door verschillen in de 
temperatuur en vochtigheid van de omgeving, de 
afdrukdichtheid en de afdrukfrequentie. Wijzig de 
instelling als de onderplaat donker is.

Afbeeldingsdrums reinigen Aan
Uit

Stelt in of u de drum moet schoonmaken voor 
het printen. De kwaliteit van de afbeelding kan 
verbeterd worden.

Schoonmaken van transfer-roller Uitvoeren Voert de reiniging van de transferroleenheid uit.
Hoge vochtigheidsmodus Modus1

Modus2
Uit

Stel in als het papier verdacht krult na het 
printen.
Probeer modus 2 als de kruleffecten van het 
papier niet verminderen na de instellingen van 
modus 1.
Het instellen van modus 1 of modus 2 zal de 
opwarmtijd verlengen en de afdruksnelheid 
verlagen.

Vochtbeheer Aan
Uit

Stelt in of er condensatiebeheersing 
geïmplementeerd moet worden.
Als er [Aan] ingesteld is, kan het printen van 1 
pagina wat tijd in beslag nemen.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Smalle papiersnelheid Normaal

Normal2
Langzaam

Stelt de snelheid in voor het printen op smal 
papier.
Normaal: 

Printen tegen een gewone snelheid. Continu 
printen kan onderbrekingen veroorzaken.

Normaal 2: 
Printen tegen een gewone snelheid. Het is 
minder waarschijnlijk dat continu printen 
onderbrekingen zal veroorzaken in vergelijking 
met de normale modus, maar er kan wel een 
lager fixeervermogen zijn.

Langzaam: 
Afdrukken tegen een lagere snelheid. 
Het is minder waarschijnlijk dat er zich 
onderbrekingen tijdens het printen zullen 
voordoen.

Printmodus Normaal
Langzaam

Verandert de afdruksnelheid automatisch 
naargelang de gebruiksomstandigheden van de 
printer om peeling van de toner te vermijden.
Niet veranderen als er [Normaal] geselecteerd is.

Overdrachtinstelling Overdrachtsinstelling voor 
cyaan

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Verlaag de ingestelde waarde als er witte 
stippen met laterale strepen verschijnen voor de 
cyaantoner, groene en blauwe toner.
Verhoog de ingestelde waarde als er donkere 
stippen met laterale strepen verschijnen voor de 
cyaantoner.

Overdrachtsinstelling voor 
magenta

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Verlaag de ingestelde waarde als er witte 
stippen met laterale strepen verschijnen voor de 
magentatoner en rode toner.
Verhoog de ingestelde waarde als er donkere 
stippen met laterale strepen verschijnen voor de 
magentatoner.

Overdrachtsinstelling voor geel 0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Verlaag de ingestelde waarde als er witte stippen 
met laterale strepen verschijnen voor de gele 
toner.
Verhoog de ingestelde waarde als er donkere 
stippen met laterale strepen verschijnen voor de 
gele toner.

Overdrachtsinstelling voor 
zwart

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Verlaag de ingestelde waarde als er witte stippen 
met laterale strepen verschijnen voor de zwarte 
toner.
Verhoog de ingestelde waarde als er donkere 
stippen met laterale strepen verschijnen voor de 
zwarte toner.

Overdrachtsinstelling voor wit 0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Verlaag de ingestelde waarde als er witte stippen 
met laterale strepen verschijnen voor de witte 
toner.

DV-rolreiniging Aan
Uit

Pas de drempel van de tonerverwijdering aan.
Aan: Geeft prioriteit aan de kwaliteit van de 
afbeelding.
Uit: Geeft prioriteit aan de levensduur van de 
toner.
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[Admin Setup]
Opmerking

 z Om dit menu te openen moet u het [Wachtwoord] invoeren.

 z In de standaard fabrieksinstellingen is het beheerderswachtwoord [aaaaaa].

 �Network Setup
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
TCP/IP Inschakelen

Uitschakelen
Activeert/deactiveert de TCP/IP-protocollen.

NetBIOS over TCP*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert de NetBIOS over TCP/
IP.

EtherTalk Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert EtherTalk.

IP-adres instellen*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

Automatisch
Handmatig

Stelt in of er een IP-adres van de DHCP-
server verzocht moet worden.

IPv4-adres*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

xxx.xxx.xxx.
xxx

Hiermee stelt u het IP-adres in.

Subnetmasker*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

xxx.xxx.xxx.
xxx

Hiermee stelt u het subnetmasker in.

Gateway-adres*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

xxx.xxx.xxx.
xxx

Stelt het gatewayadres in.

Web*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert de toegang bij gebruik 
van de webbrowsers.

Telnet*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert de toegang bij gebruik 
van TELNET.

FTP*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert de toegang bij gebruik 
van FTP.

IPSec*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert de toegang bij gebruik 
van IPSec.

SNMP*

*: Wordt weergegeven als [TCP/IP] op het 
bedieningspaneel ingesteld is op [Activeren].

Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert de toegang bij gebruik 
van SNMP.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Netwerkschaal Normaal

Klein
Normaal:

De printer zal effectief werken zelfs 
als hij aangesloten is op een hub met 
overspannende boomfuncties. Kleine 
schaal, maar is 2 tot 3 pc’s.
Wanneer de printer verbonden is met een 
kleinschalige LAN, zal de opstarttijd van 
de printer langer zijn.

Klein:
Bij kleinschalige LAN’s met 2 tot 3 pc’s en 
grootschalige LAN’s zal alles werken, maar 
als de printer verbonden is met een hub 
met overspannende boomfuncties, kan 
het zijn dat de bewerkingen niet effectief 
zijn.

Gigabit Netwerk Inschakelen
Uitschakelen

Stelt in of er een gigabit-netwerk 
ondersteund moet worden.

Instelling HUB-koppeling Automatisch
100Base-TX Full
100Base-TX Half
10Base-T Full
10Base-T Half

Stelt de verbindingsmodus naar de hub in.

Standaardinstellingen van netwerk Uitvoeren Herstelt de instellingen zoals die van het 
netwerk, de mailserver, de LDAP-server, de 
beveiligingsprotocolserver, enz. naar hun 
standaardwaarden.

 �USB-instelling
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
USB Inschakelen

Uitschakelen
Activeert/deactiveert de toegang bij gebruik van 
een USB-interface.

Snelheid 480Mbps
12Mbps

Stelt de maximumbaudrate in bij gebruik van een 
USB-interface.

Soft Reset Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert de opdracht softwareherstel.

Serienummer Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert het USB-serienummer.
Het USB-serienummer wordt gebruikt om de 
USB-apparaten te identificeren die op een pc zijn 
aangesloten.

Offline Receive Inschakelen
Uitschakelen

Stelt in of er zelfs in de offline status gegevens 
worden ontvangen of of er zich een herstelbare fout 
moet voordoen.
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 �Afdrukinstellingen
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Kopieën 1

tot
999

Stelt de kopiehoeveelheid in.
Deze instelling is gedeactiveerd, tenzij lokaal 
afdrukken ingesteld is op de demodata.

Taakoffset Aan
Uit

Stelt in of er taakoffset moet worden geactiveerd.

Uitvoervak Bovenkant onder
Bovenkant boven

Stelt het uitvoervak in.

Mediacontrole Inschakelen
Uitschakelen

Stelt in of het papierformaat van de afdrukdata en 
de discrepantie van het papierformaat in de lade 
geactiveerd moeten worden.

A4/Letter negeren Nee
Ja

Stelt in of er moet worden overgeschakeld van A4-
formaat naar briefformaat en van briefformaat naar 
A4-formaat als er geen papier geschikt is voor de 
grootte van de afdrukdata in de lade.

Resolutie 600dpi
1200dpi
1200x600dpi multi-niveaus

Hiermee stelt u de resolutie in.

Toner 
besparen

Tonerbesparingsniveau Uit
Laag
Gemiddeld
Hoog

Stelt de gemiddelde hoeveelheid van de toner in.
Specificeert [Uit] wanneer de besparingsmodus 
van de toner gedeactiveerd is.

Kleur Alle
Behalve 100% 
zwart

Alle:
Alle kleuren, inclusief 100% zwart, bevatten alle 
doelkleuren voor de tonerbesparing.

Behalve 100% zwart:
Alle kleuren, exclusief 100% zwart, bevatten alle 
doelkleuren voor de tonerbesparing.

Monochrome modus Automatisch
Kleurmodus
Normale modus

Stelt de afdrukmodus voor monochrome pagina’s 
in.
Automatisch:

Als de eerste pagina een monochrome pagina 
of een monochrome pagina + steunkleur is, 
druk af door enkel de zwarte afbeeldingsdrum 
+ de afbeeldingsdrum voor de steunkleur te 
gebruiken. Als er een kleurenpagina verschijnt, 
druk af door de vierkleurige afbeeldingsdrum te 
gebruiken en ga door met afdrukken, zelfs als er 
een monochrome pagina verschijnt.

Kleurmodus:
De CMYK-afbeeldingsdrum drukt altijd omlaag af 
en de witte afbeeldingsdrums drukken omlaag 
af vanwaar de pagina zich bevindt, inclusief wit.

Normale modus:
K-afbeeldingsdrums worden normaal gezien 
omlaag afgedrukt en afbeeldingsdrums van 
andere kleuren zijn omlaag, wanneer er pagina’s 
worden afgedrukt die die kleuren bevatten, 
en omhoog wanneer er pagina’s worden 
afgedrukt die die kleuren niet bevatten. CMY-
afbeeldingsdrums zijn echter omlaag/omhoog 
wanneer er drie kleuren worden gebruikt.

Standaardrichting Staand 
Liggend  

Hiermee stelt u de afdrukstand in.

Formulierlengte 5 lijnen
tot
64 lijnen
tot
128 lijnen

Stelt het aantal afdrukbare regels per pagina in.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Formaat bewerken Cassettegrootte

A3Nobi
A3Wide
A3
A4
A4
A5
A5
A6
B4
B5
B5
B6
Legal14
Legal13.5
Legal13
Tabloid Extra
Tabloid
Amerikaans briefformaat
Amerikaans briefformaat
Executive
16K (184x260mm)
16K (195x270mm)
16K (197x273mm)
16K (184x260mm)
16K (195x270mm)
16K (197x273mm)
8K (260x368mm)
8K (270x390mm)
8K (273x394mm)
Statement
A4Wide
A4Wide
Standaard

Stelt de bewerkingsgrootte van het papier in, als 
het papierformaat niet gespecificeerd is op de pc. 
Gedeactiveerd met PS.

Overlapping Uit
Smal
Breed

Stelt de overlapping in.

X-afmeting 2.5"
tot
8.3"
tot
13"

Stelt de standaardbreedte van het aangepaste 
papier in.

64mm
tot
210mm
tot
330mm

Y-afmeting 3.5"
tot
11.7"
tot
52.0"

Stelt de standaardlengte van het aangepaste papier 
in.

89mm
tot
297mm
tot
1321mm
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 �PS Setup
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Netwerkprotocol ASCII

RAW
Stelt de PS-communicatieprotocolmodus in voor 
data van het netwerk.

USB-protocol ASCII
RAW

Stelt de PS-communicatieprotocolmodus in voor 
data van de USB.

Pdf-papierform. Ladegrootte
Pdf-papierform.

Stel het papierformaat in bij het printen via Direct 
printen van pdf.

 �Kleurinstelling
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Ink Simulation Uit

SWOP
ISO Coated
Japan

Stelt de inktsimulatie in. Deze instelling is enkel 
geactiveerd voor PS-taaltaken.

UCR Laag 
Gemiddeld
Hoog

U kunt de hoeveelheid (zwart) van de zwarte plaat 
selecteren tijdens het printen van kleuren.
Door meer zwarte plaat in te stellen zult u besparen 
op de toner van de drie andere kleuren.

Dichtheid CMY 100% Inschakelen
Uitschakelen

Activeert en deactiveert een uitvoer van 100% over 
de CMY-schaduwwaarden van 100%.

CMYK Conversion Aan
Uit

U kunt de methode voor de totale 
tonerhoeveelheidregeling voor CMYK-data 
selecteren. Selecteer [Uit] om de GCR (Vervanging 
van grijze component) te deactiveren.  
Verder is deze menu-instelling gedeactiveerd als de 
inktsimulatiefunctie gebruikt wordt.

Steunkleur Wit Geeft de informatie over de steunkleur weer.
De instelling wordt geactiveerd nadat de printer 
opnieuw opgestart is.

 �Configuratie bedieningspaneel
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Status voor levensduur bijna bereikt Inschakelen

Uitschakelen
Stelt de paneelweergaveregeling in wanneer er zich 
een waarschuwing inzake de levensduur voordoet 
voor de afbeeldingsdrum, de fixeereenheid of de 
band.

Near Life LED Inschakelen
Uitschakelen

Stelt de inschakeling van het alarmlampje in 
wanneer er zich een waarschuwing inzake de 
levensduur voordoet voor de afbeeldingsdrum, de 
fixeereenheid of de band.

Display in de ruststand Tonerniveau 
Papierformaat

Stelt de informatie die weergegeven wordt op het 
stand-byscherm in.

Panel Brightness During Operating 5
tot
31

Past de helderheid (luminositeit van het achterlicht) 
van de lcd van het bedieningspaneel aan.
De ingestelde helderheid wordt toegepast tijdens 
bewerkingen op het bedieningspaneel.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Helderheid Paneel Tijdens Spaarstand 0

tot
1
tot
31

Past de helderheid (luminositeit van het achterlicht) 
van de lcd van het bedieningspaneel aan.
De ingestelde helderheid wordt toegepast nadat 
de tijd op de timer van het paneelachterlicht 
verstreken is na de laatste bewerking.

Timer van backlight van scherm 10
tot
30
tot
300

Past de tijd(en) van de laatste bewerking aan naar 
de tijd waarop de helderheid van het paneel (tijdens 
energiebesparing) wordt toegepast.

Lamp aan voorkant Modus1
Modus2
Uit

Stelt de werking van de voorlampen van de printer in.
Modus1:

Verlicht in de stand-bymodus, knippert traag 
tijdens bewerkingen en knippert snel wanneer 
er zich een fout voordoet.

Modus2:
Verlicht in de stand-bymodus, knippert traag 
tijdens bewerkingen en is UIT wanneer er zich 
een fout voordoet.

Uit:
Normaal gezien uitgeschakeld.

 �Time Setup
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Date Format jjjj/mm/dd

mm/dd/jjjj
dd/mm/jjjj

Stelt de datumweergavemodus in.

Time Zone -12:00
tot
+0:00
tot
+13:00

Stel het tijdsverschil ten opzichte van GMT in in 
eenheden van 15 minuten. Als de instelling van de 
tijdszone gewijzigd wordt, zullen de tijdsverschillen 
van vóór en na de wijziging worden gereflecteerd in 
de huidige tijd.

Memo

 z De fabrieksinstelling is ingesteld op +9.00.
Daylight Saving Aan

Uit
Stelt in of de zomertijd moet worden weergegeven.
Aan:

Spoelt de huidige tijd 1 uur vooruit.
Uit:

Spoelt de huidige tijd 1 uur terug.
Time Setting 2000/01/01 00 :00

tot
2009/01/01 00 :00
tot
2091/12/31 23 :59

Stelt de tijd in.
Memo

 z Volgens de fabrieksinstelling moet de tijd worden 
ingesteld.

 �Energie-instelling
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Energiebesparing Inschakelen

Uitschakelen
Activeert/deactiveert de energiespaarmodus.

Slaapstand Inschakelen
Uitschakelen

Activeert/deactiveert de slaapmodus.

Automatisch uitschakelen Inschakelen
Auto Instelling
Uitschakelen

Stelt de automatische UIT-modus van de voeding 
in.
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 �Andere configuratie
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
RAM-
configuratie

Bufferformaat voor ontvangst Automatisch
0,5 MB
1 MB
2 MB
4 MB
8 MB
16 MB
32 MB

Stelt de inkomende buffergrootte in die verzekerd 
wordt door de lokale interface.

Resource Save Automatisch
Uit
0,5 MB
1 MB
2 MB
4 MB
8 MB
16 MB
32 MB

Stelt de grootte van de ruimte in voor het besparen 
van hulpmiddelen.

Instelling 
van het 
flashgeheugen*1

*1: Wordt weergegeven 
wanneer het 
bedieningspaneel 
[Gewone 
opslaginstellingen] > 
[Initialisatie 
activeren] ingesteld is 
op [Ja].

Initialiseren Uitvoeren Initializes flash memory.
Nieuwe grootte van de PS-
ruimte bepalen

nn% [n.n MB] Stelt het percentage van de PS-ruimte in in het 
flashgeheugen.

Instelling van de 
harde schijf*1*2*3

*1: Wordt weergegeven 
wanneer het 
bedieningspaneel 
[Gewone 
opslaginstellingen] > 
[Initialisatie 
activeren] ingesteld is 
op [Ja].

*2: Wordt weergegeven 
wanneer [Menu 
opstarten] > 
[Instelling van de 
harde schijf] > 
[Harde schijf 
activeren] op het 
bedieningspaneel 
ingesteld is op [Ja].

*3: Wordt weergegeven 
wanneer de vaste schijf 
is gemonteerd.

Initialiseren Uitvoeren Initializes the HDD.
Partitieformaat 
wijzigen

PCL nn% 20% Hiermee stelt u de partitiegrootte in.
Algemene 
mm%

50%

PS ll% 30%
<Toepassen>

Formatteren van partitie PCL
Algemeen
PS

Formatteert de geselecteerde partitie.

Harde schijf wissen Uitvoeren Wist alle gegevens van de harde schijf op een 
manier dat ze niet hersteld kunnen worden.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Algemene 
instelling van 
de opslag*1

*1: Wordt 
weergegeven 
wanneer de 
vaste schijf is 
gemonteerd.

Bestandssysteem 
controleren*2

*2: Wordt weergegeven wanneer 
[Menu opstarten] > 
[Instelling van de 
harde schijf] > [Harde 
schijf activeren] op het 
bedieningspaneel ingesteld 
is op [Ja].

Uitvoeren Implementeert het herstel van de beheerdata 
(FAT-informatie) en lost de discrepantie tussen de 
werkelijke (vrije) ruimte in het bestandssysteem en 
de weergegeven vrije ruimte op.

Alle sectoren controleren*2

*2: Wordt weergegeven wanneer 
[Menu opstarten] > 
[Instelling van de 
harde schijf] > [Harde 
schijf activeren] op het 
bedieningspaneel ingesteld 
is op [Ja].

Uitvoeren Herstelt defectieve sectorinformatie op de 
harde schijf en niet-conformiteiten van het 
bestandssysteem.

Initialisatie inschakelen Nee
Ja

Stelt in of er tegelijkertijd met de initialisatie 
van de harde schijf en het flashgeheugen 
instellingswijzigingen moeten geautoriseerd worden.

Instelling 
van de 
beveiliging*1

*1: Wordt weergegeven 
wanneer de harde 
schijf (optioneel) 
gemonteerd is en als 
[Menu opstarten] > 
[Instelling van de 
harde schijf] > [Harde 
schijf activeren] op 
het bedieningspaneel 
ingesteld is op [Ja].

Job Limitation Uit
Encrypted job

Stelt de regeling van de taakbeperkingsmodus in.
Als er [Taakcodering] geselecteerd is, zullen niet-
gecodeerde beveiligde afdrukken weggegooid worden.

Harde schijf beveiligen*2

*2: Wordt weergegeven wanneer 
[Algemene instelling van 
de opslag] > [Initialisatie 
activeren] op het 
bedieningspaneel ingesteld 
is op [Ja] en wanneer de 
codering van de harde schijf 
gedeactiveerd is.

Uitvoeren Activeert de functie van de datacodering die 
opgeslagen is op de harde schijf. Alle data die 
opgeslagen zijn op de harde schijf tot nu toe zullen 
niet hersteld kunnen worden, wanneer dit proces 
uitgevoerd wordt.

Harde schijf normaal maken*3

*3: Wordt weergegeven wanneer 
[Algemene instelling van 
de opslag] > [Initialisatie 
activeren] op het 
bedieningspaneel ingesteld 
is op [Ja] en wanneer de 
codering van de harde schijf 
geactiveerd is.

Uitvoeren Ontgrendelt de functie van de datacodering die 
opgeslagen is op de harde schijf. Alle data die 
opgeslagen zijn op de harde schijf tot nu toe zullen 
niet hersteld kunnen worden, wanneer dit proces 
uitgevoerd wordt.

Cipher-sleutel opnieuw 
instellen*3

*3: Wordt weergegeven wanneer 
[Algemene instelling van 
de opslag] > [Initialisatie 
activeren] op het 
bedieningspaneel ingesteld 
is op [Ja] en wanneer de 
codering van de harde schijf 
geactiveerd is.

Uitvoeren Genereert de coderingssleutel die gebruikt wordt op 
de gecodeerde harde schijf opnieuw. Alle data die 
opgeslagen zijn op de harde schijf tot nu toe zullen 
niet hersteld kunnen worden, wanneer dit proces 
uitgevoerd wordt.

Taalinstelling Taalinitalisatie Uitvoeren Verwijdert de berichtbestanden die gedownload zijn.
Set-up van 
lettertype

Uitvoermodus van lettertype JIS90
JIS2004

Stelt de uitvoermodus van het lettertype in.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Configuratie 
opdracht 
annuleren

Toetsen-acties annuleren Kort
Lang
Uit

Stelt de bewerkingen, wanneer er op de KNOP 
[ANNULEREN] van het apparaat wordt gedrukt.
Kort:

Druk en houd maximum 2 seconden ingedrukt om 
de afdruktaak te annuleren.

Lang:
Druk en houd 2 tot 5 seconden ingedrukt om de 
afdruktaak te annuleren.

Uit:
Deactiveert de knop [ANNULEREN].

Aanvraagscherm Aan
Uit

Stelt in of het vragenscherm moet worden 
weergegeven wanneer er een taak geannuleerd 
wordt.

Focus-positie Ja
Nee

Stelt in of er een [Ja] of een [Nee]-focus 
moet worden toegepast voor de selectie op het 
vragenscherm van de taakannulering.

Scherm timeout 60
to
180
to
300

Stelt de time-outwaarde op het scherm in voor het 
vragenscherm wanneer er een job geannuleerd 
wordt.

 � Instellingen
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Reset Settings Uitvoeren Stelt de instellingen van het gebruikersmenu terug 

naar de fabrieksinstellingen.
Instellingen opslaan Uitvoeren Hiermee slaat u de instellingen van het huidige 

menu op.
Instellingen terugzetten*1

*1: Wordt weergegeven wanneer er [Instellingen 
opslaan] wordt uitgevoerd op het 
bedieningspaneel.

Uitvoeren Wijzigt de in het menu opgeslagen instellingen.

 �  Change Password
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Nieuw wachtwoord **************** Stelt een nieuw wachtwoord in dat ingevoerd moet 

worden in het [Beheerdersmenu] en [Menu 
opstarten].

Verify Password **************** Stelt een nieuw wachtwoord in dat ingevoerd 
moet worden in het [Beheerdersmenu] en het 
[Menu opstarten] waarvoor er een [Nieuw 
wachtwoord] is ingesteld.
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[Afdrukstatistieken]
Opmerking

 z Om dit menu te openen moet u het [Wachtwoord] invoeren.

 z In de standaardfabrieksinstellingen is het wachtwoord [0000].

 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
TAAKLOGBOEK Inschakelen

Uitschakelen
Activeert/deactiveert de totalisatiefunctie.

Rapport verbruiksartikelen*1

*1: Wordt niet weergegeven als 
[Gebruiksrapport] ingesteld is op 
[Deactiveren] op het bedieningspaneel.

Inschakelen
Uitschakelen

Stelt in of het aantal vervangingen van 
verbruiksartikelen wordt weergegeven.

Hoofdteller terugzetten*1

*1: Wordt niet weergegeven als 
[Gebruiksrapport] ingesteld is op 
[Deactiveren] op het bedieningspaneel.

Uitvoeren Zet de geaggregeerde waarde van de hoofdteller 
terug.

Terugzetting van de teller van de 
verbruiksartikelen*1*2

*1: Wordt niet weergegeven als 
[Gebruiksrapport] ingesteld is op 
[Deactiveren] op het bedieningspaneel.

*2: Wordt niet weergegeven als [Rapport 
verbruiksartikelen] ingesteld is op 
[Deactiveren] op het bedieningspaneel.

Uitvoeren Stelt het aantal vervangingen van verbruiksartikelen 
opnieuw in.

Wachtwoord 
wijzigen*1

*1: Wordt niet 
weergegeven als 
[Gebruiksrapport] 
ingesteld is op 
[Deactiveren] 
op het 
bedieningspaneel.

New Password **** Stelt het nieuwe wachtwoord in dat ingevoerd moet 
worden in [Afdrukstatistieken].

Verify Password  
    

**** Stelt een nieuw wachtwoord in dat ingevoerd moet 
worden in de [Afdrukstatistieken] waarvoor er 
een [Nieuw wachtwoord] is ingesteld.
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[Kalibratie]
 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Automatische dichtheidsmodus Aan

Uit
Stelt in of er automatisch gecompenseerd moet 
worden voor dichtheid en schaduw.

Automatische BG-aanpassingsmodus*1

*1: Wordt weergegeven als [Automatische 
dichtheidsmodus] op het bedieningspaneel 
ingesteld is op [AAN].

Uit
-1
0
+1
+2

Compenseert voor de verschillen in de 
afdrukresultaten door verschillen in de temperatuur 
en vochtigheid van de omgeving, de afdrukdichtheid 
en de afdrukfrequentie.
Wijzigt de waarde als er een braam is in de 
afbeelding of als de onderlaag donker is.

Dichtheidaanpassingsmedia Standaard media
Speciale media

Stelt de dichtheidsaanpassing in zodat ze geschikt 
is voor de gebruikte media.
Standaard media: 

Voor media met een standaarddikte die afgedrukt 
moet worden tegen een hoge snelheid.

Speciale media: 
Voor dikke en speciale media die afgedrukt moet 
worden tegen een lage snelheid.

Dichtheid aanpassen Uitvoeren Implementeert de dichtheidscompensatie. 
Implementeren wanneer het apparaat in de stand-
bymodus staat.

Registratie aanpassen Uitvoeren Implementeert de automatische 
compensatiebewerkingen voor de verkeerde 
uitlijning van de kleuren. Implementeren wanneer 
het apparaat in de stand-bymodus staat.

Aanpassing van zware media Uit 
-5
to
0
to
+15

Compenseert de fixeersnelheid tijdens het printen 
van karton.

Aanpassingsmodus voor extra zware media Uit 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Instellen wanneer er horizontale strepen 
verschijnen tijdens het printen op dik papier.

Zwaar media mode Automatisch
Aan
Uit

Stelt de kartonmodus in. Onderdrukt de verkeerde 
uitlijning van de vormingsrand van de afbeelding 
tijdens het printen op karton.
Geactiveerd voor ultrakarton 4 en ultrakarton 5.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Invoermodus 
voor 
specifieke 
media

Multifunctionele lade Uit
1
2
3
4
5

Het papierinvoerinterval instellen.
Uit: Normaal papierinterval
1: 1,2 keer het normale interval
2: 1,4 keer het normale interval
3: 1,7 keer het normale interval
4: 2 keer het normale interval
5: 13 keer het normale interval

Lade 1 Uit 
Aan

Het papierinvoerinterval instellen.
Uit: Normaal papierinterval
Aan: 2 keer het normale intervalLade 2 Uit 

Aan
Lade 3 Uit 

Aan
Lade 4 Uit 

Aan
Lade 5 Uit 

Aan
Kleurdichtheid Dichtheid van Cyaan -3

tot
0
tot
+6

Past de dichtheid van het cyaan aan.
Deze instelling wordt geactiveerd door het printen 
nadat de dichtheidscompensatie geïmplementeerd 
is.

Dichtheid van Magenta -3
tot
0
tot
+6

Past de dichtheid van de magenta aan.
Deze instelling wordt geactiveerd door het printen 
nadat de dichtheidscompensatie geïmplementeerd 
is.

Dichtheid van Geel -3
tot
0
tot
+6

Past de dichtheid van het geel aan.
Deze instelling wordt geactiveerd door het printen 
nadat de dichtheidscompensatie geïmplementeerd 
is.

Dichtheid van Zwart -3
tot
0
tot
+6

Past de dichtheid van het zwart aan.
Deze instelling wordt geactiveerd door het printen 
nadat de dichtheidscompensatie geïmplementeerd 
is.

Dichtheid van Wit -3
tot
0
tot
+6

Past de dichtheid van het wit aan.
Deze instelling wordt geactiveerd door het printen 
nadat de dichtheidscompensatie geïmplementeerd 
is.

Print kleur afstemmingspatroon Uitvoeren Drukt de patronen af voor de overeenkomst met de 
schaduwkarakteristieken.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Afstemmen 
van basiskleur

Markeren A-1
A-2
B-1
B-2
tot
O-1
O-2

Doet de kleurenbalans overeenkomen voor de 
delen die weergegeven worden als het helderst in 
het gemarkeerd gebied van het overeenkomende 
patroon van de afgedrukte kleur.
De overeenkomende resultaten worden 
gereflecteerd in de gemarkeerde overeenkomende 
waarden voor cyaan, magenta en geel.

Middentoon A-1
A-2
B-1
B-2
tot
O-1
O-2

Doet de kleurenbalans overeenkomen voor de 
delen die weergegeven worden als het helderst 
in het gebied van de gemiddelde tinten van het 
overeenkomende patroon van de afgedrukte kleur.
De overeenkomende resultaten worden 
gereflecteerd in de overeenkomende waarden van 
de gemiddelde tinten voor cyaan, magenta en geel.

Donker A-1
A-2
B-1
B-2
tot
O-1
O-2

Doet de kleurenbalans overeenkomen voor de delen 
die weergegeven worden als het helderst in het 
donkere gebied van het overeenkomende patroon 
van de afgedrukte kleur.
De overeenkomende resultaten worden 
gereflecteerd in de overeenkomende waarden van 
het donkere gebied voor cyaan, magenta en geel.
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 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Afstemmen 
van fijne kleur

Cyaanafstemming Markeren -4
tot
0
tot
+4

Komt overeen met het gemarkeerde (lichte 
gebieden) van de schaduwkarakteristieken van 
cyaan.

Middentoon -4
tot
0
tot
+4

Komt overeen met de intermediaire gebieden van 
de schaduwkarakteristieken van cyaan.

Donker -4
tot
0
tot
+4

Komt overeen met het donker (donkere gebieden) 
van de schaduwkarakteristieken van cyaan.

Magenta-
afstemming

Markeren -4
tot
0
tot
+4

Komt overeen met het gemarkeerde (lichte 
gebieden) van de schaduwkarakteristieken van 
magenta.

Middentoon -4
tot
0
tot
+4

Komt overeen met de intermediaire gebieden van 
de schaduwkarakteristieken van magenta.

Donker -4
tot
0
tot
+4

Komt overeen met het donker (donkere gebieden) 
van de schaduwkarakteristieken van magenta.

Geelafstemming Markeren -4
tot
0
tot
+4

Komt overeen met het gemarkeerde (lichte 
gebieden) van de schaduwkarakteristieken van 
geel.

Middentoon -4
tot
0
tot
+4

Komt overeen met de intermediaire gebieden van 
de schaduwkarakteristieken van geel.

Donker -4
tot
0
tot
+4

Komt overeen met het donker (donkere gebieden) 
van de schaduwkarakteristieken van geel.

Zwartafstemming Markeren -3
tot
0
tot
+3

Komt overeen met het gemarkeerde (lichte 
gebieden) van de schaduwkarakteristieken van 
zwart.

Middentoon -3
tot
0
tot
+3

Komt overeen met de intermediaire gebieden van 
de schaduwkarakteristieken van zwart.

Donker -3
tot
0
tot
+3

Komt overeen met het donker (donkere gebieden) 
van de schaduwkarakteristieken van zwart.



- 231 -

Tabel met instellingsitems op het instellingsscherm van het apparaat

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Afstemmen van kleur opnieuw instellen Uitvoeren Stelt de CMYK-kleurenovereenkomst opnieuw in.
Wit-
Instellingen

Markeren -3
tot
0
tot
+3

Komt overeen met het gemarkeerde (lichte 
gebieden) van de schaduwkarakteristieken van wit.

Middentoon -3
tot
0
tot
+3

Komt overeen met de intermediaire gebieden van 
de schaduwkarakteristieken van wit.

Donker -3
tot
0
tot
+3

Komt overeen met het donker (donkere gebieden) 
van de schaduwkarakteristieken van wit.
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[Opstartmenu]
Opmerking

 z Om dit menu te openen druk op de knop [OK] en houd hem ingedrukt terwijl u de voeding inschakelt.

 z Om dit menu te openen moet u het [Wachtwoord] invoeren.

 z In de standaard fabrieksinstellingen is het beheerderswachtwoord [aaaaaa].

 z Dit menu wordt enkel in het Engels weergegeven.

 z Schaduwgebieden zijn waarden die in de fabriek ingesteld zijn.

Item Details
Standaardinstellingen van netwerk Uitvoeren Implementeert de netwerkmenu-initialisatie.
Instelling van 
harde schijf*1

*1: Wordt 
weergegeven 
wanneer de 
vaste schijf is 
gemonteerd.

Harde schijf activeren Nee
Ja

Stelt in of de printer gestart moet worden wanneer 
er waargenomen wordt dat de harde schijf 
niet gemonteerd is, terwijl de harde schijf wel 
gemonteerd is.

Algemene 
instelling van 
de opslag*1*2

*1: Wordt 
weergegeven 
wanneer de 
vaste schijf is 
gemonteerd.

*2: Wordt 
weergegeven 
wanneer 
[Harde schijf 
activeren] op het 
bedieningspaneel 
ingesteld is op 
[Ja].

Check File System Uitvoeren Implementeert het herstel van de beheerdata 
(FAT-informatie) en lost de discrepantie tussen de 
werkelijke (vrije) ruimte in het bestandssysteem en 
de weergegeven vrije ruimte op.

Alle sectoren controleren Uitvoeren Herstelt defectieve sectorinformatie op de 
harde schijf en niet-conformiteiten van het 
bestandssysteem.

Menuvergrendeling Aan
Uit

Stelt in of er andere menu’s dan de Beveiligd 
printen/Gecodeerd beveiligd printen op het 
bedieningspaneel weergegeven moeten worden.

Paneel vergrendeld Modus1
Modus2
Uit

Stelt in of de bedieningsknoppen op het 
bedieningspaneel gedeactiveerd moeten worden.
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 z Foutcodetabel

PostScript-modus

 � Latijnse standaardlettertypes
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 � symbool

 �Wingdings-Regular
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 �ZapfDingbats

 �Hoefler tekstoranmenten



- 237 -

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

Index



- 238 -

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

A

Aangepaste papier gebruiken .......................26

Aanpassen van fijne lijnen ...........................33

Afdrukbare aangepaste formaten ..................21

Afdrukkwaliteit ......................................... 198

Afzonderlijk printen ....................................94

Algemene netwerkinstellingen .................... 128

Apparaatinformatie ............................128, 151

Automatische ladeselectie ............................51

Automatische ladewisseling .................... 60, 61

B

Basis ..........................................................2

Beheerdersinstallatie ................................. 151

Beheerdersmenu ...................................... 217

Beheerderswachtwoorden .......................... 195

Beknopte handleiding (Instellingsgids) ............2

Beveiligd printen ........................................37

Beveiliging ............................................... 138

C

Codering (SSL/TLS) .................................. 140

Compensatie voor foutieve kleuruitlijning  

(manueel) .............................................72

Controlling control panel menus ................. 197

D

Date and time .......................................... 222

Dates ...................................................... 222

De BOOTP-omgeving gebruiken .................. 146

De functie "Rotate Sort" ..............................56

De knoppen van het bedieningspaneel  

bedienen ............................................. 196

De menu’s van het bedieningspaneel  

bedienen ............................................. 197

De pc vrijmaken van printverwerkingen .........61

Delen met kleur verwijderen ........................32

DHCP-server

Apparaten instellen ........................... 145

Servers instellen ............................... 144

Dichtheid CMY 100% ................................ 221

Dichtheid aanpassen ...................................75

Dichtheidscompensatie (automatisch) ..... 73, 74

Direct printen........................................... 183

Downloaden van PostScript-bestanden ..........63

E

E-mailontvangstinstellingen ....................... 130

E-mailverzendingsinstellingen .................... 131

EtherTalk ................................................. 129

Printernamen wijzigen ....................... 182

Zonenamen wijzigen ......................... 182

F

Fijne lijnen op een natuurlijke manier  

printen ..................................................34

G

Gebruikt aangepaste formaten ................... 193

Gecodeerde communicaties.................155, 159

Gekleurde lijnen onopvallend maken .............91

H

Handleidingen

Afzonderlijke configuratie .......................2

Markeringen en symbolen ......................3

Hulpprogramma’s voor Windows

Configuratietool .........................105, 128

De taal van de printerweergave  

wijzigen ....................................... 113

Hulpprogramma Direct Network  

Printing (LPR) ............................... 115

Netwerkuitbreiding ........................... 122

Hulpprogramma‘s voor Mac OS X

Hulpprogramma  

netwerkkaartinstelling ................... 128

Taalinstelling configuratiescherm ......... 124

Tool NIC-instellingen ......................... 125



- 239 -

1

2

3

4

5

H
andige 

printfuncties
A
ppendix

Printerinstellingen 
controleren en 

wijzigen m
et het 

bedieningspaneel

N
etw

erkin-
stelling

K
leuren 

aanpassen
Hulpsoftw

are 
gebruiken

Index

I

ICC-profielen .............................................92

IEEE802.1X ......................................137, 178

Initialisatie flashgeheugen ......................... 223

Initialisatie van de harde schijf ................... 223

Installatiehandleiding ....................................2

Instellingen voor papierformaat ....................31

Instellingenscherm van het apparaat ........... 200

IP-adres .................................................. 109

IP-filtering ............................................... 139

IP-filters .................................................. 166

IPP ......................................................... 136

IPSec ...............................................141, 159

K

Kleuraanpassing

Automatisch .......................................81

Geen Kleuraanpassing .........................86

Graphic Pro ........................................85

Kantoorkleuren ...................................82

Kleuraanpassingspatronen printen .......... 76, 79

L

Ladewisseling .............................................60

Lettertypen gebruiken

PC   ...................................................36

Printer...............................................35

Lijnvervaging voorkomen .............................34

M

MAC-adres ............................................... 168

MAC-adresfiltering .................................... 139

Mailmeldingen ...................................170, 172

Markeren ............................................. 77, 80

Meerdere pagina‘s printen ...........................50

Meerdere pagina‘s verminderen tot 1 vel voor 

het printen ............................................28

Middentint .................................................78

Monochroom printen ...................................64

Multifunctionele lade ............................. 17, 21

Multifunctionele lade wordt verwerkt als  

handmatige invoer ............................ 17, 21

N

NetBIOS over TCP .................................... 130

Netwerken instellen op fabrieksinstellingen ... 143

O

Onderhoud .............................................. 142

Onderlijnen of schaduwen niet printen ...........32

Opgeslagen taken .......................................38

Oriëntaties afwisselend printen .....................56

Overlappende stempels om te printen ...........52

Overlapping ...............................................91

Overlay-printen ..........................................58
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P

Pagina‘s individueel printen ..........................49

Papierformaat ............................................56

Papiergewicht ............................................21

Papierlades ................................................21

Papiersteun ...............................................47

PDF-bestanden printen zonder gebruik van  

printerdrivers ....................................... 183

PostScript-bestanden downloaden op het  

apparaat ...............................................64

Printen ................................................ 17, 21

Aangepast papier ................................26

Door gebruiker gedefinieerde  

papierformaten ...............................21

Transparanten ....................................17

Printen n zwart-wit tinten ............................89

Printen met gebruik van geregistreerde  

formulieren ............................................58

Printen met handmatige invoer .....................49

Printen sorteren .........................................54

Printen van voorbladen................................52

Printen via het web ................................... 142

Printerbuffer ..............................................61

Printerdrivers

Bijwerken ..........................................68

Mac OS X PS-printerdrivers ..................14

Standaardinstellingen wijzigen ..............65

Verwijderen .......................................66

Windows PS printerdrivers ...................12

Printerinformatie ...................................... 201

Printgegevens schrijven naar bestanden ........62

Printtaken opslaan naar het apparaat ............57

Prioriteit geven aan printsnelheid met gebruik 

van lage resolutie ...................................32

Problemen en oplossingen/handleiding voor 

dagelijks onderhoud ..................................2

Profielassistent ...........................................98

ProQ2400 printen .......................................32

R

Rapporten/lijsten printen

Als test printen ................................. 192

Bestandslijst .................................... 189

Foutlogboeken .................................. 190

Gebruikersmedialijst ......................... 192

Lettertypelijst ................................... 191

Netwerkinformatie ............................ 188

Totalisatieresultaten afdrukken ........... 190

Voorbeeldpagina’s ............................. 189

Resolutie instellen ......................................32

S

Schaalafdrukken .........................................30

Scheidingen in CMYK printen ........................94

SNMP ...............................................135, 147

SNMP-trapping ......................................... 135

SNMPv3 .................................................. 176

SNTP ...................................................... 137

Sorteren .............................................. 54, 56

Specificeren van hoeveelheid tonerverbruik ....29

Specificeren van printmethode voor 1ste  

pagina ..................................................52

SSL/TLS .................................................. 155

Stand

Printen op printoppervlakken met  

beeldzijde naar beneden ..................47

Printen op printoppervlakken met  

beeldzijde naar boven .....................47

Stapelaar met beeldzijde naar beneden .........47

Stapelaar met beeldzijde naar boven .............47

Synthetiseren en printen van zwart met  

CMYK-toner  ..........................................87
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Takenlijst ................................................. 152

Takenwachtrij .............................................61

TCP/IP .................................................... 129

Tekst in kleur op een natuurlijke manier  

printen ..................................................33

Tijdzones................................................. 222

Toner besparen ..........................................29

Tonerbesparingsfunctie ................................29

Totalisatieresultaten afdrukken ................... 190

TrueType-lettertypen ............................. 35, 36

U

Ultrafijne lijnen aanpassen ..................... 34, 35

V

Verbruiksartikelen en onderhoudseenheid .... 199

Vergrendeling van het menu ...................... 197

Vergrendeling van het paneel ..................... 196

Versleuteld Beveiligd Printen ........................39

Versleutelde taken ......................................41

W

Wachtwoorden ......................................... 153

Wachtwoorden instellen voor  

printtaken ..................................37, 39, 57

Wachtwoorden wijzigen ............................. 225

Watermerken .............................................52

Webbrowser ......................................128, 149

Inloggen .......................................... 150

Itemstabel ....................................... 151

Witte lijnen onopvallend maken ....................90

Z

Zwart overdrukken .....................................90

Zwart printen met gebruik van alleen zwarte 

toner ....................................................87

Zwarte afwerking .......................................87
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