
Hurtig oppstartsveiledning

Denne veiledningen støtter følgende modeller:
MB441, MB451, MB451w, MB461, MB461+LP, MB471
MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP
ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb
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FORORD
Vi har gjort alt som er mulig for å være sikker på at informasjonen i dette dokumentet er komplett, 
nøyaktig og oppdatert. Produsenten tar ikke ansvar for resultater av feil som ikke kan kontrolleres. 
Produsenten kan heller ikke garantere at endringer i programvare og utstyr fra andre produsenter, som 
det henvises til i denne veiledningen, ikke vil kunne påvirke anvendeligheten av informasjonen i denne.  
Det at det vises til programvare fra andre foretak innebærer ikke nødvendigvis at disse er anbefalt av 
produsenten.

Selv om all rimelig innsats har blitt lagt i å gjøre dette dokumentet så presist og hjelsomt som mulig, 
gir vi ingen garanti, eksplisitt eller implisitt, for presisjonen eller fullstendigheten i informasjonen i 
dette dokumentet.

Alle rettigheter forbeholdes Oki Data Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres 
i noen form eller på noen måte uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse til dette fra Oki 
Data Corporation.

© 2011 Oki Data Corporation

OKI er et registrert varemerke under Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star er et varemerke under the United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerte varemerker under Microsoft 
Corporation.

Apple, Macintosh, Rosetta, Mac og Mac OS er registrerte varemerker under Apple Inc.

Andre produkt- og merkenavn er registrerte merkenavn eller varemerker under deres rettighetshavere.

Som deltaker i Energy Star-programmet har produsenten fastslått at dette produktet tilfredsstiller 
Energy Star-retningslinjene for energieffektivitet.

Dette produktet er i samsvar med kravene i direktivene 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), 
1999/5/EC (R&TTE), 2009/125/EC (ErP) og 2011/65/EU(RoHS), endret hvor aktuelt i tilnærmingen 
til lovene i medlemslandene i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet, lavspenning, radio og 
terminalutstyr, eco-design og begrensning av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Følgende kabler ble brukt til å evaluere dette produktets overensstemmelse med EMC-direktivet  
2004/108/EC, og andre konfigurasjoner kan påvirke denne overensstemmelsen.

KABELTYPE LENGDE 
(METER) KJERNE SKJERM

Strøm 1,8 8 8

USB 5,0 8 4

LAN 15,0 8 8

Telefon 3,0 8 8
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AKUTT FØRSTEHJELP
Vær forsiktig med tonerpulveret:

Dersom dette svelges, gi små mengder med kaldt vann og søk medisinsk bistand. IKKE prøv 

å fremtvinge brekninger.

Dersom pulveret inhaleres, flytt personen ut i frisk luft. Søk medisinsk bistand.

Dersom tonerpulver havner i øynene, skyll med store mengder vann i minst 15 minutter, 

mens øyelokkene holdes åpne. Søk medisinsk bistand.

Tilsøling på klær eller bar hud bør vaskes av med kaldt vann og såpe, slik at flekkdannelser 

unngås.

PRODUSENT
Oki Data Corporation,

4-11-22 Shibaura, Minato-ku,

Tokyo 108-8551,

Japan

For alle spørsmål om salg, brukerstøtte og generelle spørsmål, kontakt din lokale distributør.

IMPORTØR TIL EU/AUTORISERT REPRESENTANT
OKI Europe Limited (handler under navnet OKI Printing Solutions)

Blays House

Wick Road

Egham

Surrey, TW20 0HJ

Storbritannia

For alle spørsmål om salg, brukerstøtte og generelle spørsmål, kontakt din lokale distributør.

MILJØINFORMASJON
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●● For din egen sikkerhet
Les hurtigveiledningen (denne brukerveiledningen) og den forenklede brukerveiledningen for din egen 
sikkerhets skyld før produktet tas i bruk.

Advarsler relatert til sikkerhet

ADVARSEL Angir tilstedeværelsen av fare der det, dersom instruksjonene ikke følges, kan forekomme 
alvorlige skader eller død.

FORSIKTIG Angir tilstedeværelsen av fare der det, dersom instruksjonene ikke følges, kan medføre 
skader.

Generelle forholdsregler

ADVARSEL

Berør ikke sikkerhetsbryteren 
inne i maskinen. Dette 
kan medføre elektrisk støt 
grunnet høyspenning. 
I tillegg kan tannhjul rotere, 
noe som kan medføre 
personskader.

Bruk ikke brennbar spray i 
nærheten av maskinen. Dette 
kan medføre fare for brann 
grunnet høye temperaturer 
inne i maskinen. 

Dersom maskinkassen blir 
ekstremt varm eller begynner 
å ryke, det kommer uvanlig 
lukt eller støy fra maskinen, 
kan det være fare for 
brann. Slå av og koble fra 
hovedstrømtilførselen, og ta 
kontakt med din forhandler.

Fjern strømstøpslet fra 
kontakten og kontakt 
et kundesenter dersom 
det kommer væske, for 
eksempel vann, i kontakt 
med maskinens interne deler. 
Gjøres ikke dette kan det 
oppstå brann.

Trekk strømledningen 
ut av kontakten og fjern 
fremmedlegemer som 
binderser dersom de faller inn 
i maskinen. Gjøres ikke dette 
kan det medføre elektriske 
støt og/eller brann som kan 
medføre skader.

Ikke bruk og/eller demonter 
maskinen på noen annen 
måte enn den som er anvist i 
brukerveiledningen. 
Dette kan føre til elektrisk 
støt og/eller brann, som kan 
medføre personskade.

Koble fra strømledningen 
og kontakt kundeservice-
senteret dersom maskinen 
mistes, eller dekselet er 
skadet.
Gjøres ikke dette kan det 
medføre elektriske støt og/
eller brann som kan medføre 
skader.

Koble fra strømledningen 
med jevne mellomrom for å 
rengjøre lederne og roten av 
strømkontakten.
Dersom strømpluggen er 
satt i over lengre tid vil roten 
av pluggen bli støvete, og 
pluggen kan kortslutte, noe 
som kan føre til brann.

Ikke bruk støvsuger til å 
fjerne sølt toner.
Dette kan medføre brann 
på grunn av gnister fra 
elektriske kontakter.
Toner som søles på gulvet bør 
tørkes opp med en våt klut.

Ikke stikk noe inn i 
ventilasjonsåpningene.
Dette kan føre til elektrisk 
støt og/eller brann, som kan 
medføre personskade.

Ikke plasser beholdere 
med væske som vann på 
maskinen. Gjøres dette kan 
det medføre elektriske støt 
og/eller brann som kan gi 
personskader.

Ikke rør varmeelementet eller 
andre deler når du åpner 
dekselet på maskinen.
Dette kan føre til 
forbrenninger.

Kast ikke toner eller 
trommelenheter i åpen 
ild. Dette kan medføre at 
støvet eksploderer og kan gi 
brannskader.

Ikke bruk andre 
strømledninger eller 
jordingskabler enn de som er 
angitt i brukerveiledningen.
Dette kan føre til brann.

Det garanteres ikke 
for bruken av UPS 
(avbruddssikker 
strømforsyning) eller 
omformere. Bruk 
ikke avbruddssikre 
strømforsyninger eller 
omformere.
Dette kan føre til brann.
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FORSIKTIG

Ikke kom nær papirutgangen når strømmen er 
på, og utskrift pågår.
Dette kan medføre personskade.

Ta ikke på skjermer med flytende krystaller 
(LCD) dersom skjermen er skadet. Dersom 
lekkasjevæske (flytende krystaller) fra LCD-
skjermer kommer i kontakt med øyne eller 
munn, må områdene skylles med store mengder 
vann. Ta kontakt med medisinsk personell om 
nødvendig.
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●● Om denne veiledningen

Begreper i dette dokumentet

Følgende symboler er brukt i denne håndboken:

Merk

 ● Angir viktig informasjon om drift. Vennligst pass på å lese denne informasjonen.

Tilleggsinformasjon

 ●  Angir tilleggsinformasjon om drift. Det anbefales at dette leses.

Referanse

 ● Antyder hvor du skal lete når du vil ha mer detaljert eller relatert informasjon.

ADVARSEL
 ● Angir tilstedeværelsen av fare der det, dersom instruksjonene ikke følges, kan forekomme alvorlige skader eller død.

FORSIKTIG
 ● Angir tilstedeværelsen av fare der det, dersom instruksjonene ikke følges, kan forekomme skader.

Symboler i dette dokumentet

Følgende symboler er brukt i denne håndboken:

Symboler Beskrivelse
[ ]  ● Angir menynavn på visningsskjermen.

 ● Angir meny-, vindu- og dialognavn på datamaskinen.
 ● Angir navn på deler på maskinen eller tilleggsdeler.

"    "  ● Angir filnavn på datamaskinen.
 ● Angir referansetitler.

<    >-tast Angir en hardware-tast på kontrollpanelet, eller en tast på tastaturet på datamaskinen.
>  ● Angir hvordan du kommer til ønsket meny på maskinen eller datamaskinens meny.

 ● Angir hvordan du kommer til seksjonen hvor relatert informasjon er beskrevet.
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Tegnforklaring brukt i denne veiledningen

Følgende tegnforklaring kan være brukt i denne veiledningen.

 ● PostScript3-emulering → PSE, POSTSCRIPT3-emulering, POSTSCRIPT3-EMULERING

 ● Microsoft® Windows® 8 64-bits versjon operativsystem → Windows 8 (64-bits versjon) *

 ● Microsoft® Windows Server® 2012 64-bits versjon operativsystem → Windows Server 2012

 ● Microsoft® Windows® 7 64-bits versjon operativsystem → Windows 7 (64-bits versjon) *

 ● Microsoft® Windows Vista® 64-bits versjon operativsystem → Windows Vista (64-bits versjon) *

 ● Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bits versjon operativsystem → Windows Server 2008 *

 ● Microsoft® Windows Server® 2008 64-bits versjon operativsystem → Windows Server 2008 (64-bits 
versjon) *

 ● Microsoft® Windows® XP x64-versjon operativsystem → Windows XP (x64-versjon) *

 ● Microsoft® Windows Server® 2003 x64-versjon operativsystem → Windows Server 2003 (x64-versjon) *

 ● Microsoft® Windows® 8 operativsystem → Windows 8 *

 ● Microsoft® Windows® 7 operativsystem → Windows 7 *

 ● Microsoft® Windows Vista® operativsystem → Windows Vista *

 ● Microsoft® Windows Server® 2008 operativsystem → Windows Server 2008 *

 ● Microsoft® Windows® XP operativsystem → Windows XP *

 ● Microsoft® Windows Server® 2003 operativsystem → Windows Server 2003 *

 ● Generisk navn for Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 
2008, Windows XP og Windows Server 2003 → Windows

 ● Webtjenester for enheter → WSD

*  Dersom det ikke er noen spesiell beskrivelse, er 64bits versjon inkludert i Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP og Windows Server 2003. (64bits versjon og 
Windows Server 2008 R2 er inkludert i Windows Server 2008.)

Hvis det ikke finnes noen spesiell beskrivelse, så er følgende eksempler brukt i dette dokumentet: 
Windows 7 brukt som Windows, Mac OS X 10.7 er brukt som Mac OS X, og MB491 er brukt som 
maskin.

Avhengig av operativsystem eller modell, kan beskrivelsen i dette dokumentet være annerledes.
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1 Maskinoppsett
Dette kapittelet forklarer førstegangsoppsett for å bruke maskinen, inkludert navn på 
maskinkomponentene, hvordan du pakker ut og installerer maskinen, hvordan du slår maskinen av og 
på, og hvordan du legger papir i skuff 1.

●● Navn på komponenter
Dette avsnittet viser navnene på komponentene til maskinen og kontrollpanelet.

Maskin

Følgende viser navnene til maskin 
komponentene.

2 1

11

10
9

8

7

6

5

4 3

12

Nr. Navn
1 Toppdeksel
2 Strømbryter
3 Skuff 1
4 Manuell arkmater (kun for MB441/MB461/

MB461+LP/ES4161 MFP)
Multifunksjonsarkmater (MP) (kun for MB451/
MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/
MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/
MPS4700mb)

5 Knapp for å åpne toppdeksel
6 Kontrollpanel
7 Automatisk dokumentmater (ADF)-deksel
8 Dokumentskuff
9 Skannerenhet
10 Dokumentglassdeksel
11 Luftehull
12 USB-port

13

Nr. Navn
13 Dokumentglass

17

15

14

16

Nr. Navn
14 Varmeelement
15 Oppstarts-tonerkassett
16 Trommelenhet
17 LED-hode
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Navn på komponenter
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LINE TEL

22

20

18

19

21

Nr. Navn
18 Utskuff (skriftside opp)
19 Stikkontakt
20 Luftehull
21 LINJE-tilkobling (kun for MB451/MB451w/

MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/
ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

22 TEL-tilkobling (kun for MB451/MB451w/
MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/
ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

23

24

25

Nr.  Navn
23 Nettverksgrensesnitt-tilkobling
24 USB-grensesnitt-tilkobling
25 Spor for SD-minnekort

(kun for MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 
MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
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Navn på komponenter
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Kontrollpanel

Følgende viser navnene til komponentene på kontrollpanelet.

Referanse

 ● For detaljer om funksjonene til hvert komponent, se den forenklede brukerveiledningen >"1. Oppsett" > "Kontrollpanel".

12

22

20

13 1519 14 17 3 4 5 18

21109876111612

Nr. Navn
1 Visningsskjerm
2 Hovedfunksjonstaster

<COPY (KOPIER)>-tast
<SCAN (SKANNE)>-tast
<PRINT (SKRIVE UT)>-tast
<FAX/HOOK (FAKS/TELEFON)>-tast
(for MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

3 <START (MONO) (START (SVARTHVITT))>-tast
4 <START (COLOR) (START(FARGE))>-tast
5 <STOP (AVBRYTE)>-tast
6 <STATUS (STATUS)>-tast

7 <SETTING (INNSTILLING)>-tast
8 <REDIAL/?HELP (RINGE OPP PÅNYTT/?HJELP)>-tast

(for MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
<?HELP (?HJELP)>-tast 
(for MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP)

9 <RESET/LOG OUT (NULLSTILLE/LOGGE UT)>-tast
10 Tastaturfelt
11 <UP (OPP)>-tast
12 <DOWN (NED)>-tast
13 <LEFT (VENSTRE)>-tast
14 <RIGHT (HØYRE)>-tast
15 <OK (OK)>-tast
16 <BACK (TILBAKE)>-tast
17 <CLEAR (SLETTE)>-tast

18 <POWER SAVE (STRØMSPARING)>-tast
19 <DATA IN MEMORY (DATA I MINNE)>-indikator

(for MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
20 Ett-trykks tastefelt
21 <JOB MACRO (JOBBMAKRO)>-tast

(for MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
22 QWERTY-tastatur

(for MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
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Installere maskinen

1

M
askin

o
p
p
sett

●● Installere maskinen
Dette avsnittet forklarer hvordan du pakker ut og installerer maskinen.

Installasjonskrav

Dette avsnittet forklarer påkrevd miljø og plass 
for maskininstallasjonen.

Installasjonsmiljø

Maskinen din må installeres i følgende miljø:

Temperatur: 10°C~32°C
Luftfuktighet: 20%~80% RF (relativ 

luftfuktighet)
Maksimal våttemperatur: 25°C

Merk

 ● Vær forsiktig med kondensdannelse. Dette kan føre til 
funksjonsfeil.

 ● Hvis du installerer maskinen på et sted hvor 
luftfuktigheten er mindre enn 30 % RF, bruk en luftfukter 
eller antistatisk matte.

ADVARSEL

 ● Ikke plasser maskinen på varme steder eller nær 
ild.

 ● Ikke installer maskinen på steder der kjemiske 
reaksjoner foregår (laboratorier etc.).

 ● Ikke plasser maskinen nær brannfarlige væsker 
som alkohol eller tynner.

 ● Ikke plasser maskinen innenfor små barns 
rekkevidde.

 ● Må ikke installeres på ustabile steder (ustø bord, 
skrått underlag, etc.).

 ● Må ikke installeres på steder med høy 
luftfuktighet eller støv, eller utsatt for direkte 
sollys.

 ● Må ikke installeres på steder med saltholdig luft 
eller etsende gass.

 ● Må ikke installeres på steder med mye vibrasjon.
 ● Må ikke installeres på steder hvor maskinens 
ventilasjonshull dekkes.

FORSIKTIG

 ● Må ikke plasseres direkte på en rye eller teppe 
med lange tråder.

 ● Må ikke installeres i lukket rom med dårlig 
ventilasjon og sirkulasjon.

 ● Hvis du bruker maskinen i et lite rom over lengre 
tid, pass på at du ventilerer rommet.

 ● Installeres borte fra sterke magnetfelt og 
støykilder.

 ● Installeres bort fra monitorer eller TVer.
 ● Når du flytter maskinen, hold den i begge sider og 
flytt den ved å la baksiden helle svakt nedover.

Installasjonsplass

Installer maskinen på en flat overflate som er 
stor nok til å romme maskinen.

La det være nok plass rundt maskinen, i henhold 
til bildene nedenfor.

 ● Visning ovenfra

20cm
(193cm)

20cm

50cm 100cm

*

* MB461+LP/MB491+LP/MPS4700mb: 89cm 
Annet: 83cm

 ● Visning fra siden

50cm

(96cm)
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Installere maskinen
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Trådløst LAN-miljø  
(kun MB451w, MB471w)

Dette produktet kobles trådløst til et trådløst 
tilgangspunkt og kan deretter brukes på 
nettverket.

Forholdsregler for bruk i et trådløst 
LAN-miljø

 ● Dette produktet kan ikke koble til et kablet 
lokalnettverk og et trådløst lokalnettverk 
samtidig. Koble fra nettverkskabelen fra 
enheten når trådløst LAN brukes.

 ● Kontroller innstillingene for det trådløse 
tilgangspunktet før du konfigurerer SSID og 
sikkerhetsinnstillingene. Dette produktet kan 
ikke kobles til lokalnettet hvis innstillingene er 
feil.

 ● Dette produktet støtter infrastrukturmodusen. 
Ad-hoc-modusen støttes ikke.

Terminologi

 ● SSID 
En ID brukes til å identifisere 
tilkoblingsdestinasjonsnettverket. 
Trådløs kommunikasjon kan brukes ved 
å stille inn dette produktet med SSID 
for tilkoblingsdestinasjonens trådløse 
tilgangspunkt.

 ● Sikkerhetsinnstillinger 
Ved bruk av et trådløst lokalnett kan 
sikkerhetsinnstillingene konfigureres til å 
forhindre at den overførte informasjonen 
fanges opp eller at det oppnås ulovlig tilgang 
til nettverket. Sikkerhetsinnstillingene må 
konfigureres til samme innstillinger som det 
trådløse tilgangspunktet.

 ● WPS 
En trådløs LAN-innstillingsmetode som tilbys 
av Wi-Fi Alliance, en industrigruppe for 
trådløst lokalnett. Det finnes to tilgjengelige 
metoder, en trykknappsmetode og en PIN-
kodemetode, og i trykknappmetoden kan 
de trådløse lokalnettinnstillingene enkelt 
konfigureres ved å trykke på en [WPS]-
knapp på det trådløse tilgangspunktet. I 
PIN-kodemetoden kan de trådløse LAN-
innstillingene enkelt konfigureres ved 
å registrere det 8-sifrede tallet som er 
tilordnet dette produktet til det trådløse 
tilgangspunktet.

 ● Infrastrukturmodus 
Denne modusen kommuniserer gjennom 
det trådløse tilgangspunktet. Dette 
produktet støtter ikke ad-hoc-modusen 
der kommunikasjonen utføres direkte med 
datamaskinen.

MFP

Trådløst tilgangspunkt

PC
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Pakke ut og installere 
maskinen din

Dette avsnittet forklarer hvordan du pakker ut 
og installerer maskinen.

Merk

 ● Trommelenheten er svært skjør. Vær forsiktig med den.

 ● Ikke utsett trommelenheten for direkte sollys eller svært 
skarp kunstig belysning (mer enn omtrent 1500 lux). Selv 
under vanlig innendørs belysning må den ikke ligge i mer 
enn 5 minutter.

 ● Emballasjen og støtdempende materialer er nødvendige 
dersom maskinen skal transporteres. Ikke kast disse.

1 Ta maskinen ut av boksen og fjern 
støtdempende materialer og plastposen 
fra maskinen.
Tilbehøret (en strømledning, telefonledning, og 
"DVD-ROM med programvare") er lagt innenfor 
det støtdempende materialet (1).

Merk

 ● Telefonledningen medfølger ikke i enkelte land.

1

2 Løft maskinen og plasser den der den 
skal installeres.

Merk

 ● Ikke åpne skannerenheten før steg 9 er fullført.

3 Fjern beskyttelsestapene (2) på toppen 
og sidene av maskinen, og fjern de 
støtdempende materialene (3).

2

3

2

4 Fjern beskyttelsestapene (4), og åpne 
multifunksjonsskuffen.

4

5 Fjern beskyttelsestapen (5) og trekk opp 
papiret.

5

6 Lukk multifunksjonsskuffen.

7 Åpne dekslet over dokumentglasset.



- 17 -

Installere maskinen

1

M
askin

o
p
p
sett

8 Fjern beskyttelsestapene (6).
Åpne ADF-en, og fjern beskyttelsestapene.

6

9 Lukk dokumentglassdekselet.
Nå kan du åpne eller lukke skanneren.

10  Åpne skannerenheten.

11 Trykk på åpneknappen (7) for 
toppdekselet, og åpne toppdekselet.

7

12  Løft trommelenheten ut av skriveren.

Merk

 ● Ikke utsett trommelenheten for lys i mer enn 5 
minutter.

 ● Ikke berør den skinnende grønne overflaten nederst 
på trommelenheten.

13 Fjern tørkemiddelet før installasjonen.

14 Sett trommelenheten tilbake på plass i 
skriveren: senk den på plass i skriveren 
ved å plassere pinnene (8) i hver ende i 
sine spor på sidene av skriverens hulrom 
(9).

8

8

9

9
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15 Drei hendelen i retningen som vises 
under.

Merk

 ● Pilen på hendelen skal rettes inn med pilen på 
trommelenheten.

 ● Dersom tonerkassetten ikke sitter ordentlig, kan det 
føre til dårligere utskriftskvalitet.

16 Lukk toppdekslet.

17 Lukk skannerenheten.
Referanse

 ● Vennligst se side 21 for informasjon om hvordan du 
legger papir i maskinen.

Tilgjengelig tilleggsutstyr

Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk 
med maskinen din:

 ● Ekstra skuffenhet (skuff 2)
Merk

 ● Andre skuffenhet er kun tilgjengelig på MB461, 
MB461+LP, MB471, MB471w, MB491, MB491+,  
MB491+LP, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb, 
MPS4700mb.

Referanse

 ● For detaljer om hvordan du installerer tilleggsutstyret, 
se den forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > 
"Installere tilleggsutstyr".
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Slå maskinen av og på

Dette avsnittet forklarer hvordan du slår 
maskinen av og på.

Strømforsyningsbetingelser

Strømforsyningen må oppfylle følgende 
betingelser:

Strøm: 110 - 127 VAC
(mellom 99 - 140 VAC)
220 - 240 VAC
(mellom 198 - 264 VAC)

Frekvens: 50/60 Hz ± 2%

Merk

 ● Hvis strømforsyningen er ustabil, bruk en 
spenningsregulator.

 ● Maksimal effekt for denne maskinen er 950 W. Sørg for 
at strømforsyningen er tilstrekkelig for drift av denne 
maskinen.

 ● Vi garanterer ikke for drift når en avbruddsfri strømkilde 
(UPS) eller vender brukes. Ikke bruk en avbruddsfri 
strømkilde (UPS) eller vender.

ADVARSEL
Det er fare for elektrisk 
støt og/eller forårsake 

brann.
 

 ● Sørg for å slå strømbryteren av før du kobler 
strømledning og jordingskabel til og fra.

 ● Sørg for å koble jordingskabelen til en egen 
jordingsterminal. Dersom du ikke kan koble 
skriveren til jord, kontakt forhandleren du kjøpte 
maskinen fra.

 ● Aldri koble jordingskabelen til en vannledning, 
gassledning, telefonlinje, lynavleder eller 
lignende.

 ● Sørg for å koble jordingskabelen før du kobler 
strømledningen til veggkontakten. Tilsvarende, 
når du kobler fra jordingskabelen, sørg for å koble 
strømledningen fra veggkontakten først.

 ● Sørg for å holde i pluggen på strømledningen når 
du kobler strømledningen til eller fra.

 ● Sett pluggen på strømledningen ordentlig inn i 
veggkontakten.

 ● Ikke koble strømpluggen til eller fra med våte 
hender.

 ● Monter strømledningen på et sted der den 
ikke blir tråkket på, og ikke plasser noe oppå 
strømledningen.

 ● Ikke bunt ledningene sammen.
 ● Ikke bruk strømledningen dersom den er skadet.
 ● Ikke bruk forgrenere. 
 ● Ikke koble denne maskinen og andre elektriske 
artikler til samme veggkontakt. Dersom maskinen 
er koblet til samtidig som et klimaanlegg, en 
kopimaskin, en makulator, etc., kan elektrisk 
støy påvirke driften av maskinen. Dersom du 
ikke kan unngå å koble maskinen til samme 
veggkontakt som en annen artikkel, vennligst 
bruk et kommersielt støyfilter eller en kommersiell 
støykuttransformator.

 ● Bruk den tilkoblede strømledningen, og sett 
den direkte inn i jordet kontakt. Ikke bruk 
strømledninger for andre produkter til denne 
maskinen.

 ● Ikke bruk skjøteledning. Dersom du ikke kan 
unngå bruk av skjøteledning, bruk en ledning som 
tåler 15 A eller mer.

 ● Bruk av skjøteledning kan føre til at maskinen 
kjører på lavere enn normal kapasitet på grunn av 
spenningsfall.

 ● Under utskrift, ikke slå av strømmen eller trekk ut 
stikkontakten.

 ● Når maskinen ikke er i bruk over lengre tid (ved 
ferie eller reise), trekk ut strømledningen fra 
kontakten.

 ● Ikke bruk den medfølgende strømledningen til 
andre produkter.
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Slå på maskinen

1 Sett strømledningen inn i kontakten på 
maskinen.

2 Sett ledningen inn i stikkontakten.

3 Kontroller at det ikke finnes noen 
dokumenter på dokumentglasset eller 
ADF-en, og at ADF-dekslet er lukket.

4 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.

Venteskjermbildet for kopiering vises når 
maskinen din er klar.

Merk

 ● Vent noen sekunder etter å ha slått strømmen av eller på 
før du slår strømmen av eller på igjen.

Slå av maskinen

1 Hold strømbryteren nede i omtrent et 
sekund.

Meldingen [Shutdown in progress. Please 
wait. The machine turns off automatically. 
(Shutdown in progress. Please wait. The machine 
turns off automatically.)] vises på kontrollpanelet, 
og indikatoren på strømbryteren blinker 1 
gang i sekundet. Deretter slår maskinen seg av 
automatisk, og indikatoren på strømbryteren 
slukkes. 

Merk

 ● Vent noen sekunder etter å ha slått strømmen av eller på 
før du slår strømmen av eller på igjen.

Referanse

 ● Maskinen har strømsparingsmodus, dvalemodus og 
automatisk av-funksjon. For detaljer om disse, se 
den forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > 
"Installere maskinen" > "Slå av og på maskinen" > 
"Strømsparingsmodus og dvalemodus" / "Automatisk av".
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Legge i papir

Maskinen har to innebygde skuffer (skuff 1 og multifunksjonsskuffen) (manuell arkmater i MB441/ 
MB461/MB461+LP/ES4161 MFP) og en valgfri ekstra skuff (skuff 2).

Den alternative skuffenheten (Skuff2) er kun tilgjengelig på MB461, MB461+LP, MB471, MB471w, 
MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP og ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb.

Dette avsnittet forklarer støttet papir og kapasitet for skuff 1, og hvordan du legger papir i skuff 1. 
Etter at du har lagt i papir må du registrere papiret du la i på maskinen.

For å fullføre prosedyren for å legge i papir, følg de 2 stegene under:

 ● "Steg 1 Legge papir i skuff 1" S.21

 ● "Trinn 2 Konfigurere innstillingene for Skuff 1" S.22

 � Spesifikasjoner for skuff 1

Støttet papirstørrelse Papirkapasitet Papirvekt
 ● A4
 ● A5*
 ● B5
 ● A6*
 ● Letter
 ● Legal 13
 ● Legal 13,5
 ● Legal 14
 ● Executive
 ● Kunngjøring*
 ● 16K (184 x 260 mm)
 ● 16K (195 x 270 mm)
 ● 16K (197 x 273 mm)
 ● Egendefinert

250 ark

 (når papirvekten er 80 g/m2)
 ● Tynt 60 til 63 g/m2

 ● Middels tynt 64 til 74 g/m2

 ● Middels 75 til 87 g/m2

 ● Middels tykt 88 til 104 g/m2

 ● Tykt 105 til 122 g/m2

Merk

 ● Tosidig utskrift kan ikke utføres på papir merket med "*".

Referanse

 ● For spesifikasjoner og instruksjoner om hvordan man legger papir i skuff 2 (valgfri), multifunksjonsskuffen og den manuelle 
arkmateren, se den forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > "Legge i papir og dokumenter" > "Papir" > "Legge i 
papir".

Steg 1 Legge papir i skuff 1

1 Trekk ut skuff 1.

Merk

 ● Valgskjermen for papirstørrelse vises når du trekker 
ut skuffen.

2 Skyv papirføreren (1) til bredden på 
papiret som skal legges i.

1
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3 Skyv papirstopperen (2) til lengden på 
papiret som skal legges i.

2

4 Bøy papiret fram og tilbake, og 
spre bunken. Rett opp kantene på 
papirbunken på et jevnt underlag.

5 Legg i papiret med utskriftssiden ned.
Merk

 ● Ikke legg i papir over fyllelinjen (3).

[ ▼ ▼ ▼ ] 3

6 Skyv inn skuff 1 til den stopper.

Trinn 2 Konfigurere innstillingene 
for Skuff 1

Med Skuff 1/Skuff 2: Valgskjermen for 
papirstørrelse vises automatisk når du trekker ut 
skuffen. Bruk innstillingene fra avsnitt 4.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Papir Oppsett 
(Paper Setup)], og trykk så på OK .

3 Kontroller at [Skuff 1] er valgt og trykk 
på OK .

4 Kontroller at [Papirstørrelse] er valgt 
og trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge størrelsen til 
papiret du la i, og trykk på OK .

Referanse

 ● Dersom [Tilpasset] er valgt som [Papirstørrelse] 
må du registrere den egendefinerte størrelsen. For 
instruksjoner for å registrere egendefinert størrelse, 
se den forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" 
> "Legge i papir og dokumenter" > "Papir" > "Legge 
i papir" > "Registrere egendefinerte størrelser".

6 Trykk på  for å velge [Media Type], og 
trykk på OK .

7 Trykk på  for å velge medietypen du la 
i, og trykk på OK .

8 Trykk på  for å velge [Media Weight], 
og trykk på OK .

9 Trykk på  for å velge vekten til papiret 
du la i, og trykk på OK .

10 Trykk på  helt til toppskjermbildet 
vises.
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●● Skrive ut konfigurasjon
Dette kapittelet forklarer hvordan du skriver ut konfigurasjonen som du kan sjekke detaljert 
informasjon om din maskin på, sånn som din maskins innstillinger og status.

Når du har fullført førstegangsoppsettet, følg prosedyren under for å bekrefte at maskinen er riktig 
installert.

Utskriftsprosedyre

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Kontroller at [Rapporter] er valgt, og 
trykk på OK .

3 Kontroller at [Konfigurasjon] er valgt, 
og trykk på OK .

4 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
Når konfigurasjonen er skrevet ut på riktig måte 
er førstegangsoppsettet vellykket.
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2 Kopiere
Dette kapittelet forklarer grunnleggende bruk for maskinens kopifunksjon.

Starte en kopijobb

Tilleggsinformasjon

 ● Følgende prosedyre bruker standard fabrikkinnstillinger. 

1 Trykk på <COPY (KOPIER)>-tasten 
på kontrollpanelet for å åpne kopi-
venteskjermen.

2 Plasser dokumentet i ADF-en eller på 
dokumentglasset som vist nedenfor:

 ● Dokumentmater (ADF)
Legg i dokumenter med skriftsiden opp, og stikk 
toppen av dokumentene inn først.

Juster dokumentførerne til bredden på 
dokumentene dine.

 ● Dokumentglass
Plasser dokumentet med skriftsiden ned, og med 
toppkanten justert til øvre venstre hjørne på 
glasset.

Lukk dekslet til dokumentglasset forsiktig.

Merk

 ● Når du tar kopier med dokumentglasset, ikke legg 
overdreven last på dokumentglasset.

Tilleggsinformasjon

 ● Maskinen prioriterer ADF-en når den kopierer 
dokumenter. Sørg for ikke å plassere dokumenter på 
ADF-en når du bruker dokumentglasset.
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3 Trykk MONO
 for å starte kopiering.

Merk

 ● Du kan ikke bruke 
COLOR

-knappen.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan avbryte kopiering ved å trykke på <STOP 
(AVBRYTE)>-tasten på kontrollpanelet, helt til 
meldingen som viser fullført kopiering vises.

Referanse

 ● For å legge i et horisontalt orientert dokument, se den 
forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > "Legge 
i papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Legge i 
dokumenter".

 ● Du kan endre kopiinnstillinger slik som skanstørrelse, 
dokumentets orientering og tosidig kopiering hvis 
du trenger det. For detaljer, se den forenklede 
brukerveiledningen > "2. Kopiere" > "Konfigurere kopi-
innstillinger".
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3 Fakse (kun for MB451, MB451w, 
MB471, MB471w, MB491, 
MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, 
MPS4200mb, MPS4700mb)

Dette kapittelet forklarer førstegangsoppsett, slik som innstilling av landskode, tilkobling av telefonlinje 
og konfigurering av grunnleggende innstillinger, og grunnleggende bruk av faks- og faks fra 
datamaskin-funksjonene.

Maskinen din støtter følgende funksjoner med hensyn til faks.

Funksjon Oversikt
"Fakse" Skanner dokumenter og sender dem som faks, eller mottar faks, via en telefonlinje.

Du må fullføre førstegangsoppsettet før du bruker denne funksjonen.
"Fakse fra datamaskin 
(for Windows)"

Sender faks fra en datamaskin som er tilkoblet gjennom USB eller nettverk. Faksene 
sendes direkte fra datamaskinen til en mottaker uten å bruke en telefonlinje. 
Faksdriveren må være installert på datamaskinen for å bruke denne funksjonen.
Du må også fullføre førstegangsoppsettet for faks før du bruker denne funksjonen.

Skanne til faksserver Skanner dokumenter og sender skannede bilder som vedlagte TIFF-filer i E-post til 
faksservere via nettverk. Faksserveren sender mottatte TIFF-filer til faksen.
For førstegangsoppsettet for funksjonen, se den forenklede brukerveiledningen > 
"1. Oppsett" > "Konfigurere nettverksinnstillinger" > "Oppsett for Skan til E-post og 
Internettfaks".
For funksjonens prosedyre, se den forenklede brukerveiledningen > "3. Fakse (kun 
for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, 
MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grunnleggende prosedyre for Skan til faksserver".

Internett-faksing Skanner dokumenter og sender dem som faks, eller mottar faks, via E-post over 
nettverk.
For førstegangsoppsettet for funksjonen, se den forenklede brukerveiledningen > 
"1. Oppsett" > "Konfigurere nettverksinnstillinger" > "Oppsett for Skan til E-post og 
Internettfaks".
For funksjonens prosedyre, se den forenklede brukerveiledningen > "3. Fakse (kun 
for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, 
MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grunnleggende prosedyre for Internettfaks".

Automatisk levering 
(kun for MB491, 
MB491+LP, ES4191 
MFP, MPS4200mb, 
MPS4700mb)

Videresender mottatte fakser og filvedlegg i E-poster automatisk til spesifiserte 
mottakere. Du kan angi E-postadresser og en nettverksmappe som mottaker.
For førstegangsoppsettet for funksjonen, se den forenklede brukerveiledningen > 
"1. Oppsett" > "Konfigurere nettverksinnstillinger" > "Oppsett for Skan til E-post og 
Internettfaks"/"Oppsett for Skan til nettverks-PC".
For detaljer om funksjonen og hvordan du registrerer mottakere på forhånd, se den 
avanserte brukerveiledningen > "9. Innstillinger for automatisk levering og funksjoner 
for lagring av overføringsdata (kun for MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/
MPS4700mb)" > "Videresende mottatt data som digitale data (Automatisk levering)".

Merk

 ● Hvis et SD-kort ikke er satt inn, vil ikke denne funksjonen fungere.
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●● Førstegangsoppsett for faks
Dette avsnittet forklarer det nødvendige førstegangsoppsettet for Fakse- og Fakse fra datamaskin-
funksjonene.

For å sette opp maskinen for Fakse- og Fakse fra datamaskin-funksjonene, følg de 3 stegene under:

 ● "Steg 1 Stille inn lands kode" s.27

 ● "Steg 2 Koble til en telefon linje" s.28

 ● "Steg 3 Konfigurer grunnleggende innstillinger" s.32

Steg 1 Stille inn lands kode

Dette avsnittet forklarer hvordan du stiller inn 
landskoden. Sørg for å velge riktig landskode før 
du kobler til telefonlinjen.

Merk

 ● Dersom du stiller inn feil landskode, er det ikke sikkert du 
kan sende eller motta fakser. Dersom du ikke kan sende 
eller motta fakser selv om landskoden er stilt inn riktig, 
sjekk om [Landskode] er stilt inn riktig.

1 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.

2 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

3 Trykk på  for å velge 
[Admin setup/std setup 
(Admin Setup)], og trykk så på OK .

4 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.
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c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge [Faksoppsett], 
og trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge [Fax Setting], og 
trykk på OK .

7 Trykk på  for å velge [Landskode], og 
trykk på OK .

8 Trykk på  eller  for å velge navnet på 
ditt land, og trykk på OK .
Dersom navnet ditt ikke vises på listen, velg 
følgende verdi.

 - Dersom landet ditt er Tsjekkia eller 
Slovakia, velg [Tsjekkia/Slovakia].

 - Dersom landet ditt er Canada, velg 
[U.S.A].

 - Dersom regionen landet ditt ligger i er 
Latin-Amerika, velg [Latin Amerika].

 - Dersom regionen landet ditt ligger 
i er Europa eller Midt-Østen, velg 
[Internasjonal].

Tilgjengelig landskode:
U.S.A   Internasjonal   Storbritannia    
Ireland   Norge   Sverige   Finland    
Denmark   Tyskland   Hungary    
Tsjekkia/Slovakia   Poland   Sveits    
Austria   Belgia   Netherlands   France   Portugal   
Spania   Italia   Hellas    
Australia   New Zealand   Singapore    
Hong Kong    Latin Amerika   Mexico    
China   Russland   Taiwan   Japan   Korea   
Thailand   Malaysia   Jordan   Argentina    
Brasil   Sør Afrika   Belarus   Moldovia    
Turkey   Ukraina

9 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
Maskinen starter automatisk på nytt, og 
standardskjermen vises noen minutter senere.

Tilleggsinformasjon

 ● Dersom [Landskode] endres, vil verdiene for [PBX Line] 
og [MF(Tone)DP(Puls)] endres til standardverdiene for 
hver enkelt landskode.

Steg 2 Koble til en telefon 
linje

Dette avsnittet forklarer hvordan du kobler 
til en telefonlinje for faks. Sørg for å koble til 
en telefonlinje som passer til ditt miljø før du 
sender eller mottar fakser. 

Tilkoblingsmetoden avhenger av ditt miljø. 
Basert på følgende figurer, koble til en passende 
linje for ditt miljø.

Merk

 ● Ikke koble til med USB- eller LAN-kabel på dette 
tidspunktet.

 ● Sørg for å velge riktig landskode før du kobler til 
telefonlinjen.

 ● Du kan ikke koble direkte til en ISDN-linje. For å koble til 
en slik, bruk terminaladapteren (TA), og koble til LINJE-
grensesnittet på maskinen.

 ● Telefonkabel medfølger maskinen, unntatt i enkelte land.

Referanse

 ● For å kontrollere mottaksmodus i henhold til maskinens 
miljø, se "Steg 3-6 Angi mottaksmodus" s.38.

 ● For å kontrollere innstillingene for oppringingstype, se 
"Steg 3-1 Innstillinger for hver oppringningstype" s.32.

Koble til offentlig linje (Tilkobling 
kun for faks)

Merk

 ● Ikke koble til med USB- eller LAN-kabel på dette 
tidspunktet.

1 Sjekk at maskinen er slått av.
Dersom maskinen er slått på, hold strømbryteren 
nede i omtrent ett sekund for å slå av strømmen.
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2 Plugg den ene enden av 
[Telephone cable] inn i 
[LINE connection] på maskinen, 
og den andre enden inn i en 
[Public Line (Analog)].

LINJE-tilkobling

Telefonledning

Offentlig linje 
(analog)

Merk

 ● Sørg for å koble telefonledningen til [LINE connection]. 
Aldri koble den til [TEL connection].

Koble til offentlig linje (Tilkobling 
for faks og telefon)

Merk

 ● Ikke koble til med USB- eller LAN-kabel på dette 
tidspunktet.

1 Sjekk at maskinen er slått av.
Dersom maskinen er slått på, hold strømbryteren 
nede i omtrent ett sekund for å slå av strømmen.

2 Plugg den ene enden av 
[Telephone cable] inn i 
[LINE connection] på maskinen, 
og den andre enden inn i en 
[Public Line (Analog)].

LINJE-tilkobling

Telefonledning

Offentlig linje 
(analog)

3 Fjern [Telephone connector cover].

Telephone connector cover

LIN
E

TE
L

4 Plugg kabelen til den eksterne telefonen 
inn i [TEL connection] på maskinen.

TEL-tilkobling

Telefonen som er koblet til maskinen kalles 
ekstern telefon.

Merk

 ● Kun èn telefon kan kobles til maskinen.

 ● Ikke parallellkoble telefonen med maskinen. Dersom 
du parallellkobler telefonen med maskinen vil følgende 
problemer oppstå, og maskinen vil ikke fungere på riktig 
måte.

 - Når du sender eller mottar faks, kan faksbildet være 
avbrutt, eller en kommunikasjonsfeil kan oppstå når 
du tar av telefonrøret.

 - Faksoverføringsfunksjonen fungerer ikke fra den 
eksterne telefonen.

Offentlig linje (Analog) Offentlig linje (Analog) Første etasje Andre etasje

Tilleggsinformasjon

 ● Dersom de må kobles sammen direkte, er separate 
konstruksjoner nødvendig. Vennligst kontakt 
telefonselskapet ditt.
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Koble til ADSL-miljøet

Merk

 ● Ikke koble til med USB- eller LAN-kabel på dette 
tidspunktet.

Sjekk først at maskinen er slått av. Dersom 
maskinen er slått på, hold strømbryteren nede i 
omtrent ett sekund for å slå av strømmen.

Plugg [Telephone cable] som er koblet til 
ADSL-modemet inn i [LINE connection] på 
maskinen.

Fjern telefonkontaktdekselet.

Plugg kabelen til den eksterne telefonen inn i 
[TEL connection] på maskinen.

LINJE-tilkobling

Telefonledning

Offentlig 
linje 
(analog)

TEL-tilkobling

Splitter

ADSL-modem

Tilleggsinformasjon

 ● Sjekk detekt summetone dersom den ikke kan 
ringe opp. Se den avanserte brukerveiledningen > 
"6. Konfigurering i kontrollpanelet" > "Liste over 
elementer på enhetsinnstillings-menyen" > "Liste 
over hver oppsettsmeny" > "Administratoroppsett" > 
"Brukerinstallering".

 ● Dersom du ikke kan sende eller motta faks særlig bra, 
sett [Super G3] til [AV]. Se "Steg 3-5 Innstilling for 
Super G3" s.37 for detaljer.

Koble til IP-telefon

Merk

 ● Ikke koble til med USB- eller LAN-kabel på dette 
tidspunktet.

Sjekk først at maskinen er slått av. Dersom 
maskinen er slått på, hold strømbryteren nede i 
omtrent ett sekund for å slå av strømmen.

Plugg [Telephone cable] som er koblet til 
IP-telefonen inn i [LINE connection] på 
maskinen.

Fjern telefonkontaktdekselet.

Plugg kabelen til den eksterne telefonen inn i 
[TEL connection] på maskinen.

LINJE-tilkobling

Telefonledning

TEL-tilkobling

Telefon som 
korresponderer med 
optisk IP-telefon

LAN-
kabel Optisk kabel

Optisk Nettverksenhet 
(ONU)

* Sett inn i 
telefonkontakten.

Tilleggsinformasjon

 ● Sjekk detekt summetone dersom den ikke kan 
ringe opp. Se den avanserte brukerveiledningen > 
"6. Konfigurering i kontrollpanelet" > "Liste over 
elementer på enhetsinnstillings-menyen" > "Liste 
over hver oppsettsmeny" > "Administratoroppsett" > 
"Brukerinstallering".

 ● Dersom du ikke kan sende eller motta faks særlig bra, 
sett [Super G3] til [AV]. Se "Steg 3-5 Innstilling for 
Super G3" s.37 for detaljer.
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Koble til CS-tuner eller digital TV

Merk

 ● Ikke koble til med USB- eller LAN-kabel på dette 
tidspunktet.

Sjekk først at maskinen er slått av. Dersom 
maskinen er slått på, hold strømbryteren nede i 
omtrent ett sekund for å slå av strømmen.

Plugg [Telephone cable] som er 
koblet til [Public Line (Analog)] inn i 
[LINE connection] på maskinen.

Fjern telefonkontaktdekselet.

Plugg telefonkabelen som er tilkoblet CS-tuneren 
eller digital-TVen inn i [TEL connection] på 
maskinen.

LINJE-tilkobling

Telefonledning

TEL-tilkobling

CS-tuner eller 
digital TV

Offentlig linje 
(Analog)

Koble til hussentral (PBX), 
hjemmetelefon eller jobbtelefon

Merk

 ● Ikke koble til med USB- eller LAN-kabel på dette 
tidspunktet.

Sjekk først at maskinen er slått av. Dersom 
maskinen er slått på, hold strømbryteren nede i 
omtrent ett sekund for å slå av strømmen.

Plugg [Telephone cable] som er 
koblet til [Public Line (Analog)] inn i 
[LINE connection] på maskinen.

Fjern telefonkontaktdekselet.

Plugg telefonkabelen som er tilkoblet 
en kontrollenhet inkludert PBX etc. inn i 
[TEL connection] på maskinen.

LINJE-tilkobling TEL-tilkobling

Telefonledning

Kontrollenhet 
inkludert PBX, osv.

Offentlig linje
(Analog)

 ● Hjemmetelefon
Generelt er mange telefoner tilkoblet med en 
eller to telefonlinjer, og intern kommunikasjon 
og dørtelefon er mulig. Dette er enkelt 
switcheutstyr til hjemmebruk.

 ● Jobbtelefon
Generelt kan den huse mer enn to telefonlinjer; 
disse telefonlinjene kan deles med andre 
telefoner, og intern kommunikasjon kan 
gjennomføres. Dette er enkelt switcheutstyr.
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Koble til som en intern telefon

Merk

 ● Ikke koble til med USB- eller LAN-kabel på dette 
tidspunktet.

Sjekk først at maskinen er slått av. Dersom 
maskinen er slått på, hold strømbryteren nede i 
omtrent ett sekund for å slå av strømmen.

Plugg [Telephone cable] som er tilkoblet 
en kontrollenhet inkludert PBX etc. inn i 
[LINE connection] på maskinen.

Offentlig linje 
(analog)

LINJE-tilkobling

Telefonledning

Kontrollenhet 
inkludert PBX, osv.

Tilleggsinformasjon

 ● Sett [PBX Line] til [På]. Se "Steg 3-4 Koble til hussentral 
(PBX)" s.36 for detaljer.

Steg 3 Konfigurer 
grunnleggende innstillinger

Dette avsnittet forklarer hvordan du konfigurerer 
grunnleggende innstillinger for faksfunksjonen 
på maskinen.  Følg de 6 stegene nedenfor:

 ● "Steg 3-1 Innstillinger for hver 
oppringningstype" s.32

 ● "Steg 3-2 Oppsett for dato/klokkeslett" s.33

 ● "Steg 3-3 Angi avsenderinformasjon" s.35

 ● "Steg 3-4 Koble til hussentral (PBX)" s.36

 ● "Steg 3-5 Innstilling for Super G3" s.37

 ● "Steg 3-6 Angi mottaksmodus" s.38
Merk

 ● Du må fullføre innstillingen av landskode og koble til 
telefonlinjen i henhold til ditt miljø før denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over stegene 3-4 og 3-5, avhengig av ditt 
miljø. For detaljer, se hver enkelt beskrivelse.

Steg 3-1 Innstillinger for hver 
oppringningstype

Angi oppringingstypen for sending i henhold 
til ditt miljø. Fabrikkinnstillingen for 
[MF (Tone)/DP (Pulse)] er satt til [Tone].

 ● For telefoner med trykknapper, dersom 
du hører en "bip-bop-bip"-lyd, la 
[MF (Tone)/DP (Pulse)] være [Tone].

 ● For telefoner med trykknapper, dersom 
du ikke hører en "bip-bop-bip"-lyd, sett 
[MF (Tone)/DP (Pulse)] til [Puls].

 ● For telefoner med nummerskive, sett 
[MF (Tone)/DP (Pulse)] til [Puls].

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.
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2 Trykk på  for å velge 
[Admin setup/std setup 
(Admin Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Brukerinnstallasjon] og trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge 
[MF(Tone)DP(Puls)], og trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge oppringingstype, 
og trykk så på OK .

7 Trykk på  helt til toppskjermbildet 
vises.

Steg 3-2 Oppsett for dato/
klokkeslett

Still inn dato/klokkeslett for din region.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk så på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.
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 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Kontroller at [Sett dato og tid 
(Date/Time Setting)] er valgt og trykk 
på .

5 Trykk på  for å velge riktig tidssone, og 
trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge hvorvidt 
sommertid gjelder, og trykk på OK .

7 Kontroller at [Manual] er valgt og trykk 
på OK .

8 Trykk på  eller  for å velge riktig dato, 
og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

9 Trykk på  eller  for å velge riktig 
klokkeslett, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

Når du trykker OK , vises en melding som sier at 
innstillingene for dato/klokkeslett er fullført.

10 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

11 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
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Steg 3-3 Angi avsenderinformasjon

Angi faksnummeret og avsendernavnet for din 
maskin. Informasjonen som angis her skrives ut 
på toppen av fakser du sender fra maskinen.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Fax Setting 
(Fax Setting)], og trykk så på .

Merk

 ● Når Faksserver-funksjonen er aktivert, 
vises ikke [Fax Setting (Fax Setting)] på 
[Nettverk setup]-menyen.  I dette tilfellet, sett 
[Faksserverfunksjon] til [AV]. For detaljer, se 
den avanserte brukerveiledningen > "2. Fakse" > 
"Skan til faksserver" > "Aktivere Skan til faksserver-
funksjonen".

5 Trykk  for å velge 
[Telefaksnummer]-tekstboksen.

6 Skriv inn faksnummeret til din maskin 
med tastaturfeltet.
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7 Kontroller at [Enter (Enter)] er valgt og 
trykk på OK .

8 Trykk  for å velge 
[Sender ID]-tekstboksen.

9 Skriv inn et valgfritt avsendernavn på 
opptil 22 tegn.

10 Trykk på  og  for å velge [Enter] og 
trykk på OK .
En melding som sier at faksinnstillingen er 
fullført, vises.

11 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

12 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .

Steg 3-4 Koble til hussentral (PBX)

Når du kobler til hussentral (PBX), sett 
[PBX Line] til [På].

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge 
[Admin setup/std setup 
(Admin Setup)], og trykk så på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Standardpassordet er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.
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 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Faksoppsett], 
og trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge [Fax Setting], og 
trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge [PBX Line], og 
trykk på OK .

7 Trykk på  for å velge [På], og trykk på 
OK .

8 Trykk på  helt til toppskjermbildet 
vises.

Steg 3-5 Innstilling for Super G3

Dersom du ikke kan sende eller motta faks riktig 
når maskinen er koblet til ADSL-miljøet eller en 
IP-telefon, sett [Super G3] til [AV].

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge 
[Admin setup/std setup 
(Admin Setup)], og trykk så på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Standardpassordet er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.
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 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Brukerinnstallasjon], og trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge [Super G3], og 
trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge [AV], og trykk på 
OK .

7 Trykk på  helt til toppskjermbildet 
vises.

Steg 3-6 Angi mottaksmodus

Den optimale mottaksmodusen varierer, 
avhengig av ditt maskinmiljø. Sjekk mot 
følgende beskrivelse.

 ● Faks Klar-modus
Denne modusen er anbefalt når du bruker 
maskinen som faksmaskin.

 ● Tel/Faks Klar-modus
Denne modusen anbefales når du kobler en 
ekstern telefon til maskinen.

 ● TSV/Faks Klar-modus
Denne modusen anbefales når du kobler en 
ekstern telefonsvarer til maskinen.

 ● Tel Klar-modus
Denne modusen anbefales når du stort sett 
bruker en ekstern telefon som er koblet til 
maskinen.

 ● DRD
Denne modusen anbefales når du bruker den 
funksjonen for oppdagelse av distinkte ringetoner 
(DRD) som er sørget for av et telefonselskap.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge 
[Admin setup/std setup 
(Admin Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".
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a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Brukerinnstallasjon] og trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge [Mottaksmodus] 
og trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge mottaksmodus, 
og trykk så på OK .

Innstillbar mottaksmodus:
Faks klar* Tel/Faks klar
TSV/Faks klar Tel klar DRD

*Indikerer standardinnstillingene.

7 Trykk på  helt til toppskjermbildet 
vises.
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●● Fakse
Dette avsnittet forklarer den grunnleggende prosedyren for faksfunksjonen.

Faksfunksjonen gjør at du kan skanne dokumenter og sende dem som faks, eller motta faks, via en 
telefonlinje.

Pass på å gjøre ferdig førstegangsoppsettet før du bruker denne funksjonen.

Prosedyre for faks

Dette avsnittet forklarer hvordan du sender faks. 
Fremgangsmåten nedenfor bruker metoden med 
å skrive adressen direkte for å angi en mottaker.

Du må fullføre førstegangsoppsettet før du 
bruker faksfunksjonen.

Merk

 ● Opptil 40 siffer kan skrives inn som faksnummer til 
mottakeren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan kun legge dokumenter i A4-, letter- eller legal-
størrelse i ADF-en, og dokumenter i A4-, letter- eller 
legal-størrelse (kun MB491+LP/MPS4700mb) på 
dokumentglasset.

 ● Du kan ikke legge dokumenter av ulik størrelse til faksing.

 ● Følgende prosedyre bruker standard fabrikkinnstillinger.

1 Trykk på <FAX/HOOK 
(FAKS/TELEFON)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Plasser dokumentet i ADF-en eller på 
dokumentglasset som vist nedenfor:

 ● Dokumentmater (ADF)
Legg i dokumenter med skriftsiden opp, og stikk 
toppen av dokumentene inn først.

Juster dokumentførerne til bredden på 
dokumentene dine.

 ● Dokumentglass
Plasser dokumentet med skriftsiden ned, og med 
toppkanten justert til øvre venstre hjørne på 
glasset.

Lukk dekslet til dokumentglasset forsiktig.

Merk

 ● Når du skanner med dokumentglasset, ikke legg for 
mye vekt på dokumentglasset.

Tilleggsinformasjon

 ● Maskinen prioriterer ADF-en når den skanner 
dokumenter. Sørg for ikke å plassere dokumenter på 
ADF-en når du bruker dokumentglasset.

3 Kontroller at [Faks (Fax)] er valgt, og 
trykk OK  for å åpne faks-startskjermen.
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4 Kontroller at [Legg til mottager 
(Add Destination)] er valgt på 
startskjermen, og trykk OK .

5 Trykk på  for å velge [Skriv adresse], 
og trykk på OK .

6 Skriv inn et faksnummer til mottakeren 
på opptil 40 siffer ved bruk av 
tastaturfeltet på kontrollpanelet.

Referanse

 ● For oppringingsfunksjoner som bindestrek, prefiks 
og flash, se den forenklede brukerveiledningen 
> "3. Fakse (kun for MB451, MB451w, MB471, 
MB471w, Mb491, MB491+, MB491+LP, ES4191 
MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grunnleggende 
prosedyre for faks" > "Angi en mottaker" > "Skriv 
inn direkte" > "Oppringingsfunksjoner".

7 Kontroller at [Enter (Enter)] er valgt og 
trykk på OK .

8 Trykk 
MONO

 for å starte sending.
Merk

 ● Du kan ikke bruke 
COLOR

-knappen.

 ● Dersom <STATUS (STATUS)>-tasten trykkes, og 
 trykkes på to ganger, vil informasjonen vises på 

visningsskjermen.

Tilleggsinformasjon

 ● Dersom du vil avbryte operasjonen under 
sending, trykk på <STOP (AVBRYTE)>-tasten på 
kontrollpanelet.

Referanse

 ● Foruten å skrive inn adressen direkte, kan du bruke 
hurtigoppringingslisten, gruppelisten, sendingshistorikken, 
mottakshistorikken eller ettrykkstastaturet for å 
angi mottakeren. For detaljer, se den forenklede 
brukerveiledningen > "3. Fakse (kun for MB451, MB451w, 
MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 
MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grunnleggende 
prosedyre for faks" > "Angi en mottaker".

 ● For å legge i et horisontalt orientert dokument, se den 
forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > "Legge 
i papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Legge i 
dokumenter".

 ● Du kan endre faksinnstillinger som dokumentstørrelse og 
oppløsning etter behov. For detaljer, se den forenklede 
brukerveiledningen > "3. Fakse (kun for MB451, MB451w, 
MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 
MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Konfigurere 
faksinnstillinger".

 ● Når du ønsker å angi flere mottakere, se den avanserte 
brukerveiledningen > "2. Fakse" > "Forskjellige 
sendingsfunksjoner" > "Sending til flere mottakere 
(Masseutsending)".
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Motta en faks

Dette avsnittet forklarer hvordan maskinen din 
oppfører seg når mottaksmodusen er satt til 
[Faks Klar], og den tar imot og skriver ut faks.

Referanse

 ● For maskinens oppførsel når mottaksmodusen er 
satt il noe annet enn [Faks Klar], se den forenklede 
brukerveiledningen > "3. Faksing (bare for MB451, 
MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, 
ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Maskinens 
oppførsel under faksmottak" > "Mottaksoppførsel".

Mottaksoppførsel

Som fabrikkinnstilling er maskinen satt 
til [Faks Klar], slik at den tar imot faks 
automatisk.

Når maskinen tar imot faks, 
lyser <DATA IN MEMORY 
(DATA I MINNE)>-indikatoren. Dersom 
<STATUS (STATUS)>-tasten trykkes, og  
trykkes på to ganger, vil informasjonen vises på 
visningsskjermen. Selv om mottaket er fullført, 
fortsetter indikatoren å lyse så lenge faksen er 
lagret i minnet.

Tilleggsinformasjon

 ● Dersom minnet blir fullt mens maskinen tar imot data, blir 
mottaket avbrutt. Dersom dette skjer, skriv ut dataene 
som er lagret i minnet, eller vent til den lagrede sendings/
mottaksjobben fullføres, og be deretter senderen om å 
sende faksen på nytt.

Skrive ut mottatte fakser

Maskinen skriver ut den mottatte faksen 
automatisk. Som fabrikkinnstilling brukes skuff 
1.

Merk

 ● Ikke dra ut papirskuffene når maskinen skriver ut.

Tilleggsinformasjon

 ● Bruk kun standard eller resirkulert papir.

 ● Tilgjengelige papirstørrelser er A4, letter eller legal.

Referanse

 ● Bilder som er større enn det angitte papiret blir redusert, 
forkastet eller skrevet ut på flere papirark, avhengig 
av mottaks-utskriftsinnstillingene.  For detaljer, se den 
avanserte brukerveiledningen > "2. Fakse" > "Forskjellige 
innstillinger for faksmottak" > "Når mottatt bilde er større 
enn papirstørrelsen".

 ● Dersom du vil bruke en annen papirskuff for utskrift av 
mottatt faks, se den forenklede brukerveiledningen > 
"3. Fakse (kun for MB451, MB451w, MB471, MB471w, 
MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, 
MPS4700mb)" > "Maskinoppførsel i faksmottak" > 
"Utskrift av mottatt faks" > "Velge skuffen som skal 
brukes".
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●● Fakse fra datamaskin (for Windows)
Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer en faksdriver, og den grunnleggende prosedyren for 
sending av faks fra en datamaskin. Faksdriveren lar deg sende faks direkte fra datamaskinen din via 
maskinen uten å skrive ut dokumentet.

Sørg for å installere faksdriveren for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, 
ES4191 MFP, MPS4200mb, eller MPS4700mb før du fakser fra en datamaskin.

Merk

 ● Du må fullføre førstegangsoppsettet før du bruker denne funksjonen.

Installere en faksdriver

Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer 
en faksdriver på datamaskinen din som 
førstegangsoppsett for Faks fra datamaskin-
funksjonen.

 � Oversikt

 �Tilkoblingsmetoder

Du kan velge en av de følgende 
tilkoblingsmetodene:

 ● "For nettverkstilkobling" s.43

 ● "For USB-tilkobling" s.49

 �Produktkrav

Maskinen din støtter følgende Windows-
operativsystemer:

 ● Windows 8/Windows 8 (64-bits versjon)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7/Windows 7 (64-bits versjon)

 ● Windows Vista/Windows Vista (64-bits 
versjon)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008/Windows Server 2008 
(x64-versjon)

 ● Windows XP/Windows XP (x64-versjon)

 ● Windows Server 2003/Windows Server 2003 
(x64-versjon)

 � For nettverkstilkobling
For å installere en faksdriver på din datamaskin 
via nettverkstilkoblingen, følg de 2 stegene 
under:

 ● "Trinn 1 Konfigurere nettverksinnstillingene på 
maskinen din" s.43

 ● "Steg 2 Installere en faksdriver" s.47
Merk

 ● Du må fullføre datamaskinens nettverksinnstilling før 
denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over trinn 1 hvis IP-adressen allerede er 
satt på maskinen din.

 ● Du kan hoppe over trinn 2 hvis faksdriveren allerede er 
installert på maskinen din.

 �Trinn 1 Konfigurere 
nettverksinnstillingene på maskinen 
din

Koble til maskinen til et nettverk med en 
Ethernet-kabel eller en tilkobling via et trådløst 
nettverk (kun MB451w, MB471w), og konfigurer 
deretter maskinens IP-adresse og annen 
nettverksinformasjon fra kontrollpanelet. Du kan 
stille inn IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis det ikke er noen DHCP-server eller en 
BOOTP-server på nettverket, må du manuelt 
konfigurere IP-adressen på datamaskinen eller 
maskinen.

Hvis din nettverksadministrator eller internett-
leverandør angir en unik IP-adresse for 
datamaskinen og din maskin, sett IP-adressene 
manuelt.

Merk

 ● Når du stiller inn IP-adressen manuelt, må du spørre 
nettverksadministratoren eller internett-leverandøren 
hvilken IP-adresse som skal brukes. Hvis IP-adressen 
stilles feil, kan det være at nettverket går ned eller 
internett-tilgangen blir deaktivert.

 ● Tilpass IP-versjonen på maskinen til den på datamaskinen 
din.

 ● Still [TCP/IP]-innstillingen til [Enable] på maskinen din. 
(Fabrikkinnstillingen er stilt på [Enable].

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis du konfigurerer et lite nettverk bestående kun av 
din maskin og en datamaskin, sett IP-adressene som vist 
nedenfor (i henhold til RFC1918).

For 
datamaskinen

IP-adresse: 192.168.0.1~254

Subnettmaske: 255.255.255.0

Standard gateway: ikke brukt

DNS-server: ikke brukt
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For maskinen

IP-adresse satt: Manuelt

IPv4-adresse: 192.168.0.1~254  
(velg en annen verdi 
enn datamaskinens)

Subnettmaske: 255.255.255.0

Gateway-adresse: 0.0.0.0

Nettverksskala: Lite

 ● For å stille [Nettverksskala], trykk på 
<SETTING (INNSTILLING)>-tasten og velg så 
[Admin setup/std setup] > [NETTVERK MENY] > 
[Nettverksoppsett] > [Nettverksskala].

Tilkobling ved bruk av kablet lokalnett:

1 Klargjør en nettverkskabel og en hub.
Klargjør en nettverkskabel (kategori 5, tvunnet 
par, rett) og en hub separat.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett 
sekund for å slå av strømmen. Og slå av 
datamaskinen.

3 Plugg den ene enden av 
nettverkskabelen inn i 
nettverksgrensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Plugg den andre enden av 
nettverkskabelen inn i huben.

5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.
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Koble til ved bruk av det trådløse 
lokalnettet (kun MB451w, MB471w):

Bruk WPS-funksjonen (trykknapp) til å stille inn 
det trådløse lokalnettet. For detaljer om andre 
metoder for å stille inn det trådløse lokalnettet, 
se Konfigureringsveiledningen.

1 Trykk på <SETTING (INNSTILLING)> 
nøkkelen på operatørpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Trådløs innstilling 
(Wireless Setting)] og trykk deretter på 
.

3 Logg inn ved å angi 
administratorpassordet for enheten.

 Bruk , , ,  knappene for å velge bokstrav 
og trykk deretter på OK .

 Standard administratorpassord er "aaaaaa".

 Meldingen under vil vises i ca. 5 
sekunder.

4 Kontroller at [Sett opp automatisk 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] er 
valgt og trykk på .

5 Trykk på  for å velge [WPS-PBC] og 
trykk deretter på OK .

6 Trykk på  for å velge [Ja (Yes)] og 
trykk deretter på OK .

Tilleggsinformasjon

 ● Start WPS-trykknapp for trådløs AP etter at du 
har klikket på [Ja (Yes)] i bekreftelsesskjermen. 
Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP 
startes først, start WPS-trykknappen på dette utstyret. 

 ● Hvis [Nei (No)] velges, går skjermen tilbake til det 
fra trinn 5.

7 Hvis [Ja (Yes)] er valgt i trinn 6, vises 
[Kjører brytermetode... (Running 
pushbutton method...)] på skjermen.

Merk

 ● Paneloperasjoner kan ikke utføres under WPS-utføring. 

 ● Når [WPS kobling vellykket (WPS connection 
successful)] vises, er dette utstyret koblet til trådløst LAN.

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis [Tilkobling mislykket. Tidsavbrudd (Connection 
failed Timeout)] vises, er det mulig at den trådløse AP-
en til tilkoblingsmålet ikke ble funnet innen tidsgrensen. 
Velg [Ja (Yes)] igjen i trinn 6 innen 2 minutter etter å 
ha startet WPS-trykknappen for trådløs AP.

 ● Hvis [Overlapping (Overlap)] vises, utføres WPS-
trykknappen på 2 eller flere trådløse AP-er. Vent i en 
kort tid og prøv på nytt.
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Stille inn IP-adressen:

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi. 

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Basis nettverksoppsett], og trykk på 
.

5 Hvis du stiller IP-adressen manuelt, 
kontroller at [Manual (Manual)] er 
valgt, og trykk på OK .

Hvis du får IP-adressen automatisk, trykk på  
for å velge [Auto (Auto)], og trykk på OK . Gå 
videre til steg 10.

6 Skriv inn IP-adressen på tastaturfeltet, 
og trykk på OK . 

For å gå til neste boks, trykk på .

7 Skriv inn subnettmasken på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .
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8 Skriv inn standard gatewayadresse på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

9 Skriv inn DNS-serveren og WINS-
serveren hvis det trengs.
Hvis det ikke er nødvendig å koble DNS-serveren 
eller WINS-serveren til nettverket, trykk på OK  
til popup-meldingen som sier at innstillingen er 
fullført, vises.

10 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

11 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .

 ◆ Skriv ut nettverksinformasjonen for å 
kontrollere at IP-adressen og annen 
nettverksinformasjon er riktig satt opp.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Kontroller at [Rapporter] er valgt, og 
trykk på OK .

3 Trykk på  for å velge [System] og 
trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Nettverksinfo] 
og trykk på OK .

5 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
Nettverksinformasjonen skrives ut.

 �Steg 2 Installere en faksdriver 

Merk

 ● For å fullføre denne prosedyren må du være logget inn 
som en administrator.

1 Sørg for at maskinen og datamaskinen 
er slått på og tilkoblet, og sett deretter 
"DVD-ROM med programvare" inn i 
datamaskinen.

2 Klikk [Run Setup.exe] etter at 
[Auto Play] vises.
Hvis dialogboksen [User Account Control] 
vises, klikk på [Ja].

3 Velg språk, og klikk på [Next].

4 Velg enheten for din maskin, og klikk 
[Next (Next)].

5 Les lisensavtalen, og trykk så på 
[Godtatt].

6 Les "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)", og 
klikk på [Next (Next)].
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7 Klikk på Installer-knappen på 
[FAX-driver (FAX driver)]-linjen.

8 I dialogboksen [Kontroll før 
installasjon (Pre-Installation Check)], 
klikk på [Next (Next)].

9 Klikk på [Lett installasjon 
(nettverk)]-knappen.
Enhetssøket starter.

 - Dersom maskinen blir funnet, blir den 
automatisk installert. Gå videre til steg 12.

 - Dersom maskinen ikke blir funnet, vises 
[Review your installation settings.]-
skjermbildet. Gå videre til steg 10.

10 Klikk [Restart search (Restart search)] 
for å starte enhetssøket på nytt.

Når maskinen vises, velg maskinen, og klikk 
[Next (Next)].

Tilleggsinformasjon

 ● Dersom maskinen ikke vises ved å klikke 
[Restart search (Restart search)], 
velg [Printer name/IP Address 
(Printer name/IP Address)], og skriv inn IP-adressen 
som er tildelt maskinen din, og klikk så [Next 
(Next)].

11 Hvis dialogboksen 
[Windows Security] vises, klikk på 
[Install this driver software anyway].

12 Klikk på [Finish (Finish)]-knappen.

13 Klikk på [Exit] i [Oppsett]-vinduet.

14 Klikk på [Start] > 
[Devices and Printers].
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15 Kontroller at OKI MB491(FAX)-ikonet 
vises.
Hvis det allerede er installert en skriverdriver 
for maskinen, kan OKI MB491-ikonet vise disse 
driverne. I så fall, høyreklikk på OKI MB491-
ikonet og velg et av menyelementene, og 
kontroller deretter at faks-driveren vises på 
undermenyen.

16 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført.

 � For USB-tilkobling
Følg prosedyren under for å koble til en 
USB-kabel og installere en faksdriver på 
datamaskinen din.

Merk

 ● Du må være pålogget som administrator for å fullføre 
denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over denne prosedyren hvis faksdriveren 
allerede er installert på maskinen din.

1 Klargjør en USB-kabel.
En USB-kabel følger ikke med maskinen din. Gjør 
klar en USB 2.0-kabel separat.

Tilleggsinformasjon

 ● Bruk en USB 2.0 Hi-Speed-kabel til en USB 2.0 Hi-
Speed-forbindelse.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett sekund 
for å slå av strømmen.

3 Plugg den ene enden av USB-kabelen 
inn i USB-grensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Slå på datamaskinen.

5 Sett inn "DVD-ROM med programvare" i 
datamaskinen.
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6 Klikk [Run Setup.exe] etter at 
[Auto Play] vises.
Hvis dialogboksen [User Account Control] 
vises, klikk på [Ja]. 

7 Velg språk, og klikk på [Next].

8 Velg enheten for din maskin, og klikk 
[Next (Next)].

9 Les lisensavtalen og trykk så på 
[Godtatt].

10 Les "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" og 
klikk på [Next (Next)].

11 Klikk på Installer-knappen på 
[FAX-driver (FAX driver)]-linjen.

12 I dialogboksen [Kontroll før 
installasjon (Pre-Installation Check)], 
klikk på [Next (Next)].

13 Klikk på [Lett installasjon (lokalt)]-
knappen.

14 Hvis dialogboksen 
[Windows Security] vises, klikk på 
[Install this driver software anyway].
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15 Når instruksen om å koble maskinen til 
datamaskinen og slå på maskinen vises, 
plugg den andre enden av USB-kabelen 
til datamaskinens USB-kontakt og hold 
strømbryteren nede i omtrent ett sekund 
for å slå på strømmen.

Merk

 ● Ikke plugg USB-kabelen inn i nettverksporten. Du kan 
skade maskinen hvis du gjør det.

16 Klikk på [Finish]-knappen.

17 Klikk på [Exit] i [Oppsett]-vinduet.

18 Klikk på [Start] > 
[Devices and Printers].

19 Kontroller at OKI MB491(FAX)-ikonet 
vises.
Hvis det allerede er installert en skriverdriver 
for maskinen, kan OKI MB491-ikonet vise disse 
driverne. I så fall, høyreklikk på OKI MB491-ikonet 
og velg et av menyelementene, og kontroller 
deretter at faks-driveren vises på undermenyen.

20 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført.
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Prosedyre for å sende en Faks 
fra en datamaskin

Dette avsnittet forklarer hvordan du sender 
faksdata fra maskinen.

Du må installere faksdriveren for maskinen din på 
datamaskinen før du kan bruke funksjonen Sende 
faks fra datamaskin.

Tilleggsinformasjon

 ● Dette avsnittet bruker NotePad som eksempel. 
Menyelementene og fremgangsmåten kan variere etter 
hvilket program og versjon av faksdriveren du bruker.

 ● For mer informasjon om innstillingselementene på 
faksdriveren, se hjelp for denne.

1 Åpne filen du ønsker å fakse.

2 Velg [Skriv ut] på [File]-menyen.

3 På [Select Printer], velg 
[OKI MB491 (FAX)] og klikk så på 
[Skriv ut].
Dialogboksen [Settings] vises.

4 På [Mottaker]-fanen, skriv inn 
mottakernavnet i [Navn] på 
[Angi numre]-arket.

5 Skriv inn mottakerens faksnummer i 
[FAKS-nummer].

6 Klikk på [Legg til <-].

7 Repeter trinn 4 til 6 for å angi alle 
destinasjonene.

8 Klikk på [Avsender]-fanen og 
legg inn [Avsenders navn] og 
[Avsenders nummer:].

9 Klikk på [OK] for å starte overføringen.
Tilleggsinformasjon

 ● Hvis du vil avbryte en jobb mens dataene overføres 
til maskinen, dobbeltklikk på skriverikonet på 
verktøylinjen, velg jobben du vil avbryte og velg så 
[Cancel] på [Document]-menyen.

Referanse

 ● Når dataene først er lagret i maskinen, kan du ikke avbryte 
jobben fra datamaskinen. For nærmere detaljer om hvordan 
du avbryter en faksjobb som er lagret i maskinens minne, 
se den forenklede brukerveiledningen > "3. Fakse (kun 
for MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, 
MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" 
> "Kontrollere og avbryte faksoverføring" > "Avbryte 
faksoverføring".
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4 Skanning
Dette kapittelet forklarer førstegangsoppsettet og grunnleggende fremgangsmåte for funksjonene 
Skann til E-post, Skann til nettverks-PC og Skann til lokal PC.

Maskinen din støtter følgende skannefunksjoner.

Funksjon Oversikt
"Skanne til e-post" Skanner dokumenter og sender skannede bilder som en vedleggsfil i en E-post til den 

angitte E-postadressen på nettverket.
"Skanne til nettverks-
PC"

Skanner dokumenter og lagrer de skannede bildene i den "delte mappen" på en 
datamaskin på nettverket.

Skanne til USB-minne Skanner dokumenter og lagrer de skannede bildene direkte i et USB-minne.
For funksjonens prosedyre, se den forenklede brukerveiledningen > "4. Skanning" > 
“Skannemetoder" > “Skanne til USB-minne".

"Skanne til lokal PC" Skanner dokumenter til datamaskinen via nettverk eller USB og behandler de 
skannede bildene ved behov ved å bruke kontrollpanelet.

Skanne til ekstern PC Skanner dokumenter til datamaskinen via nettverk eller USB og behandler de 
skannede bildene ved behov ved å bruke datamaskinen.
For førstegangsoppsettet for funksjonen, se den forenklede brukerveiledningen > "4. 
Skanning" > "Installere Skannerdrivere (TWAIN/WIA/ICA driver)".
For funksjonens prosedyre, se den forenklede brukerveiledningen > "4. Skanning" > 
“Skannemetoder" > “Skanne til ekstern PC".

●● Skanne til e-post
Dette avsnittet forklarer førstegangsoppsettet og grunnleggende prosedyre for funksjonen Skanne til 
e-post.

Denne funksjonen gjør at du kan skanne dokumenter og sende skannede bilder som en vedleggsfil i 
en-post til den angitte e-postadressen på nettverket.

Pass på å gjøre ferdig førstegangsoppsettet før du bruker denne funksjonen.

Førstegangsoppsett for 
Skanne til e-post

Dette avsnittet forklarer hvordan du konfigurerer 
førstegangsoppsettet for funksjonen Skanne til 
e-post. Følg de 2 trinnene nedenfor:

 ● "Trinn 1 Konfigurere nettverksinnstillingene på 
maskinen din" s.53

 ● "Trinn 2 Konfigurere e-postinnstillingene på 
maskinen din" s.58
Merk

 ● Du må fullføre datamaskinens nettverksinnstilling før 
denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over trinn 1 hvis IP-adressen allerede er 
satt på maskinen din.

Trinn 1 Konfigurere 
nettverksinnstillingene på maskinen 
din

Koble til maskinen til et nettverk med en 
Ethernet-kabel eller en tilkobling via et trådløst 
nettverk (kun MB451w, MB471w), og konfigurer 
deretter maskinens IP-adresse og annen 
nettverksinformasjon fra kontrollpanelet. Du kan 
stille inn IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis det ikke er noen DHCP-server eller en 
BOOTP-server på nettverket, må du manuelt 
konfigurere IP-adressen på datamaskinen eller 
maskinen.

Hvis din nettverksadministrator eller internett-
leverandør angir en unik IP-adresse for 
datamaskinen og din maskin, sett IP-adressene 
manuelt.
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 ● Når du stiller inn IP-adressen manuelt, må du spørre 
nettverksadministratoren eller internett-leverandøren 
hvilken IP-adresse som skal brukes. Hvis IP-adressen 
stilles feil, kan det være at nettverket går ned eller 
internett-tilgangen blir deaktivert.

 ● Tilpass IP-versjonen på maskinen til den på datamaskinen 
din.

 ● Still [TCP/IP]-innstillingen til [Enable] på maskinen din. 
(Fabrikkinnstillingen er stilt på [Enable].)

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis du konfigurerer et lite nettverk bestående kun av 
din maskin og en datamaskin, sett IP-adressene som vist 
nedenfor (i henhold til RFC1918).

For 
datamaskinen

IP-adresse: 192.168.0.1~254

Subnettmaske: 255.255.255.0

Standard gateway: ikke brukt

DNS-server: ikke brukt

For maskinen

IP-
adresseinnstilling: Manuelt

IPv4-adresse: 192.168.0.1~254  
(velg en annen verdi 
enn datamaskinens)

Subnettmaske: 255.255.255.0

Gateway-adresse: 0.0.0.0

Nettverksskala: Lite

 ● For å stille [Nettverksskala], trykk på 
<SETTING (INNSTILLING)>-tasten og velg så 
[Admin setup/std setup] > [NETTVERK MENY] > 
[Nettverksoppsett] > [Nettverksskala].

 � Tilkobling ved bruk av kablet 
lokalnett

1 Klargjør en nettverkskabel og en hub.
Klargjør en nettverkskabel (kategori 5, tvunnet 
par, rett) og en hub separat.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett sekund 
for å slå av strømmen.

3 Plugg den ene enden av 
nettverkskabelen inn i 
nettverksgrensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Plugg den andre enden av 
nettverkskabelen inn i huben.
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5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.

 � Koble til ved bruk av det trådløse 
lokalnettet (kun MB451w, 
MB471w)

Bruk WPS-funksjonen (trykknapp) til å stille inn 
det trådløse lokalnettet. For detaljer om andre 
metoder for å stille inn det trådløse lokalnettet, 
se Konfigureringsveiledningen.

1 Trykk på <SETTING (INNSTILLING)> 
nøkkelen på operatørpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Trådløs innstilling 
(Wireless Setting)] og trykk deretter på 
.

3 Logg inn ved å angi 
administratorpassordet for enheten.

 Bruk , , ,  knappene for å velge bokstrav 
og trykk deretter på OK .

 Standard administratorpassord er "aaaaaa".

 Meldingen under vil vises i ca. 5 
sekunder.

4 Kontroller at [Sett opp automatisk 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] er 
valgt og trykk på .

5 Trykk på  for å velge [WPS-PBC] og 
trykk deretter på OK .

6 Trykk på  for å velge [Ja (Yes)] og 
trykk deretter på OK .

Tilleggsinformasjon

 ● Start WPS-trykknapp for trådløs AP etter at du 
har klikket på [Ja (Yes)] i bekreftelsesskjermen. 
Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP 
startes først, start WPS-trykknappen på dette utstyret. 

 ● Hvis [Nei (No)] velges, går skjermen tilbake til det 
fra trinn 5.

7 Hvis [Ja (Yes)] er valgt i trinn 6, vises 
[Kjører brytermetode... (Running 
pushbutton method...)] på skjermen.
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 ● Paneloperasjoner kan ikke utføres under WPS-utføring. 

 ● Når [WPS kobling vellykket (WPS connection 
successful)] vises, er dette utstyret koblet til trådløst LAN.

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis [Tilkobling mislykket. Tidsavbrudd (Connection 
failed Timeout)] vises, er det mulig at den trådløse AP-
en til tilkoblingsmålet ikke ble funnet innen tidsgrensen. 
Velg [Ja (Yes)] igjen i trinn 6 innen 2 minutter etter å 
ha startet WPS-trykknappen for trådløs AP.

 ● Hvis [Overlapping (Overlap)] vises, utføres WPS-
trykknappen på 2 eller flere trådløse AP-er. Vent i en 
kort tid og prøv på nytt.

 � Stille inn IP-adressen

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Basis nettverksoppsett 
(Network Setting)], og trykk så på .
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5 Hvis du stiller IP-adressen manuelt, 
kontroller at [Manual (Manual)] er 
valgt, og trykk på OK .

Hvis du får IP-adressen automatisk, trykk på  
for å velge [Auto (Auto)], og trykk på OK . Gå 
videre til steg 10.

6 Skriv inn IP-adressen på tastaturfeltet, 
og trykk på OK . 

For å gå til neste boks, trykk på .

7 Skriv inn subnettmasken på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

8 Skriv inn standard portadresse på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

9 Skriv inn DNS-serveren og WINS-
serveren hvis det trengs.
Hvis det ikke er nødvendig å koble DNS-serveren 
eller WINS-serveren til nettverket, trykk på OK  
til popup-meldingen som sier at innstillingen er 
fullført, vises.

10 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

11 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt og trykk på OK .

 ◆ Skriv ut nettverksinformasjonen for å 
kontrollere at IP-adressen og annen 
nettverksinformasjon er riktig satt opp.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Kontroller at [Rapporter] er valgt og 
trykk på OK .

3 Trykk på  for å velge [System] og 
trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Nettverksinfo] 
og trykk på OK .

5 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt og trykk på OK .
Nettverksinformasjonen skrives ut.
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Trinn 2 Konfigurere e-postinnstillingene på maskinen din

For å konfigurere e-postinnstillingene på maskinen din, følg de 3 undertrinnene nedenfor:

 ● "Trinn 2-1 Kontrollere e-postinnstillingene på datamaskinen" s.58

 ● "Trinn 2-2 Sette opp e-postadressen for maskinen din" s.59

 ● "Trinn 2-3 Konfigurere din maskins e-postinnstillinger" s.60
Kontroller verdiene for hvert punkt på skjemaet for oppsettsinformasjon på trinnene ovenfor.

 � Skjema for oppsettsinformasjon

Nr. Element Introduksjon til oversikt Eksempel

Brukerverdi

* Du kan se på de neste sidene, 
skrive ned notater om detaljene du 
har sjekket eller innstillingene du 
har konfigurert.

B-1 E-postadresse for din 
maskin

E-postadressen som brukes når det 
sendes e-post fra maskinen

mb491@test.
com

(Inntil 80 tegn)

B-2 SMTP-serveradresse Adressen til serveren som brukes 
når det sendes e-post 

smtp.test.com

B-3 POP3 server-adresse Adressen til serveren som brukes 
når det mottas e-post

pop3.test.com

B-4 Autentiseringsmetode Autentisering ved avsenderens 
E-postserver

SMTP

B-5 SMTP bruker-ID Avsenderserverens kontonavn OKIMB491
B-6 SMTP-passord Avsenderserverens passord okimb491
B-7 POP bruker-ID Mottakerserverens kontonavn bruker
B-8 POP-passord Mottakerserverens passord okimb491
B-9 Navnet på 

e-postmottakeren
Navnet på mottakeren som du 
sender en skanne-til-e-post til fra 
maskinen

Bruker

B-10 E-postadressen til 
e-postmottakeren

E-postadressen til mottakeren som 
du sender en skanne-til-e-post til fra 
maskinen

user@test.com

 � Trinn 2-1 Kontrollere 
e-postinnstillingene på 
datamaskinen 

Merk

 ● Dersom en nettverksadministrator angir verdier sånn som 
en e-postserverkonto, passord eller e-postadresse for din 
maskin, skriv dem inn i skjemaet for oppsettsinformasjon.

Tilleggsinformasjon

 ● Fremgangsmåten nedenfor bruker Windows Live Mail på 
Windows 7. Hvis du bruker et annet postprogram, se i 
brukerveiledningen for e-postprogrammet.

1 Klikk på [Start] og velg 
[Windows Live Mail].

2 Velg [Verktøy]-menyen > [Accounts].
Hvis ikke menylinjen vises, klikk på 
[Menus]-ikonet og velg så [Show menu bar].

3 Velg postkontoen og klikk så på 
[Egenskaper (Properties)].
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4 På [General (General)]-fanen, legg 
inn innholdet i [Navn (Name)] og 
[E-mail address (E-mail address)] 
i B-9 og B-10 på skjemaet for 
oppsettsinformasjon.

B-9

B-10

5 Klikk på [Servers (Servers)]-fanen, 
og noter så hver innstilling i de 
tilsvarende kolonnene på skjemaet for 
oppsettsinformasjon.

B-3
B-2

B-7
B-8

 - Hvis det er et kryss i avkrysningsboksen 
[My server requires authentication 
(My server requires authentication)], legg 
"SMTP" inn i B-4 og følg fremgangsmåte 
6.

 - Hvis det ikke er noe kryss 
i avkrysningsboksen 
[My server requires authentication 
(My server requires authentication)], 
legg [POP or not yet authenticated] 
inn i B-4.  Nå er bekreftelsen av 
e-postinnstillingene ferdig.
Merk

 ● Hvis du bruker en internett-leverandør, skriv [POP].

6 Klikk på [Innstillinger].

7 Kontroller innloggingsinformasjonen i 
dialogboksen [Outgoing Mail Server 
(Outgoing Mail Server)].

 - Hvis [Use same settings as my 
incoming mail server (Use same 
settings as my incoming mail server)] er 
valgt, legg inn de samme verdiene som 
B-7 og B-8 på B-5 og B-6.

 - Hvis [Log on using (Log on using)] er 
valgt, noter innholdet av [Account name 
(Account name)] og [Password 
(Password)] i henholdsvis B-5 og B-6.

 � Trinn 2-2 Sette opp 
e-postadressen for maskinen din

Når du sender data skannet fra maskinen med 
en e-post, er e-postadressen for maskinen 
nødvendig. I henhold til følgende prosedyre, sett 
opp e-postadressen for maskinen og legg den 
inn i B-1 på skjemaet for oppsettsinformasjon.

 ● Hvis e-postadressen for maskinen din er 
angitt av nettverksadministratoren, legg 
e-postadressen inn i B-1.

 ● Hvis du bruker en internett-leverandør, 
få en e-postadresse for maskinen din fra 
leverandøren og legg så e-postadressen inn i 
B-1.

 ● Hvis e-postadressen for maskinen din 
hverken er angitt eller fått, må du bestemme 
e-postadressen i henhold til den verdien du la 
inn i B-4 (autentiseringsmetode):

 - Hvis B-4 er "SMTP", bestem en 
e-postadresse og legg den inn i B-1.

 - Hvis B-4 er "POP", skriv inn samme 
e-postadresse som B-10 i B-1.

Merk

 ● Hvis du ønsker at maskinen din skal motta e-poster, 
må du få en e-postadresse for maskinen din fra en 
nettverksadministrator eller fra internettservice-
leverandøren din.
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 � Trinn 2-3 Konfigurere din maskins 
e-postinnstillinger

Sett opp din maskins e-postinnstillinger 
ved hjelp av informasjonen på skjemaet for 
oppsettsinformasjon.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [E-postoppsett 
(E-mail Setting)], og trykk så på .

5 Trykk på  og legg så inn informasjonen 
i B-2.

6 Velg [Enter] og trykk så på OK .

7 Trykk på  og legg så inn informasjonen 
i B-1.

8 Velg [Enter] og trykk så på OK .

9 Trykk på  og velg så en protokoll for 
mottak av e-post for maskinen, og trykk 
deretter på OK .

 - Hvis du vil at maskinen din skal motta 
e-post fra POP3-serveren, velg [POP3]. 
Gå videre til steg 10.

 - Hvis du vil at maskinen din skal motta 
e-post uten bruk av en postserver, velg 
[SMTP]. Gå videre til steg 12.

 - Hvis du ikke vil at maskinen din skal motta 
e-post, velg [Avbryt]. Gå videre til steg 
12.

10 Trykk på  og legg så inn informasjonen 
i B-3.

11 Velg [Enter] og trykk så på OK .
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12 Trykk på  og velg så en 
autentiseringsmetode basert på 
informasjonen i B-4. Deretter, trykk på 
OK .

 - Hvis B-4 er "Do not authenticate", velg 
[No Authentication]. Gå videre til steg 
21.

 - Hvis B-4 er "SMTP", velg [SMTP bekreft]. 
Gå videre til steg 13.

 - Hvis B-4 er "POP", velg [POP før SMTP]. 
Gå videre til steg 17.

13 Trykk på  og legg så inn informasjonen 
i B-5. 

14 Velg [Enter] og trykk så på OK .

15 Trykk på  og legg så inn informasjonen 
i B-6.

16 Velg [Enter] og trykk så på OK .
Gå videre til steg 21.

17 Trykk på  og legg så inn informasjonen 
i B-7.

18 Velg [Enter] og trykk så på OK .

19 Trykk på  og legg så inn informasjonen 
i B-8.

20 Velg [Enter] og trykk så på OK .

21 Når skjermbildet for oppsettsmenyen 
vises, trykk på .

22 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt og trykk på OK .
Oppsettet for Skann til e-post er fullført.

Prosedyre for Skann til e-post

Dette avsnittet forklarer hvordan du starter 
Skann til e-post. Fremgangsmåten nedenfor 
bruker metoden med å skrive adressen direkte 
for å angi en mottaker.

Du må konfigurere førstegangsoppsettet for 
nettverk og E-post før du bruker funksjonen 
Skann til E-post.

Tilleggsinformasjon

 ● Følgende prosedyre bruker standard fabrikkinnstillinger.

1 Trykk på <SCAN (SKANNE)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Plasser dokumentet i ADF-en eller på 
dokumentglasset som vist nedenfor:

 ● Dokumentmater (ADF)
Legg i dokumenter med skriftsiden opp, og stikk 
toppen av dokumentene inn først.

Juster dokumentførerne til bredden på 
dokumentene dine.
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 ● Dokumentglass
Plasser dokumentet med skriftsiden ned, og med 
toppkanten justert til øvre venstre hjørne på 
glasset.

Lukk dekslet til dokumentglasset forsiktig.

Merk

 ● Når du skanner med dokumentglasset, ikke legg for 
mye vekt på dokumentglasset.

Tilleggsinformasjon

 ● Maskinen prioriterer ADF-en når den skanner 
dokumenter. Sørg for ikke å plassere dokumenter på 
ADF-en når du bruker dokumentglasset.

3 Kontroller at [Email (E-mail)] er valgt 
og trykk på OK .

4 Kontroller at [Legg til mottager] er 
valgt og trykk på OK .

5 Kontroller at [Til] er valgt og trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge [Skriv adresse], 
og trykk på OK .

7 Du kan skrive inn en e-postadresse til 
mottakeren med opptil 80 tegn.

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

Den valgte bokstaven blir lagt inn i 
tekstfeltet.

Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

8 Om nødvendig, velg [Cc] eller [Bcc] og 
gjenta trinn 6 og 7.

9 Trykk på  for å gå tilbake 
startskjermbildet.

10 Trykk på 
MONO

 eller 
COLOR

.
Referanse

 ● Foruten å skrive inn adressen direkte, kan du bruke 
adresseboken, gruppeliste, e-posthistorikk, LDAP-søk eller 
ettrykkstastaturet for å angi mottakeren. For detaljer, 
se den forenklede brukerveiledningen > "4. Skanne" 
> “Skannemetoder" > “Skanne til e-post" > “Angi en 
mottaker".

 ● For å legge i et horisontalt orientert dokument, se den 
forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > "Legge 
i papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Legge i 
dokumenter".

 ● Du kan endre skannerinnstillinger som skanneformat og 
oppløsning etter behov. For detaljer, se den avanserte 
brukerveiledningen > "3. Skanning" > "Avanserte 
operasjoner for skanning, internettfaksing og skanning til 
faksserver".
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Skanne til nettverks-PC

●● Skanne til nettverks-PC
Dette avsnittet forklarer førstegangsoppsettet og grunnleggende prosedyre for funksjonen Skanne til 
nettverks-PC.

Denne funksjonen gjør at du kan skanne dokumenter og lagre de skannede bildene i en "delt mappe" 
på en datamaskin i nettverket.

Pass på å gjøre ferdig førstegangsoppsettet før du bruker denne funksjonen.

Førstegangsoppsett for 
Skanne til nettverks-PC

Dette avsnittet forklarer hvordan du konfigurerer 
førstegangsoppsettet for funksjonen Skanne til 
nettverks-PC. Følg de 2 trinnene nedenfor:

 ● "Trinn 1 Konfigurere nettverksinnstillingene på 
maskinen din" s.63

 ● "Trinn 2 Sette opp datamaskinen din og 
maskinen for Skanne til nettverks-PC" s.68
Merk

 ● Du må konfigurere datamaskinens nettverksinnstilling før 
denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over trinn 1 hvis IP-adressen allerede er 
satt på maskinen din.

Trinn 1 Konfigurere 
nettverksinnstillingene på maskinen 
din

Koble til maskinen til et nettverk med en 
Ethernet-kabel eller en tilkobling via et trådløst 
nettverk (kun MB451w, MB471w), og konfigurer 
deretter maskinens IP-adresse og annen 
nettverksinformasjon fra kontrollpanelet. Du kan 
stille inn IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis det ikke er noen DHCP-server eller en 
BOOTP-server på nettverket, må du manuelt 
konfigurere IP-adressen på datamaskinen eller 
maskinen.

Hvis din nettverksadministrator eller internett-
leverandør angir en unik IP-adresse for 
datamaskinen og din maskin, sett IP-adressene 
manuelt.

Merk

 ● Når du stiller inn IP-adressen manuelt, må du spørre 
nettverksadministratoren eller internett-leverandøren 
hvilken IP-adresse som skal brukes. Hvis IP-adressen 
stilles feil, kan det være at nettverket går ned eller 
internett-tilgangen blir deaktivert.

 ● Tilpass IP-versjonen på maskinen til den på datamaskinen 
din.

 ● Still [TCP/IP]-innstillingen til [Enable] på maskinen din. 
(Fabrikkinnstillingen er stilt på [Enable].)

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis du konfigurerer et lite nettverk bestående kun av 
din maskin og en datamaskin, sett IP-adressene som vist 
nedenfor (i henhold til RFC1918).

For 
datamaskinen

IP-adresse: 192.168.0.1~254

Subnettmaske: 255.255.255.0

Standard gateway: ikke brukt

DNS-server: ikke brukt

For maskinen

IP-
adresseinnstilling: Manuelt

IPv4-adresse: 192.168.0.1~254  
(velg en annen verdi 
enn datamaskinens)

Subnettmaske: 255.255.255.0

Gateway-adresse: 0.0.0.0

Nettverksskala: Lite

 ● For å stille [Nettverksskala], trykk på 
<SETTING (INNSTILLING)>-tasten og velg så 
[Admin setup/std setup] > [NETTVERK MENY] > 
[Nettverksoppsett] > [Nettverksskala].

 � Tilkobling ved bruk av kablet 
lokalnett

1 Klargjør en nettverkskabel og en hub.
Klargjør en nettverkskabel (kategori 5, tvunnet 
par, rett) og en hub separat.
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2 Hold strømbryteren nede i ca. ett sekund 
for å slå av strømmen.

3 Plugg den ene enden av 
nettverkskabelen inn i 
nettverksgrensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Plugg den andre enden av 
nettverkskabelen inn i huben.

5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.

 � Koble til ved bruk av det trådløse 
lokalnettet (kun MB451w, 
MB471w)

Bruk WPS-funksjonen (trykknapp) til å stille inn 
det trådløse lokalnettet. For detaljer om andre 
metoder for å stille inn det trådløse lokalnettet, 
se Konfigureringsveiledningen.

1 Trykk på <SETTING (INNSTILLING)> 
nøkkelen på operatørpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Trådløs innstilling 
(Wireless Setting)] og trykk deretter på 
.

3 Logg inn ved å angi 
administratorpassordet for enheten.

 Bruk , , ,  knappene for å velge bokstrav 
og trykk deretter på OK .

 Standard administratorpassord er "aaaaaa".
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 Meldingen under vil vises i ca. 5 
sekunder.

4 Kontroller at [Sett opp automatisk 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] er 
valgt og trykk på .

5 Trykk på  for å velge [WPS-PBC] og 
trykk deretter på OK .

6 Trykk på  for å velge [Ja (Yes)] og 
trykk deretter på OK .

Tilleggsinformasjon

 ● Start WPS-trykknapp for trådløs AP etter at du 
har klikket på [Ja (Yes)] i bekreftelsesskjermen. 
Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP 
startes først, start WPS-trykknappen på dette utstyret. 

 ● Hvis [Nei (No)] velges, går skjermen tilbake til det 
fra trinn 5.

7 Hvis [Ja (Yes)] er valgt i trinn 6, vises 
[Kjører brytermetode... (Running 
pushbutton method...)] på skjermen.

Merk

 ● Paneloperasjoner kan ikke utføres under WPS-utføring. 

 ● Når [WPS kobling vellykket (WPS connection 
successful)] vises, er dette utstyret koblet til trådløst LAN.

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis [Tilkobling mislykket. Tidsavbrudd (Connection 
failed Timeout)] vises, er det mulig at den trådløse AP-
en til tilkoblingsmålet ikke ble funnet innen tidsgrensen. 
Velg [Ja (Yes)] igjen i trinn 6 innen 2 minutter etter å 
ha startet WPS-trykknappen for trådløs AP.

 ● Hvis [Overlapping (Overlap)] vises, utføres WPS-
trykknappen på 2 eller flere trådløse AP-er. Vent i en 
kort tid og prøv på nytt.

 � Stille inn IP-adressen

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .



- 66 -

Skanne til nettverks-PC

4

S
kan

n
in

g

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Basis nettverksoppsett 
(Network Setting)], og trykk så på .

5 Hvis du stiller IP-adressen manuelt, 
kontroller at [Manual (Manual)] er 
valgt, og trykk på OK .

Hvis du får IP-adressen automatisk, trykk på  
for å velge [Auto (Auto)], og trykk på OK . Gå 
videre til steg 10.

6 Skriv inn IP-adressen på tastaturfeltet, 
og trykk på OK . 

For å gå til neste boks, trykk på .

7 Skriv inn subnettmasken på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

8 Skriv inn standard portadresse på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

9 Skriv inn DNS-serveren og WINS-
serveren hvis det trengs.
Hvis det ikke er nødvendig å koble DNS-serveren 
eller WINS-serveren til nettverket, trykk på OK  
til popup-meldingen som sier at innstillingen er 
fullført, vises.
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10 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

11 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .

 ◆ Skriv ut nettverksinformasjonen for å 
kontrollere at IP-adressen og annen 
nettverksinformasjon er riktig satt opp.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Kontroller at [Rapporter] er valgt, og 
trykk på OK .

3 Trykk på  for å velge [System] og 
trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Nettverksinfo] 
og trykk på OK .

5 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
Nettverksinformasjonen skrives ut.
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Trinn 2 Sette opp datamaskinen din og maskinen for Skanne til nettverks-PC

Følg de 4 undertrinnene nedenfor for å sette opp datamaskinen din og maskinen for Skanne til 
Nettverks-PC:

 ● "Trinn 2-1 Kontrollere navnet på datamaskinen" s.68

 ● "Trinn 2-2 Bestemme navnene på elementene som kreves for Skanne til nettverks-PC" s.69

 ● "Trinn 2-3 Konfigurere datamaskinen for Skanne til nettverks-PC" s.70

 ● "Trinn 2-4 Lage en profil for Skanne til nettverks-PC" s.78
Kontroller verdiene for hvert punkt på skjemaet for oppsettsinformasjon på trinnene ovenfor.

 � Skjema for oppsettsinformasjon

Nr. Element Introduksjon til oversikt Eksempel

Brukerverdi

* Du kan se på de neste sidene, 
skrive ned notater om detaljene du 
har sjekket eller innstillingene du 
har konfigurert.

C-1 Navnet på 
mottakerdatamaskinen

Navnet på datamaskinen du 
videresender skannet data til

PC1

C-2 Brukernavn for 
å logge inn på 
mottakerdatamaskinen

Brukernavn for å logge inn på 
datamaskinen du videresender 
skannet data til

mb491 (Inntil 32 tegn)

C-3 Passord for å 
logge inn på 
mottakerdatamaskinen

Passord for å logge inn på 
datamaskinen du videresender 
skannet data til

mb491 (Inntil 32 tegn)

C-4 Profilnavn for 
å registrere 
innstillingene

Navn når du registrerer en profil på 
maskinen

Salg (Inntil 16 tegn)

C-5 Navn på delt mappe på 
mottakerdatamaskinen

Mappenavnet til datamaskinen du 
videresender skannet data til

SalgsDev (Inntil 64 tegn)

C-6 Filnavn på skannet 
data

Navn på fil med skannede data SkanningsData (Inntil 64 tegn)

Merk

 ● Før du starter oppsettet, få tillatelse fra nettverksadministratoren til å lage en delt mappe på datamaskinen ved å følge 
prosedyren nedenfor.

Tilleggsinformasjon

 ● CIFS-protokollen brukes i denne prosedyren.

 � Trinn 2-1 Kontrollere navnet på 
datamaskinen 

Sjekk datamaskinens navn ved å følge 
prosedyren nedenfor, og fyll inn C-1 i skjemaet 
for oppsettsinformasjon.

 �For Windows 7, Windows Server 
2008 R2, Windows Server 2008 og 
Windows Vista

1 Klikk på [Start] og velg 
[Kontrollpanel].

2 Velg [System and Security].
For Windows Server 2008 og Windows Vista, velg 
[System and Maintenance].

3 Velg [See the name of this computer] 
under [System].

4 Skriv inn navnet i [Computer name 
(Computer Name)] i C-1 på skjemaet for 
oppsettinformasjon.

C-1

5 Lukk vinduet.



- 69 -

Skanne til nettverks-PC

4

S
kan

n
in

g

 �For Windows Server 2003 og Windows 
XP

1 Klikk på [start] > [Kontrollpanel] > 
[Performance and Maintenance] > 
[System].
For Windows Server 2003, klikk på [Start] > 
[Operatorpanel] > [System].

2 Velg [Computer name]-fanen og klikk 
så på [Change].

3 Skriv inn navnet i [Computer name] i 
C-1 på skjemaet for oppsettinformasjon.

4 Klikk på [Cancel] for å lukke vinduet.

 �For Mac OS X

1 Velg [Systemvalg] på Applemenyen.

2 Klikk på [Sharing].

3 Skriv inn navnet i [Computer Name 
(Computer Name)] i C-1 på skjemaet for 
oppsettinformasjon.

C-1

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis datamaskinens navn består av mer enn 16 
tegn, for Mac OS X 10.4.11, skriv inn de første 15 
tegnene i C-1. For Mac OS X 10.5-10.7, velg den 
nettverkstjenesten du bruker på [Systemvalg] 
> [Nettverk], og klikk på [Advanced]. 
Klikk på [WINS]-fanen og skriv inn navnet i 
[NetBIOS Name] på C-1.

4 Lukk [Sharing].

 � Trinn 2-2 Bestemme navnene 
på elementene som kreves for 
Skanne til nettverks-PC

Bestem navnene på følgende elementer, 
og fyll inn C-2 til C-6 i skjemaet for 
oppsettsinformasjon.

 ● Brukernavn for å logge på mottakerdatamaskinen 
(C-2)

Merk

 ● Hvis brukernavnet styres av domenet, skriv 
"Username@Domainname" i C-2. For å 
krysse av domenenavnet, klikk på [Change] 
i [Computer Name]-fanen i dialogboksen 
[System Properties].

 ● Passord for å logge på mottakerdatamaskinen 
(C-3)

 ● Profilnavn for å registrere innstillingene på 
maskinen din (C-4)

 ● Navn på delt mappe på mottakerdatamaskinen 
(C-5)

 ● Filnavn på de skannede dataene (C-6)
Du kan bruke “#n" eller #d" i filnavnet.

 - Når du angir "#n": 5-sifret serienummer 
mellom 00000 og 99999

 - Når du angir "#d": Dato og tidspunkt 
når en fil ble opprettet. 12-sifret med 
ååmmddttmmss.

åå: År opprettet (de 2 siste sifrene i kristen 
tidsregning)

mm: Måned opprettet (01 til 12)
dd: Dato opprettet (01 til 31)
tt: Timer opprettet (00 til 23)
mm: Minutt opprettet (00 til 59)
ss: Sekunder opprettet (00 til 59)
* Dato og tid for når en fil blir opprettet er verdier i 

tidsbryteren i maskinen.

Eksempel på filnavnangivelse (når filformatet er 
PDF)

 - Når du angir "Data#n": Lagret med filnavn 
som "Data00000.pdf" og "Data00001.pdf", 
osv.

 - Når du angir “File#d": lagret som filnavn 
“File090715185045.pdf", etc.

 - Når du angir "Skann": "Skann.pdf" 
opprettes først, og deretter lagres data 
med navnet "Skann#d.pdf". 
For "#d", se ovenfor.

 - Når ingenting er angitt: "Bilde.pdf" 
opprettes først, og deretter lagres data 
med navnet "Bilde#d.pdf". 
For "#d", se ovenfor.
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 � Trinn 2-3 Konfigurere 
datamaskinen for Skanne til 
nettverks-PC

I skjemaet for oppsettsinformasjon, lag en konto 
og delt mappe for maskinen i datamaskinen.

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis datamaskinen er i et domene, kan prosedyren for å 
legge til en brukerkonto være annerledes enn prosedyren 
nedenfor.  Se Microsoft Windows-håndboken.

 �For Windows 7, Windows Server 2008 
R2, Windows 2008 og Windows Vista

1 Klikk på [Start] > [Kontrollpanel].

2 Velg [Add or remove user accounts].

3 Velg [Create a new account].

4 Skriv inn informasjonen i C-2 i 
tekstboksen.

5 Kontroller at [Standard user] er valgt 
og trykk på [Create Account].

6 Klikk på ikonet til brukerkontoen som ble 
laget i steg 5.

7 Velg [Create a password].

8 Skriv inn informasjonen i C-3 i 
[New password (New password)] 
og [Confirm new password 
(Confirm new password)], og trykk så på 
[Create password (Create password)].

9 Lukk kontrollpanelet.

10 Lag en ny mappe på datamaskinen med 
navnet som ble skrevet inn i C-5.

Tilleggsinformasjon

 ● Vi anbefaler at du oppretter en mappe på den 
lokale stasjonen (C- eller D-stasjonen), ikke på 
skrivebordet, [Documents] eller nettverksstasjonen.

11 Høyreklikk på mappen som ble opprettet 
i trinn 10 og velg [Egenskaper].

12 Velg [Sharing (Sharing)]-fanen og klikk 
så på [Share (Share)].
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13 Velg den brukerkontoen som ble 
opprettet i trinn 5 fra rullegardinboksen, 
og trykk så på [Legg til (Add)].

14 Kontroller at brukeren som ble tilføyd 
i trinn 13 vises, og klikk så på [Share 
(Share)].

Når dialogboksen 
[Network discovery and file sharing] vises, 
klikk på [No, make the network that I am 
connected to a private network].

15 Klikk på [Done].

16 Klikk på [Advanced Sharing] på 
[Sharing]-fanen.

17 Klikk på [Permissions (Permissions)].

For Windows Vista/Windows Server 2008, fortsett 
til steg 20.

18 Klikk på [Legg til (Add)].

19 Legg inn verdien i C-2 i inntastingsfeltet 
og klikk så på [OK (OK)].

20 Velg brukeren som ble tilføyd i 
trinn 13 og velg avkrysningsboksen 
[Allow (Allow)] for [Full Control 
(Full Control)], og klikk så på [OK (OK)].

21 Klikk på [OK (OK)].

22 Klikk på [Lukk (Close)].
Fortsett til "Trinn 2-4 Lage en profil for Skanne til 
nettverks-PC" s.78.

 �For Windows XP

1 Klikk på [start] > [Kontrollpanel].

2 Dobbeltklikk på [User Accounts].

3 Velg [Create a new account].
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4 Legg inn verdien i C-2 i tekstboksen og 
klikk så på [Neste (Next)].

5 Velg [Limited (Limited)] og klikk på 
[Create Account (Create Account)].

6 Klikk på ikonet til brukerkontoen som ble 
laget i steg 5.

7 Velg [Create a password].

8 Legg inn verdien til C-3 i 
[Type a new password 
(Type a new password)] og [Type the 
new password again to confirm (Type 
the new password again to confirm)], 
og klikk så på [Create Password 
(Create Password)].

9 Lukk kontrollpanelet.

10 Lag en ny mappe på datamaskinen med 
navnet som ble skrevet inn i C-5.

Tilleggsinformasjon

 ● Vi anbefaler at du oppretter en mappe på 
den lokale stasjonen (C- eller D-stasjonen), 
ikke på skrivebordet, [My Documents] eller 
nettverksstasjonen.

11 Høyreklikk på mappen som ble 
opprettet i trinn 10 og velg så 
[Sharing and Security].

12 Klikk på [If you understand the 
security risks but want to share files 
without running the wizard, click 
here. (If you understand the security 
risks but want to share files without 
running the wizard, click here.)].

Når skjermbildet nedenfor vises, velg 
[Share this folder (Share this folder)] og klikk 
på [Permissions (Permissions)]. Gå videre til 
steg 15.

13 Velg [Just enable file sharing 
(Just enable file sharing)] i Windows 
brannmur, og klikk så på [OK (OK)].
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14 Velg [Share this folder on the 
network (Share this folder on the 
network)]- og [Allow network 
users to change my files (Allow 
network users to change my files)]-
avkrysningsboksene, og klikk så på [OK 
(OK)].

Fortsett til "Trinn 2-4 Lage en profil for Skanne til 
nettverks-PC" s.78.

15 Klikk på [Legg til (Add)].

16 Legg inn verdien i C-2 i inntastingsfeltet 
og klikk på [OK (OK)].

17 Velg [Allow (Allow)]-avkrysningsboksen 
for [Full Control (Full Control)], og klikk 
så på [OK (OK)].

Fortsett til "Trinn 2-4 Lage en profil for Skanne til 
nettverks-PC" s.78.

 �For Windows Server 2003

Tilleggsinformasjon

 ● Elementene her kan variere, avhengig av hvilken utgave 
du bruker.

1 Klikk på [Start] > 
[Administrative verktøy] > 
[Computer Management].

2 I det høyre vinduet, dobbeltklikk 
på [System Tools (System Tools)] 
> [Local Users and Groups 
(Local Users and Groups)], og høyreklikk 
deretter [Users] og velg [New User].
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3 Legg inn verdien i C-2 i [User name 
(User name)] og verdien i 
C-3 i [Password (Password)] 
og [Confirm password 
(Confirm password)].

4 Velg [User can not change password 
(User can not change password)] 
og [Password never expires 
(Password never expires)], og klikk så 
på [Create (Create)].

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis [User must change password at next logon 
(User must change password at next logon)] 
er valgt, fjern det, slik at du kan velge 
[User can not change password 
(User can not change password)] 
og [Password never expires 
(Password never expires)].

5 Klikk på [Lukk].

6 Dobbeltklikk på [User] og kontroller 
at brukeren som ble opprettet i trinn 4 
vises.

7 Lukk vinduet.

8 Lag en ny mappe på datamaskinen med 
navnet som ble skrevet inn i C-5.

Tilleggsinformasjon

 ● Vi anbefaler at du oppretter en mappe på 
den lokale stasjonen (C- eller D-stasjonen), 
ikke på skrivebordet, [My Documents] eller 
nettverksstasjonen.

9 Høyreklikk på mappen som ble opprettet 
i trinn 8 og velg så [Sharing].

10 Velg [Share this folder 
(Share this folder)] og klikk så på 
[Permissions (Permissions)].

11 Klikk på [Legg til (Add)].

12 Legg inn verdien i C-2 i inntastingsfeltet 
og klikk på [OK (OK)]. 

13 Velg [Allow (Allow)]-avkrysningsboksen 
for [Full Control (Full Control)], og klikk 
så på [OK (OK)].

14 Forsikre deg om at ikonet til den 
delte mappen ssom ble laget i steg 8, 
forandrer seg til ikonet med en hånd, og 
lukk deretter vinduet.
Fortsett til "Trinn 2-4 Lage en profil for Skanne til 
nettverks-PC" s.78.
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 �For Mac OS X 10.5 til 10.7

1 Velg [Systemvalg] på Applemenyen.

2 Klikk på [Users & Groups] (for Mac OS 
X 10.5 og 10.6: [Accounts]).

3 Klikk på 
[Click the lock to make changes.] 
nederst til venstre på skjermen og tast 
inn administratorpassordet. Deretter, 
klikk på [Unlock] (for Mac OS X 10.5 og 
10.6: [OK (OK)]).

4 Klikk på [+].

5 Velg [Standard (Standard)] på 
[New Account (New Account)].

6 Skriv inn verdien til C-2 i [Fullt navn].
For Mac OS X 10.5, legg inn verdien i C-2 i 
[Navn].

7 Skriv inn verdien i C-3 i både 
[Password (Password)] og [Verify].

8 Klikk på [Create User] (for Mac OS X 
10.5 og 10.6: [Create Account]).

Tilleggsinformasjon

 ● Etter dialogboksen for auto-innlogging, deaktiver 
auto-innloggingen.

9 Kontroller at det er lagt til en konto 
i [Other Users] (for Mac OS X 10.5 
og 10.6: [Other Accounts]) med 
navnet i C-2, og lukk [Users & Groups 
(Users & Groups)] (for Mac OS X 10.5 og 
10.6: [Accounts]) .

10 Lag en ny mappe på datamaskinen med 
navnet som ble skrevet inn i C-5.

11 Velg [Systemvalg] på Applemenyen.

12 Klikk på [Sharing].

13 Velg avkrysningsboksen i [File Sharing 
(File Sharing)].

14 Klikk på [+] under [Shared Folder 
(Shared Folders)].

15 Velg mappen som ble opprettet i trinn 
10 og klikk på [Legg til].
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16 Velg mappen som ble tilføyd i trinn 15 
og klikk på [+] under [Users (Users)].

17 Velg kontoen som ble opprettet i trinn 8 
og klikk på [Select (Select)].

18 Klikk på den trekantede knappen på 
høyre side av brukeren som ble tilføyd 
i trinn 17 og velg [Read & Write 
(Read & Write)].

19 Klikk på [Options (Options)].

20 Velg avkrysningsboksen i [Share files 
and folders using SMB (Windows) 
(Share files and folders using SMB 
(Windows))].
For Mac OS X 10.5, velg avkrysningsboksen 
i [Share files and folders using SMB 
(Share files and folders using SMB)].

21 Velg avkrysningsboksen til kontoen som 
ble lagt til i steg 16.

22 Legg inn verdien i C-3 i [Password 
(Password)] og klikk på [OK (OK)].

23 Klikk på [Done].

24 Lukk [Sharing].
Fortsett til "Trinn 2-4 Lage en profil for Skanne til 
nettverks-PC" s.78.
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 �For Mac OS X 10.4.0 til 10.4.11

Tilleggsinformasjon

 ● Prosedyren nedenfor bruker Mac OS X 10.4.11 som 
eksempel. Avhengig av OS, kan beskrivelsen være 
annerledes.

1 Velg [Systemvalg] på Applemenyen.

2 Klikk på [Accounts].

3 Klikk på [Click the lock to 
make changes.] nederst til 
venstre på skjermen og tast inn 
administratorpassordet. Deretter, klikk 
på [OK].

4 Klikk på [+].

5 Skriv inn verdien til C-2 i [Navn 
(Name)].

6 Skriv inn verdien i C-3 i både 
[Password (Password)] og [Verify 
(Verify)].

7 Klikk på [Create Account].
Tilleggsinformasjon

 ● Etter dialogboksen for auto-innlogging, deaktiver 
auto-innloggingen.

8 Kontroller at det er lagt til konto til 
[Other Accounts] med navnet i C-2, og 
lukk [Accounts (Accounts)].

9 Lag en ny mappe på datamaskinen med 
navnet som ble skrevet inn i C-5.

10 Velg [Systemvalg] på Applemenyen.

11 Klikk på [Sharing].

12 Velg avkrysningsboksen 
i [Windows Sharing 
(Windows Sharing)].

13 Klikk på [Accounts... (Accounts...)].

14 Velg avkrysningsboksen til kontoen som 
ble opprettet i trinn 7.
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15 Legg inn verdien i C-3 i [Password 
(Password)] og klikk på [OK (OK)].

16 Klikk på [Done].

17 Lukk [Sharing].
Fortsett til "Trinn 2-4 Lage en profil for Skanne til 
nettverks-PC" s.78.

 � Trinn 2-4 Lage en profil for 
Skanne til nettverks-PC

Registrer informasjonen på skjemaet for 
oppsettsinformasjon på maskinen som en profil. 
Det er nødvendig å angi profilen for å sende 
data når du utfører Skanne til nettverks-PC med 
datamaskinen.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Profil (Profile)], 
og trykk så på OK .

3 Trykk på  for å velge profilnummeret 
du vil registrere, og trykk så på OK .

4 Kontroller at [Register] er valgt og 
trykk på OK .

5 Kontroller at [ProfilNavn] er valgt og 
trykk så på .

6 Skriv inn informasjonen i C-4.

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Den valgte bokstaven blir lagt inn i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

7 Trykk på  for å velge [Mål URL], og 
trykk på .

8 Skriv inn verdien til C-1 og C-5 som 
"\\C- 1\C-5".

For 
eksempel: \\PC1\SalgsDev

Merk

 ● Hvis det ikke er noen DNS-server i nettverket, kan du 
ikke angi datamaskinen ved å bruke datamaskinens 
navn (C-1). I så fall kan du konfigurere innstillingene 
ved å bruke datamaskinens IP-adresse.

For 
eksempel: \\192.168.0.3\SalgsDev

Tilleggsinformasjon

 ● For å legge inn “\"-tegnet når du bruker et QWERTY-
tastatur, trykk på <CTRL> og trykk så på <\>.

9 Velg [Enter] og trykk så på OK .
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10 Trykk på  for å velge [Brukernavn], 
og trykk på .

11 Skriv inn informasjonen i C-2.
Merk

 ● Hvis domenehåndtering er gjort, skriv inn "C-2@
domenenavn".

 ● Når du utfører domenehåndtering, dersom du ikke 
klarer å koble til selv etter at du har skrevet inn 
"C-2@Domenenavn", slett "@Domenenavn".  
Gå inn på maskinens nettsted igjen, og still 
NetBIOS-domenenavnet i [Workgroup Name] 
inne i [Admin setup/std setup] > [Network] > 
[NBT/NetBEUI]. 
*For domenenavn, kontakt nettverksansvarlig.

12 Velg [Enter] og trykk så på OK .

13 Trykk på  for å velge [Passord], og 
trykk på .

14 Skriv inn verdien til C-3.

15 Velg [Enter] og trykk så på OK .

16 Trykk på  for å velge [Fil Navn], og 
trykk på .

17 Skriv inn informasjonen i C-6.

18 Velg [Enter] og trykk så på OK .

19 Konfigurer andre elementer hvis det er 
nødvendig.

20 Trykk på OK  for å registrere innstillingen.

Oppsettet for Skanne til nettverks-PC er fullført.

Prosedyre for Skanne til 
nettverks-PC

Dette avsnittet forklarer hvordan du starter 
Skanne til nettverks-PC.

Du må konfigurere førstegangsoppsettet før du 
bruker funksjonen Skanne til nettverks-PC.

Tilleggsinformasjon

 ● Følgende prosedyre bruker standard fabrikkinnstillinger.

1 Trykk på <SCAN (SKANNE)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Plasser dokumentet i ADF-en eller på 
dokumentglasset som vist nedenfor:

 ● Dokumentmater (ADF)
Legg i dokumenter med skriftsiden opp, og stikk 
toppen av dokumentene inn først.

Juster dokumentførerne til bredden på 
dokumentene dine.

 ● Dokumentglass
Plasser dokumentet med skriftsiden ned, og med 
toppkanten justert til øvre venstre hjørne på 
glasset.

Lukk dekslet til dokumentglasset forsiktig.
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Merk

 ● Når du skanner med dokumentglasset, ikke legg for 
mye vekt på dokumentglasset.

Tilleggsinformasjon

 ● Maskinen prioriterer ADF-en når den skanner 
dokumenter. Sørg for ikke å plassere dokumenter på 
ADF-en når du bruker dokumentglasset.

3 Trykk på  for å velge [Nettverks-PC 
(Network PC)], og trykk så på OK .

4 Kontroller at [Velg profil] er valgt og 
trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge en profil og trykk 
så på OK .

6 Trykk på 
MONO

 eller 
COLOR

.
Referanse

 ● For å legge i et horisontalt orientert dokument, se den 
forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > "Legge 
i papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Legge i 
dokumenter".

 ● Du kan endre skannerinnstillinger som skanneformat og 
oppløsning etter behov. For detaljer, se den avanserte 
brukerveiledningen > "3. Skanning" > "Avanserte 
operasjoner for skanning, internettfaksing og skanning til 
faksserver".
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●● Skanne til lokal PC
Dette avsnittet forklarer førstegangsoppsettet og grunnleggende prosedyre for funksjonen Skanne til 
lokal PC.

Denne funksjonen gjør at du kan skanne dokumenter til datamaskinen via nettverk eller USB, og 
behandle de skannede bildene etter behov. Du kan starte en skannejobb fra kontrollpanelet.

 ● For Windows
Når du trykker på MONO

 eller COLOR
, starter ActKey-verktøyet, og skannejobben starter automatisk ved 

hjelp av skannerdriveren. Du kan sende det skannede dokumentet til en angitt applikasjon, lagre det i 
en angitt mappe, eller sende det med faks.

For PC tilkoblet nett-tjeneste, kan du angi hvilken applikasjon som skal startes og hvor du vil sende og 
lagre det skannede dokumentet for hver mottaker.

 ● For Mac OS X 
Når du trykker på MONO

 eller COLOR
, starter Image Capture, og skannejobben starter automatisk ved 

hjelp av ICA-driveren. Du kan velge en mappe og lagre de skannede dokumentene i den.

Maskinen kan være tilkoblet USB-grensesnitt eller nettverk, men kun en datamaskin kan være tilkoblet 
på samme tid.

Pass på å gjøre ferdig førstegangsoppsettet før du bruker denne funksjonen.

Førstegangsoppsett for 
Skanne til lokal PC

Dette avsnittet forklarer hvordan du konfigurerer 
førstegangsoppsettet for funksjonen Skanne til 
lokal PC. 

Se prosedyren for det OS du benytter.

 ● "For Windows" s.81

 ● "For Mac OS X" s.94

For Windows

 � Oversikt

 �Tilkoblingsmetode

Du kan velge en av de følgende 
tilkoblingsmetodene:

 ● "For nettverkstilkobling" s.82

 ● "For USB-tilkobling" s.87

 ● "For PC tilkoblet nett-tjeneste" s.89

 �Produktkrav

Maskinen din støtter følgende Windows 
operativsystemer.

For nettverks-/USB-tilkobling:

 ● Windows 8/Windows 8 (64bit-versjon)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7/Windows 7 (64bit-versjon)

 ● Windows Vista/Windows Vista (64bit-versjon)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008/Windows Server 2008 
(x64-versjon)

 ● Windows XP/Windows XP (x64-versjon)

 ● Windows Server 2003/Windows Server 2003 
(x64-versjon)

For PC tilkoblet nett-tjeneste:

 ● Windows 8/Windows 8 (64bit-versjon)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7/Windows 7 (64bit-versjon)

 ● Windows Vista/Windows Vista (64bit-versjon)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008/Windows Server 2008 
(x64-versjon)
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 � For nettverkstilkobling
Følg de 2 trinnene nedenfor for å konfigurere 
funksjonen Skanne til lokal PC via 
nettverkstilkoblingen:

 ● "Trinn 1 Konfigurere nettverksinnstillingene på 
maskinen din" s.82

 ● "Trinn 2 Installere driver og programvare" 
s.86
Merk

 ● Du må konfigurere datamaskinens nettverksinnstilling før 
denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over trinn 1 hvis IP-adressen allerede er 
satt på maskinen din.

 ● Du kan hoppe over trinn 2 hvis skannerdriveren og ActKey 
allerede er installert på maskinen din.

 �Trinn 1 Konfigurere 
nettverksinnstillingene på maskinen 
din

Koble til maskinen til et nettverk med en 
Ethernet-kabel eller en tilkobling via et trådløst 
nettverk (kun MB451w, MB471w), og konfigurer 
deretter maskinens IP-adresse og annen 
nettverksinformasjon fra kontrollpanelet. Du kan 
stille inn IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis det ikke er noen DHCP-server eller en 
BOOTP-server på nettverket, må du manuelt 
konfigurere IP-adressen på datamaskinen eller 
maskinen.

Hvis din nettverksadministrator eller internett-
leverandør angir en unik IP-adresse for 
datamaskinen og din maskin, sett IP-adressene 
manuelt.

Merk

 ● Når du stiller inn IP-adressen manuelt, må du spørre 
nettverksadministratoren eller internett-leverandøren 
hvilken IP-adresse som skal brukes. Hvis IP-adressen 
stilles feil, kan det være at nettverket går ned eller 
internett-tilgangen blir deaktivert.

 ● For å konfigurere funksjonen Skanne til lokal PC via 
nettverkstilkoblingen, følg denne fremgangsmåten.

 - Tilpass IP-versjonen på maskinen til den på 
datamaskinen din.

 - Still [TCP/IP]-innstillingen til [Enable] på maskinen 
din. (Fabrikkinnstillingen er stilt på [Enable].)

 - Still [Nettverksoppsett for twain]-innstillingen 
til [På] på maskinen din. (Fabrikkinnstillingen er 
stilt på [På]. Er den deaktivert, kan den aktiveres 
som angitt i den avanserte brukerveiledningen > "3. 
Skanning" > "Nyttige funksjoner for skanning til lokale 
og nettverks-PCer" > "Aktivere nettverkets TWAIN-
innstillinger".)

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis du konfigurerer et lite nettverk bestående kun av 
din maskin og en datamaskin, sett IP-adressene som vist 
nedenfor (i henhold til RFC1918).

For 
datamaskinen

IP-adresse: 192.168.0.1~254

Subnettmaske: 255.255.255.0

Standard gateway: ikke brukt

DNS-server: ikke brukt

For maskinen

IP-
adresseinnstilling: Manuelt

IPv4-adresse: 192.168.0.1~254  
(velg en annen verdi 
enn datamaskinens)

Subnettmaske: 255.255.255.0

Gateway-adresse: 0.0.0.0

Nettverksskala: Lite

 ● For å stille [Nettverksskala], trykk på 
<SETTING (INNSTILLING)>-tasten og velg så 
[Admin setup/std setup] > [NETTVERK MENY] > 
[Nettverksoppsett] > [Nettverksskala].

Tilkobling ved bruk av kablet lokalnett:

1 Klargjør en nettverkskabel og en hub.
Klargjør en nettverkskabel (kategori 5, tvunnet 
par, rett) og en hub separat.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett sekund 
for å slå av strømmen.
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3 Plugg den ene enden av 
nettverkskabelen inn i 
nettverksgrensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Plugg den andre enden av 
nettverkskabelen inn i huben.

5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.

Koble til ved bruk av det trådløse 
lokalnettet (kun MB451w, MB471w):

Bruk WPS-funksjonen (trykknapp) til å stille inn 
det trådløse lokalnettet. For detaljer om andre 
metoder for å stille inn det trådløse lokalnettet, 
se Konfigureringsveiledningen.

1 Trykk på <SETTING (INNSTILLING)> 
nøkkelen på operatørpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Trådløs innstilling 
(Wireless Setting)] og trykk deretter på 
.

3 Logg inn ved å angi 
administratorpassordet for enheten.

 Bruk , , ,  knappene for å velge bokstrav 
og trykk deretter på OK .

 Standard administratorpassord er "aaaaaa".

 Meldingen under vil vises i ca. 5 
sekunder.

4 Kontroller at [Sett opp automatisk 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] er 
valgt og trykk på .
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5 Trykk på  for å velge [WPS-PBC] og 
trykk deretter på OK .

6 Trykk på  for å velge [Ja (Yes)] og 
trykk deretter på OK .

Tilleggsinformasjon

 ● Start WPS-trykknapp for trådløs AP etter at du 
har klikket på [Ja (Yes)] i bekreftelsesskjermen. 
Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP 
startes først, start WPS-trykknappen på dette utstyret. 

 ● Hvis [Nei (No)] velges, går skjermen tilbake til det 
fra trinn 5.

7 Hvis [Ja (Yes)] er valgt i trinn 6, vises 
[Kjører brytermetode... (Running 
pushbutton method...)] på skjermen.

Merk

 ● Paneloperasjoner kan ikke utføres under WPS-utføring. 

 ● Når [WPS kobling vellykket (WPS connection 
successful)] vises, er dette utstyret koblet til trådløst LAN.

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis [Tilkobling mislykket. Tidsavbrudd (Connection 
failed Timeout)] vises, er det mulig at den trådløse AP-
en til tilkoblingsmålet ikke ble funnet innen tidsgrensen. 
Velg [Ja (Yes)] igjen i trinn 6 innen 2 minutter etter å 
ha startet WPS-trykknappen for trådløs AP.

 ● Hvis [Overlapping (Overlap)] vises, utføres WPS-
trykknappen på 2 eller flere trådløse AP-er. Vent i en 
kort tid og prøv på nytt. 

Stille inn IP-adressen:

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.
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b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Basis nettverksoppsett 
(Network Setting)], og trykk så på .

5 Hvis du stiller IP-adressen manuelt, 
kontroller at [Manual (Manual)] er 
valgt, og trykk på OK .

Hvis du får IP-adressen automatisk, trykk på  
for å velge [Auto (Auto)], og trykk på OK . Gå 
videre til steg 10.

6 Skriv inn IP-adressen på tastaturfeltet, 
og trykk på OK . 

For å gå til neste boks, trykk på .

7 Skriv inn subnettmasken på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

8 Skriv inn standard portadresse på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

9 Skriv inn DNS-serveren og WINS-
serveren hvis det trengs.
Hvis det ikke er nødvendig å koble DNS-serveren 
eller WINS-serveren til nettverket, trykk på OK  
til popup-meldingen som sier at innstillingen er 
fullført, vises.

10 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

11 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .

 ◆ Skriv ut nettverksinformasjonen for å 
kontrollere at IP-adressen og annen 
nettverksinformasjon er riktig satt opp.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Kontroller at [Rapporter] er valgt og 
trykk på OK .

3 Trykk på  for å velge [System] og 
trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Nettverksinfo] 
og trykk på OK .

5 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
Nettverksinformasjonen skrives ut.
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 �Trinn 2 Installere driver og 
programvare

Følgende prosedyre installerer en skannerdriver 
og ActKey samtidig.

1 Sørg for at maskinen og datamaskinen 
er slått på og tilkoblet, og sett deretter 
"DVD-ROM med programvare" inn i 
datamaskinen.

2 Klikk [Run Setup.exe] etter at 
[Auto Play] vises.
Hvis dialogboksen [Brukerkontokontroll] vises, 
klikk på [Ja].

3 Velg språk, og klikk på [Next].

4 Velg enheten for din maskin, og klikk 
[Next (Next)].

5 Les lisensavtalen og trykk så på 
[Godtatt].

6 Les "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" og 
klikk på [Next (Next)].

7 Kontroller at [Scanner driver 
(Scanner driver)] og [ActKey (ActKey)] 
er valgt, og klikk så på Installer flere-
knappen.

Tilleggsinformasjon

 ● Som standardinnstilling er [PCL driver (PCL driver)], 
[Scanner driver (Scanner driver)] og [ActKey 
(ActKey)] valgt. Fjern merkingen i [PCL driver 
(PCL driver)] hvis det er unødvendig eller allerede er 
installert på datamaskinen. 

8 Hvis dialogboksen 
[Windows-sikkerhet] vises, klikk på 
[Installer denne driverprogramvaren 
likevel].

9 Klikk på [Network (Network)]-knappen.
Enhetssøket starter.

 - Dersom maskinen blir funnet, blir den 
automatisk installert. Gå videre til steg 11.

 - Dersom maskinen ikke blir funnet, vises 
[Review your installation settings.]-
skjermbildet. Gå videre til steg 10.
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10 Klikk på [Restart search 
(Restart search)] for å starte 
enhetssøket på nytt.

Når maskinen vises, velg maskinen, og klikk på 
[Next (Next)].

Tilleggsinformasjon

 ● Dersom maskinen ikke vises ved å klikke 
på [Restart search (Restart search)], velg 
[Printer name/IP Address], og skriv inn IP-
adressen som er tildelt maskinen din, og klikk så på 
[Next (Next)].

11 Hvis dialogboksen [Windows-
sikkerhet] vises, klikk på [Installer 
denne driverprogramvaren likevel].

12 Klikk på [Exit (Exit)]-knappen.

13 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført.

Referanse

 ● Når du installerer ActKey vil nettverkskonfigurasjon 
også installeres samtidig. Nettverkskonfigurasjonen 
henter automatisk IP-adressen til maskinen din og 
nettverksinformasjonen (IP-adresse, datamaskinnavn, 
portnummer) til datamaskinen. Hvis IP-adressen eller 
andre innstillinger på maskinen eller datamaskinen er 
endret, må du endre innstillingene. For detaljer, se den 
avanserte brukerveiledningen > "3. Skanne" > “Bruke 
drivere og programvare" > “Bruke programvaren ActKey" 
> “Bruke nettverkskonfigurasjon".

 � For USB-tilkobling
For å konfigurere funksjonen Skann til lokal PC 
via USB-tilkoblingen, installer en skannerdriver 
og ActKey på datamaskinen.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over denne prosedyren hvis 
skannerdriveren og ActKey allerede er installert på 
datamaskinen din.

1 Klargjør en USB-kabel.
En USB-kabel følger ikke med maskinen din. Gjør 
klar en USB 2.0-kabel separat.

Tilleggsinformasjon

 ● Bruk en USB 2.0 Hi-Speed-kabel til en USB 2.0 Hi-
Speed-forbindelse.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett sekund 
for å slå av strømmen.
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3 Plugg den ene enden av USB-kabelen 
inn i USB-grensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Slå på datamaskinen.

5 Sett inn "DVD-ROM med programvare" i 
datamaskinen.

6 Klikk på [Run Setup.exe] etter at 
[Auto Play] vises.
Hvis dialogboksen [Brukerkontokontroll] vises, 
klikk på [Ja].

7 Velg språk, og klikk på [Next].

8 Velg enheten for din maskin, og klikk på 
[Next (Next)].

9 Les lisensavtalen og trykk så på 
[Godtatt].

10 Les "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" og 
klikk på [Next (Next)].

11 Kontroller at [Scanner driver 
(Scanner driver)] og [ActKey 
(ActKey)] er valgt, og klikk så på 
installasjonsknappen.

Tilleggsinformasjon

 ● Som standardinnstilling er [PCL driver (PCL driver)], 
[Scanner driver (Scanner driver)] og [ActKey 
(ActKey)] valgt. Fjern merkingen i [PCL driver 
(PCL driver)] hvis det er unødvendig eller allerede er 
installert på datamaskinen. 

12 Hvis dialogboksen [Windows-
sikkerhet] vises, klikk på [Installer 
denne driverprogramvaren likevel].
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13 Når instruksen om å koble maskinen til 
datamaskinen og slå på maskinen vises, 
plugg den andre enden av USB-kabelen 
til datamaskinens USB-kontakt og hold 
strømbryteren nede i omtrent ett sekund 
for å slå på strømmen.

Merk

 ● Ikke plugg USB-kabelen inn i nettverkskontakten. Du 
kan skade maskinen hvis du gjør det.

14 Klikk på [Exit]-knappen.

15 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført.

 � For PC tilkoblet nett-tjeneste
Følg de 2 trinnene nedenfor for å konfigurere 
funksjonen Skanne til lokal PC via PC tilkoblet 
nett-tjeneste:

 ● "Trinn 1 Konfigurere nettverksinnstillingene på 
maskinen din" s.89

 ● "Trinn 2 Installere din maskin til 
datamaskinen" s.93
Merk

 ● Du må konfigurere datamaskinens nettverksinnstilling før 
denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over trinn 1 hvis IP-adressen allerede er 
satt på maskinen din.

 �Trinn 1 Konfigurere 
nettverksinnstillingene på maskinen 
din

Koble til maskinen til et nettverk med en 
Ethernet-kabel eller en tilkobling via et trådløst 
nettverk (kun MB451w, MB471w), og konfigurer 
deretter maskinens IP-adresse og annen 
nettverksinformasjon fra kontrollpanelet. Du kan 
stille inn IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis det ikke er noen DHCP-server eller en 
BOOTP-server på nettverket, må du manuelt 
konfigurere IP-adressen på datamaskinen eller 
maskinen.

Hvis din nettverksadministrator eller internett-
leverandør angir en unik IP-adresse for 
datamaskinen og din maskin, sett IP-adressene 
manuelt.

Merk

 ● Når du stiller inn IP-adressen manuelt, må du spørre 
nettverksadministratoren eller internett-leverandøren 
hvilken IP-adresse som skal brukes. Hvis IP-adressen 
stilles feil, kan det være at nettverket går ned eller 
internett-tilgangen blir deaktivert.

 ● For å konfigurere funksjonen Skanne til lokal PC via PC 
tilkoblet nett-tjeneste, følg denne fremgangsmåten.

 - Tilpass IP-versjonen på maskinen til den på 
datamaskinen din.

 - Still [TCP/IP]-innstillingen til [Enable] på maskinen 
din. (Fabrikkinnstillingen er stilt på [Enable].)

 - Still [Webtjeneste]-innstillingen til [Enable] på 
maskinen din. (Fabrikkinnstillingen er [Enable]. 
Er den deaktivert, kan den aktiveres som angitt i 
den avanserte brukerveiledningen > "3. Skanning" 
> "Nyttige funksjoner for skanning til lokale  og 
nettverks-PCer" > "Aktivere PC tilkoblet nett-
tjeneste".)
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Tilleggsinformasjon

 ● Hvis du konfigurerer et lite nettverk bestående kun av 
din maskin og en datamaskin, sett IP-adressene som vist 
nedenfor (i henhold til RFC1918).

For 
datamaskinen

IP-adresse: 192.168.0.1~254

Subnettmaske: 255.255.255.0

Standard gateway: ikke brukt

DNS-server: ikke brukt

For maskinen

IP-
adresseinnstilling: Manuelt

IPv4-adresse: 192.168.0.1~254  
(velg en annen verdi 
enn datamaskinens)

Subnettmaske: 255.255.255.0

Gateway-adresse: 0.0.0.0

Nettverksskala: Lite

 ● For å stille [Nettverksskala], trykk på 
<SETTING (INNSTILLING)>-tasten og velg så 
[Admin setup/std setup] > [NETTVERK MENY] > 
[Nettverksoppsett] > [Nettverksskala].

Tilkobling ved bruk av kablet lokalnett: 

1 Klargjør en nettverkskabel og en hub.
Klargjør en nettverkskabel (kategori 5, tvunnet 
par, rett) og en hub separat.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett sekund 
for å slå av strømmen.

3 Plugg den ene enden av 
nettverkskabelen inn i 
nettverksgrensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Plugg den andre enden av 
nettverkskabelen inn i huben.

5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.
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Koble til ved bruk av det trådløse 
lokalnettet (kun MB451w, MB471w):

Bruk WPS-funksjonen (trykknapp) til å stille inn 
det trådløse lokalnettet. For detaljer om andre 
metoder for å stille inn det trådløse lokalnettet, 
se Konfigureringsveiledningen.

1 Trykk på <SETTING (INNSTILLING)> 
nøkkelen på operatørpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Trådløs innstilling 
(Wireless Setting)] og trykk deretter på 
.

3 Logg inn ved å angi 
administratorpassordet for enheten.

 Bruk , , ,  knappene for å velge bokstrav 
og trykk deretter på OK .

 Standard administratorpassord er "aaaaaa".

 Meldingen under vil vises i ca. 5 
sekunder.

4 Kontroller at [Sett opp automatisk 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] er 
valgt og trykk på .

5 Trykk på  for å velge [WPS-PBC] og 
trykk deretter på OK .

6 Trykk på  for å velge [Ja (Yes)] og 
trykk deretter på OK .

Tilleggsinformasjon

 ● Start WPS-trykknapp for trådløs AP etter at du 
har klikket på [Ja (Yes)] i bekreftelsesskjermen. 
Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP 
startes først, start WPS-trykknappen på dette utstyret. 

 ● Hvis [Nei (No)] velges, går skjermen tilbake til det 
fra trinn 5.

7 Hvis [Ja (Yes)] er valgt i trinn 6, vises 
[Kjører brytermetode... (Running 
pushbutton method...)] på skjermen.

Merk

 ● Paneloperasjoner kan ikke utføres under WPS-utføring. 

 ● Når [WPS kobling vellykket (WPS connection 
successful)] vises, er dette utstyret koblet til trådløst LAN.

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis [Tilkobling mislykket. Tidsavbrudd (Connection 
failed Timeout)] vises, er det mulig at den trådløse AP-
en til tilkoblingsmålet ikke ble funnet innen tidsgrensen. 
Velg [Ja (Yes)] igjen i trinn 6 innen 2 minutter etter å 
ha startet WPS-trykknappen for trådløs AP.

 ● Hvis [Overlapping (Overlap)] vises, utføres WPS-
trykknappen på 2 eller flere trådløse AP-er. Vent i en 
kort tid og prøv på nytt.
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Stille inn IP-adressen:

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Basis nettverksoppsett 
(Network Setting)], og trykk så på .

5 Hvis du stiller IP-adressen manuelt, 
kontroller at [Manual (Manual)] er 
valgt, og trykk på OK .

Hvis du får IP-adressen automatisk, trykk på  
for å velge [Auto (Auto)], og trykk på OK . Gå 
videre til steg 10.

6 Skriv inn IP-adressen på tastaturfeltet, 
og trykk på OK . 

For å gå til neste boks, trykk på .

7 Skriv inn nettverksmasken på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .
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8 Skriv inn standard portadresse på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

9 Skriv inn DNS-serveren og WINS-
serveren hvis det trengs.
Hvis det ikke er nødvendig å koble DNS-serveren 
eller WINS-serveren til nettverket, trykk på OK  
til popup-meldingen som sier at innstillingen er 
fullført, vises.

10 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

11 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .

 ◆ Skriv ut nettverksinformasjonen for å 
kontrollere at IP-adressen og annen 
nettverksinformasjon er riktig satt opp.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Kontroller at [Rapporter] er valgt og 
trykk på OK .

3 Trykk på  for å velge [System] og 
trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Nettverksinfo] 
og trykk på OK .

5 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
Nettverksinformasjonen skrives ut.

 �Trinn 2 Installere din maskin til 
datamaskinen

Tilleggsinformasjon

 ● Følgende prosedyre installerer WIA-driveren automatisk 
som en skannerdriver.

1 Klikk på [Start] og velg 
[Kontrollpanel].

2 Velg [Network and Internet] > 
[Network and Sharing Center].

3 Velg [Change advanced sharing 
settings].

4 Kontroller at [Turn on network 
discovery] er valgt.

5 Lukk kontrollpanelet.

6 Klikk på [Start] og velg [Network].
Enhetene som er koblet til nettverket vises.

7 Høyreklikk på MB491-ikonet 
under [Multifunction Devices 
(Multifunction Devices)] og velg 
[Installer].
Hvis dialogboksen [Brukerkontokontroll] vises, 
klikk på [Ja].
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8 Når snakkeboblen som sier at 
installasjonen er ferdig vises på 
oppgavelinjen, klikk på boblen for å 
sjekke detaljene, og klikk på [Lukk 
(Close)].

9 Trykk på <SCAN (SKANNE)>-tasten på 
kontrollpanelet.

10 Trykk på  for å velge [Local PC 
(Local PC)], og trykk så på OK .

11 Kontroller at [Select A Connecting PC] 
er valgt og trykk på OK .

12 Trykk på  for å velge 
[From WSD Scan] og trykk på OK .

13 Kontroller at datamaskinen hvor 
maskinen din er installert vises som 
mottaker-PC.

Merk

 ● Dersom maskinens IP-adresse er endret etter 
installasjonen, må du koble maskinen fra datamaskinen 
ved å følge samme fremgangsmåte som under "Trinn 
2 Installere din maskin til datamaskinen" s.93, og 
deretter installere den på nytt.

For Mac OS X

 � Oversikt

 �Tilkoblingsmetode

Du kan velge en av de følgende 
tilkoblingsmetodene:

 ● Nettverkstilkobling

 ● USB-forbindelse

 �Produktkrav

Din maskin støtter Mac OS X 10.6 til 10.8. 

 �Fremgangsmåte

Følg de 3 trinnene nedenfor for å konfigurere 
funksjonen Skanne til lokal PC med Mac OS X:

 ● "Trinn 1 Koble din maskin til datamaskinen" 
s.95

 ● "Steg 2 Installere en skannerdriver" s.99

 ● "Trinn 3 Registere din datamaskin i 
installasjonsverktøyet for nettverksskanneren" 
s.100
Tilleggsinformasjon

 ● For nettverkstilkoblingen kan du hoppe over trinn 1 
dersom IP-adressen allerede er satt på din maskin.

 ● Du kan hoppe over trinn 2 hvis skannerdriveren allerede 
er installert på maskinen din.

 ● For USB-tilkobling, hopp over steg 3.
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 � Trinn 1 Koble din maskin til 
datamaskinen

Velg tilkoblingsmetode og følg hver prosedyre.

 ● "For nettverkstilkobling" s.95

 ● "For USB-tilkobling" s.99

 �For nettverkstilkobling

Koble til maskinen til et nettverk med en 
Ethernet-kabel eller en tilkobling via et trådløst 
nettverk (kun MB451w, MB471w), og konfigurer 
deretter maskinens IP-adresse og annen 
nettverksinformasjon fra kontrollpanelet. Du kan 
stille inn IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis det ikke er noen DHCP-server eller en 
BOOTP-server på nettverket, må du manuelt 
konfigurere IP-adressen på datamaskinen eller 
maskinen.

Hvis din nettverksadministrator eller internett-
leverandør angir en unik IP-adresse for 
datamaskinen og din maskin, sett IP-adressene 
manuelt.

Merk

 ● Du må konfigurere datamaskinens nettverksinnstilling før 
denne prosedyren.

 ● Når du stiller inn IP-adressen manuelt, må du spørre 
nettverksadministratoren eller internett-leverandøren 
hvilken IP-adresse som skal brukes. Hvis IP-adressen 
stilles feil, kan det være at nettverket går ned eller 
internett-tilgangen blir deaktivert.

 ● For å konfigurere funksjonen Skanne til lokal PC via 
nettverkstilkoblingen, følg denne fremgangsmåten.

 - Tilpass IP-versjonen på maskinen til den på 
datamaskinen din.

 - Still [TCP/IP]-innstillingen til [Enable] på maskinen 
din. (Fabrikkinnstillingen er stilt på [Enable].

 - Still [Nettverksoppsett for twain]-innstillingen 
til [På] på maskinen din. (Fabrikkinnstillingen er 
stilt på [På]. Er den deaktivert, kan den aktiveres 
som angitt i den avanserte brukerveiledningen > "3. 
Skanning" > "Nyttige funksjoner for skanning til lokale 
og nettverks-PCer" > "Aktivere nettverkets TWAIN-
innstillinger".)

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis du konfigurerer et lite nettverk bestående kun av 
din maskin og en datamaskin, sett IP-adressene som vist 
nedenfor (i henhold til RFC1918).

For 
datamaskinen

IP-adresse: 192.168.0.1~254

Subnettmaske: 255.255.255.0

Standard gateway: ikke brukt

DNS-server: ikke brukt

For maskinen

IP-
adresseinnstilling: Manuelt

IPv4-adresse: 192.168.0.1~254  
(velg en annen verdi 
enn datamaskinens)

Subnettmaske: 255.255.255.0

Gateway-adresse: 0.0.0.0

Nettverksskala: Lite

 ● For å stille [Nettverksskala], trykk på 
<SETTING (INNSTILLING)>-tasten og velg så 
[Admin setup/std setup] > [NETTVERK MENY] > 
[Nettverksoppsett] > [Nettverksskala].

 �Tilkobling ved bruk av kablet 
lokalnett

1 Klargjør en nettverkskabel og en hub.
Klargjør en nettverkskabel (kategori 5, tvunnet 
par, rett) og en hub separat.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett sekund 
for å slå av strømmen.
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3 Plugg den ene enden av 
nettverkskabelen inn i 
nettverksgrensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Plugg den andre enden av 
nettverkskabelen inn i huben.

5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.

 �Koble til ved bruk av det trådløse 
lokalnettet (kun MB451w, MB471w)

Bruk WPS-funksjonen (trykknapp) til å stille inn 
det trådløse lokalnettet. For detaljer om andre 
metoder for å stille inn det trådløse lokalnettet, 
se Konfigureringsveiledningen.

1 Trykk på <SETTING (INNSTILLING)> 
nøkkelen på operatørpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Trådløs innstilling 
(Wireless Setting)] og trykk deretter på 
.

3 Logg inn ved å angi 
administratorpassordet for enheten.

 Bruk , , ,  knappene for å velge bokstrav 
og trykk deretter på OK .

 Standard administratorpassord er "aaaaaa".

 Meldingen under vil vises i ca. 5 
sekunder.

4 Kontroller at [Sett opp automatisk 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] er 
valgt og trykk på .



- 97 -

Skanne til lokal PC

4

S
kan

n
in

g

5 Trykk på  for å velge [WPS-PBC] og 
trykk deretter på OK .

6 Trykk på  for å velge [Ja (Yes)] og 
trykk deretter på OK .

Tilleggsinformasjon

 ● Start WPS-trykknapp for trådløs AP etter at du 
har klikket på [Ja (Yes)] i bekreftelsesskjermen. 
Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP 
startes først, start WPS-trykknappen på dette utstyret. 

 ● Hvis [Nei (No)] velges, går skjermen tilbake til det 
fra trinn 5.

7 Hvis [Ja (Yes)] er valgt i trinn 6, vises 
[Kjører brytermetode... (Running 
pushbutton method...)] på skjermen.

Merk

 ● Paneloperasjoner kan ikke utføres under WPS-utføring. 

 ● Når [WPS kobling vellykket (WPS connection 
successful)] vises, er dette utstyret koblet til trådløst LAN.

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis [Tilkobling mislykket. Tidsavbrudd (Connection 
failed Timeout)] vises, er det mulig at den trådløse AP-
en til tilkoblingsmålet ikke ble funnet innen tidsgrensen. 
Velg [Ja (Yes)] igjen i trinn 6 innen 2 minutter etter å 
ha startet WPS-trykknappen for trådløs AP.

 ● Hvis [Overlapping (Overlap)] vises, utføres WPS-
trykknappen på 2 eller flere trådløse AP-er. Vent i en 
kort tid og prøv på nytt.

 �Stille inn IP-adressen

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.
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b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Basis nettverksoppsett 
(Network Setting)], og trykk så på .

5 Hvis du stiller IP-adressen manuelt, 
kontroller at [Manual (Manual)] er 
valgt, og trykk på OK .

Hvis du får IP-adressen automatisk, trykk på  
for å velge [Auto (Auto)], og trykk på OK . Gå 
videre til steg 10.

6 Skriv inn IP-adressen på tastaturfeltet, 
og trykk på OK . 

For å gå til neste boks, trykk på .

7 Skriv inn subnettmasken med 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

8 Skriv inn standard gatewayadresse på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

9 Skriv inn DNS-serveren og WINS-
serveren hvis det trengs.
Hvis det ikke er nødvendig å koble DNS-serveren 
eller WINS-serveren til nettverket, trykk på OK  
til popup-meldingen som sier at innstillingen er 
fullført, vises.

10 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

11 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .

 ◆ Skriv ut nettverksinformasjonen for å 
kontrollere at IP-adressen og annen 
nettverksinformasjon er riktig satt opp.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Kontroller at [Rapporter] er valgt og 
trykk på OK .

3 Trykk på  for å velge [System] og 
trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Nettverksinfo] 
og trykk på OK .

5 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
Nettverksinformasjonen skrives ut.
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 �For USB-tilkobling

1 Klargjør en USB-kabel.
En USB-kabel følger ikke med maskinen din. Gjør 
klar en USB 2.0-kabel separat.

Tilleggsinformasjon

 ● Bruk en USB 2.0 Hi-Speed-kabel til en USB 2.0 Hi-
Speed-forbindelse.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett 
sekund for å slå av strømmen. Og slå av 
datamaskinen.

3 Plugg den ene enden av USB-kabelen 
inn i USB-grensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Sett den andre enden av USB-
kabelen inn i datamaskinens USB-
grensesnittkontakt.

Merk

 ● Ikke plugg USB-kabelen inn i nettverkskontakten. Du 
kan skade maskinen hvis du gjør det.

 � Steg 2 Installere en skannerdriver

1 Kontroller at maskinen er koblet til 
datamaskinen og at maskinen er 
slått på. Sett deretter inn “DVD-ROM 
med programvare" i stasjonen til 
datamaskinen.

2 Dobbeltklikk på [OKI] på skrivebordet.

3 Dobbeltklikk på [Drivers] > [Scanner] 
> [Installer for OS X 10.8] (For Mac 
OS X 10.8) eller [Installer for OS 
X 10.4-10.7] (For Mac OS X 10.4 til 
10.7).

4 Klikk på [Fortsett (Continue)].

5 Klikk på [Fortsett (Continue)].
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6 Kontroller skjermbildet og klikk på 
[Fortsett (Continue)] hvis det er OK.

7 Les lisensavtalen og trykk så på 
[Fortsett (Continue)].

8 Klikk på [Agree (Agree)] dersom du 
aksepterer den.

9 Klikk på [Installer (Install)].
For å endre på plasseringen av installasjonen av 
driveren, klikk på [Change Install Location 
(Change Install Location)].

10 Legg inn navn og passord til 
administrator og klikk deretter på 
[Install Software].

11 Klikk på [Continue Installation 
(Continue Installation)].

12 Klikk på [Restart (Restart)].

 � Trinn 3 Registere din datamaskin 
i installasjonsverktøyet for 
nettverksskanneren

For å kunne bruke funksjonen Skanne til lokal 
PC via en nettverkstilkobling må du passe 
på å registrere din datamaskin som mål i 
installasjonsverktøyet for nettverksskanneren før 
du starter skannerjobben.

Tilleggsinformasjon

 ● Installasjonsverktøyet for nettverksskanneren installeres 
sammen med skannerdriveren.  

1 Fra menyen [Gå] velges [Programmer] 
> [OKIDATA] > [Scanner] > 
[Network Scanner Setup Tool].

2 Velg din maskin fra [Device List] og 
klikk på [Register].

3 Rediger [Navn] som vises som mål på 
din maskin om dette er nødvendig, og 
klikk på [Register].

4 For en bekreftende melding, klikk på 
[OK].

5 Klikk på [OK] for å lukke 
installasjonsverktøyet for 
nettverksskanneren.
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Prosedyre for Skanne til lokal 
PC

Dette avsnittet forklarer hvordan du starter 
Skanne til lokal PC. Følgende prosedyre er felles 
for Windows og Max OS X.

Du må fullføre førstegangsoppsettet før du 
bruker funksjonen Skanne til lokal PC.

Velg tilkoblingsmetode og følg hver prosedyre.

 ● "For nettverkstilkobling" s.101

 ● "For USB-tilkobling" s.102

 ● "For WSD skannertilkobling (kun Windows)" 
s.104

 � For nettverkstilkobling
Merk

 ● For Mac OS X 10.7 til 10.8, dersom du skanner 
dokumenter via nettverksforbindelsen må du starte 
Bildeinnsamling først. Deretter må du velge maskinen 
fra en liste som vises til venstre i skjermbildet til 
Bildeinnsamling.

1 Trykk på <SCAN (SKANNE)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Plasser dokumentet i ADF-en eller på 
dokumentglasset som vist nedenfor:

 ● Dokumentmater (ADF)
Legg i dokumenter med skriftsiden opp, og stikk 
toppen av dokumentene inn først.

Juster dokumentførerne til bredden på 
dokumentene dine.

 ● Dokumentglass
Plasser dokumentet med skriftsiden ned, og med 
toppkanten justert til øvre venstre hjørne på 
glasset.

Lukk dekslet til dokumentglasset forsiktig.

Merk

 ● Når du skanner med dokumentglasset, ikke legg for 
mye vekt på dokumentglasset.

Tilleggsinformasjon

 ● Maskinen prioriterer ADF-en når den skanner 
dokumenter. Sørg for ikke å plassere dokumenter på 
ADF-en når du bruker dokumentglasset.

3 Trykk på  for å velge [Local PC 
(Local PC)], og trykk så på OK .

4 Kontroller at [Select A Connecting PC] 
er valgt og trykk på OK .

5 Kontroller at [From Network] er valgt 
og trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge datamaskinen du 
ønsker, og trykk på OK .

7 Trykk på  for å velge 
[Select An Application], og trykk på OK .
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8 Trykk på  for å velge hvor du vil sende 
skannet dokument og trykk på OK .

Valgbare verdier for plassering det skal 
sendes til:
 Applikasjon    Mappe     PC-FAX

Merk

 ● For Mac OS X kan du kun velge [Mappe].

9 Trykk på 
MONO

 eller 
COLOR

.
ActKey (for Windows) eller Bildeinnsamling (for 
Mac OS X) starter og skannerjobben starter 
automatisk på datamaskinen. Når skanningen er 
ferdig behandles skannebildet slik:

 - Velger du [Program], vil angitt 
applikasjon starte og innskannet bilde 
vises i applikasjonen.

 - Velger du [Mappe], lagres skannet bilde i 
angitt mappe.

 - Velger du [PC-FAX], vil applikasjonen for 
sending av faks starte. Etter at innskannet 
bilde er sendt, kan du sende en faks med 
programvaren for å sende faks på din 
datamaskin.

Referanse

 ● For å legge i et horisontalt orientert dokument, se den 
forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > "Legge 
i papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Legge i 
dokumenter".

 ● Du kan tilpasse innstillingene for skannerknappen i 
ActKey. For detaljer, se den avanserte brukerveiledningen 
> "3. Skanne" > “Bruke drivere og programvare" 
> “Bruke programvaren ActKey" > “Stille inn 
skannerknappen".

 � For USB-tilkobling

1 Trykk på <SCAN (SKANNE)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Plasser dokumentet i ADF-en eller på 
dokumentglasset som vist nedenfor:

 ● Dokumentmater (ADF)
Legg i dokumenter med skriftsiden opp, og stikk 
toppen av dokumentene inn først.

Juster dokumentførerne til bredden på 
dokumentene dine.

 ● Dokumentglass
Plasser dokumentet med skriftsiden ned, og med 
toppkanten justert til øvre venstre hjørne på 
glasset.

Lukk dekslet til dokumentglasset forsiktig.

Merk

 ● Når du skanner med dokumentglasset, ikke legg for 
mye vekt på dokumentglasset.
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Tilleggsinformasjon

 ● Maskinen prioriterer ADF-en når den skanner 
dokumenter. Sørg for ikke å plassere dokumenter på 
ADF-en når du bruker dokumentglasset.

3 Trykk på  for å velge [Local PC 
(Local PC)], og trykk så på OK .

4 Kontroller at [Select A Connecting PC] 
er valgt og trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge 
[From USB Interface], og trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge 
[Select An Application], og trykk på OK .

7 Trykk på  for å velge hvor du vil sende 
skannet dokument og trykk på OK .

Valgbare verdier for plassering det skal 
sendes til:
 Applikasjon    Mappe     PC-FAX

Merk

 ● For Mac OS X kan du kun velge [Mappe].

8 Trykk på 
MONO

 eller 
COLOR

.
ActKey (for Windows) eller Bildeinnsamling (for 
Mac OS X) starter og skannerjobben starter 
automatisk på datamaskinen. Når skanningen er 
ferdig behandles skannebildet slik:

 - Velger du [Program], vil angitt 
applikasjon starte og innskannet bilde 
vises i applikasjonen.

 - Velger du [Mappe], lagres skannet bilde i 
angitt mappe.

 - Velger du [PC-FAX], vil applikasjonen for 
sending av faks starte. Etter at innskannet 
bilde er sendt, kan du sende en faks med 
programvaren for å sende faks på din 
datamaskin.

Referanse

 ● For å legge i et horisontalt orientert dokument, se den 
forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > "Legge 
i papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Legge i 
dokumenter".

 ● Du kan tilpasse innstillingene for skannerknappen i 
ActKey. For detaljer, se den avanserte brukerveiledningen 
> "3. Skanne" > “Bruke drivere og programvare" 
> “Bruke programvaren ActKey" > “Stille inn 
skannerknappen".
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 � For WSD skannertilkobling (kun 
Windows)

1 Trykk på <SCAN (SKANNE)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Plasser dokumentet i ADF-en eller på 
dokumentglasset som vist nedenfor:

 ● Dokumentmater (ADF)
Legg i dokumenter med skriftsiden opp, og stikk 
toppen av dokumentene inn først.

Juster dokumentførerne til bredden på 
dokumentene dine.

 ● Dokumentglass
Plasser dokumentet med skriftsiden ned, og med 
toppkanten justert til øvre venstre hjørne på 
glasset.

Lukk dekslet til dokumentglasset forsiktig.

Merk

 ● Når du skanner med dokumentglasset, ikke legg for 
mye vekt på dokumentglasset.

Tilleggsinformasjon

 ● Maskinen prioriterer ADF-en når den skanner 
dokumenter. Sørg for ikke å plassere dokumenter på 
ADF-en når du bruker dokumentglasset.

3 Trykk på  for å velge [Local PC 
(Local PC)], og trykk så på OK .

4 Kontroller at [Select A Connecting PC] 
er valgt og trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge 
[From WSD Scan], og trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge handlingen på 
måldatamaskinen og trykk på OK .

Hendelser som kan velges:
Skanne for e-post til XXX
Skanne for faks til XXX
Skanne for OCR til XXX
Skanne for utskrift til XXX
Skanne til XXX

XXX angir navn på måldatamaskinen.

Du kan stille inn en handling for hver hendelse i 
skanneregenskapene for Windows.

7 Trykk på 
MONO

 eller 
COLOR

.
Skannerjobben behandles i henhold til handlingen 
som er satt for den enkelte hendelse.

Referanse

 ● For å legge i et horisontalt orientert dokument, se den 
forenklede brukerveiledningen > "1. Oppsett" > "Legge 
i papir og dokumenter" > "Dokumenter" > "Legge i 
dokumenter".

 ● Du kan skanne tosidige dokumenter. For instruksjoner for 
tosidig skanning, se den forenklede brukerveiledningen > 
"4. Skanne" > “Skannemetoder" > “Skanne til lokal PC" > 
“PC tilkoblet nett-tjeneste".
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5 Utskrift
Dette avsnittet forklarer førstegangsoppsettet og grunnleggende prosedyre for funksjonen Utskrift fra 
datamaskin. 

Maskinen din støtter følgende utskriftsfunksjoner.

Funksjon Oversikt
"Skrive ut fra en datamaskin" Skriver ut et dokument sendt fra en datamaskin som er tilkoblet via USB eller 

nettverk. Skriverdriveren må være installert på datamaskinen for å bruke denne 
funksjonen.

Utskrift fra USB-minne Skriver et dokument lagret i et USB-minne som er satt inn i maskinens USB-port.
For funksjonens framgangsmåte, se den forenklede brukerveiledningen > "5. 
Bruke som skriver" > “Skrive fra USB minne".

●● Skrive ut fra en datamaskin
Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer en skriverdriver, og den grunnleggende prosedyren for 
skrive ut dokumenter fra en datamaskin.

Pass på å installere en skriverdriver før du bruker denne funksjonen.

Installere en skriverdriver

Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer 
en skriverdriver på din datamaskin.

Det vises til prosedyren for det OS du benytter.

 ● "For Windows" s.105

 ● "For Mac OS X" s.114

For Windows

 � Oversikt

 �Tilkoblingsmetoder

Du kan velge en av de følgende 
tilkoblingsmetodene:

 ● "For nettverkstilkobling" s.106

 ● "For USB-tilkobling" s.111

 �Produktkrav

Maskinen din støtter følgende Windows-
operativsystemer:

 ● Windows 8/Windows 8 (64bit-versjon)
 ● Windows Server 2012
 ● Windows 7/Windows 7 (64bit-versjon)
 ● Windows Vista/Windows Vista (64bit-versjon)
 ● Windows Server 2008 R2
 ● Windows Server 2008/Windows Server 2008 
(x64-versjon)

 ● Windows XP/Windows XP (x64-versjon)
 ● Windows Server 2003/Windows Server 2003 
(x64-versjon)

 �Typer skriverdrivere

Typen av skriverdrivere som kan installeres er 
følgende.

Type Beskrivelse
PCL PCL-skriverdriveren egner seg for utskrift 

av forretningsdokumenter.
PS PS-skriverdriveren egner seg for utskrift 

av dokumenter inkludert PostScript-
fonter og EPS-data.

PCL XPS PCL XPS-skriverdriveren egner seg for 
utskrift fra en applikasjon for XPS.

*  Den støtter ikke Windows Vista/Windows 
Server 2008/Windows XP/Windows Server 
2003.

Tilleggsinformasjon

 ● Avhengig av versjonen av en skriverdriver eller Windows, 
kan beskrivelsen være annerledes.
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 � For nettverkstilkobling
For å installere en skriverdriver på din 
datamaskin via nettverkstilkoblingen, følg de 2 
stegene under:

 ● "Trinn 1 Konfigurere nettverksinnstillingene på 
maskinen din" s.106

 ● "Trinn 2 Installere en skriverdriver" s.110
Merk

 ● Du må fullføre datamaskinens nettverksinnstilling før 
denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over trinn 1 hvis IP-adressen allerede er 
satt på maskinen din.

 ● Du kan hoppe over trinn 2 hvis skriverdriveren allerede er 
installert på maskinen din.

 �Trinn 1 Konfigurere 
nettverksinnstillingene på maskinen 
din

Koble til maskinen til et nettverk med en 
Ethernet-kabel eller en tilkobling via et trådløst 
nettverk (kun MB451w, MB471w), og konfigurer 
deretter maskinens IP-adresse og annen 
nettverksinformasjon fra kontrollpanelet. Du kan 
stille inn IP-adressen manuelt eller automatisk.
Hvis det ikke er noen DHCP-server eller en 
BOOTP-server på nettverket, må du manuelt 
konfigurere IP-adressen på datamaskinen eller 
maskinen.
Hvis din nettverksadministrator eller internett-
leverandør angir en unik IP-adresse for 
datamaskinen og din maskin, sett IP-adressene 
manuelt.

Merk

 ● Når du stiller inn IP-adressen manuelt, må du spørre 
nettverksadministratoren eller internett-leverandøren 
hvilken IP-adresse som skal brukes. Hvis IP-adressen 
stilles feil, kan det være at nettverket går ned eller 
internett-tilgangen blir deaktivert.

 ● Tilpass IP-versjonen på maskinen til den på datamaskinen 
din.

 ● Still [TCP/IP]-innstillingen til [Enable] på maskinen din. 
(Fabrikkinnstillingen er stilt på [Enable].)

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis du konfigurerer et lite nettverk bestående kun av 
din maskin og en datamaskin, sett IP-adressene som vist 
nedenfor (i henhold til RFC1918).

For 
datamaskinen

IP-adresse: 192.168.0.1~254

Subnettmaske: 255.255.255.0

Standard gateway: ikke brukt

DNS-server: ikke brukt

For maskinen

IP-adresse satt: Manuelt

IPv4-adresse: 192.168.0.1~254  
(velg en annen verdi 
enn datamaskinens)

Subnettmaske: 255.255.255.0

Gateway-adresse: 0.0.0.0

Nettverksskala: Lite

 ● For å stille [Nettverksskala], trykk på 
<SETTING (INNSTILLING)>-tasten og velg så 
[Admin setup/std setup] > [NETTVERK MENY] > 
[Nettverksoppsett] > [Nettverksskala].

Tilkobling ved bruk av kablet lokalnett:

1 Klargjør en nettverkskabel og en hub.
Klargjør en nettverkskabel (kategori 5, tvunnet 
par, rett) og en hub separat.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett 
sekund for å slå av strømmen. Og slå av 
datamaskinen.
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3 Plugg den ene enden av 
nettverkskabelen inn i 
nettverksgrensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Plugg den andre enden av 
nettverkskabelen inn i huben.

5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.

Koble til ved bruk av det trådløse 
lokalnettet (kun MB451w, MB471w):

Bruk WPS-funksjonen (trykknapp) til å stille inn 
det trådløse lokalnettet. For detaljer om andre 
metoder for å stille inn det trådløse lokalnettet, 
se Konfigureringsveiledningen.

1 Trykk på <SETTING (INNSTILLING)> 
nøkkelen på operatørpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Trådløs innstilling 
(Wireless Setting)] og trykk deretter på 
.

3 Logg inn ved å angi 
administratorpassordet for enheten.

 Bruk , , ,  knappene for å velge bokstrav 
og trykk deretter på OK .

 Standard administratorpassord er "aaaaaa".

 Meldingen under vil vises i ca. 5 
sekunder.

4 Kontroller at [Sett opp automatisk 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] er 
valgt og trykk på .
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5 Trykk på  for å velge [WPS-PBC] og 
trykk deretter på OK .

6 Trykk på  for å velge [Ja (Yes)] og 
trykk deretter på OK .

Tilleggsinformasjon

 ● Start WPS-trykknapp for trådløs AP etter at du 
har klikket på [Ja (Yes)] i bekreftelsesskjermen. 
Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP 
startes først, start WPS-trykknappen på dette utstyret. 

 ● Hvis [Nei (No)] velges, går skjermen tilbake til det 
fra trinn 5.

7 Hvis [Ja (Yes)] er valgt i trinn 6, vises 
[Kjører brytermetode... (Running 
pushbutton method...)] på skjermen.

Merk

 ● Paneloperasjoner kan ikke utføres under WPS-utføring. 

 ● Når [WPS kobling vellykket (WPS connection 
successful)] vises, er dette utstyret koblet til trådløst LAN.

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis [Tilkobling mislykket. Tidsavbrudd (Connection 
failed Timeout)] vises, er det mulig at den trådløse AP-
en til tilkoblingsmålet ikke ble funnet innen tidsgrensen. 
Velg [Ja (Yes)] igjen i trinn 6 innen 2 minutter etter å 
ha startet WPS-trykknappen for trådløs AP.

 ● Hvis [Overlapping (Overlap)] vises, utføres WPS-
trykknappen på 2 eller flere trådløse AP-er. Vent i en 
kort tid og prøv på nytt.

Stille inn IP-adressen:

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.
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b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Basis nettverksoppsett 
(Network Setting)], og trykk så på .

5 Hvis du stiller IP-adressen manuelt, 
kontroller at [Manual (Manual)] er 
valgt, og trykk på OK .

Hvis du får IP-adressen automatisk, trykk på  
for å velge [Auto (Auto)], og trykk på OK . Gå 
videre til steg 10.

6 Skriv inn IP-adressen på tastaturfeltet, 
og trykk på OK . 

For å gå til neste boks, trykk på .

7 Skriv inn subnettmasken på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

8 Skriv inn standard gatewayadresse på 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

9 Skriv inn DNS-serveren og WINS-
serveren hvis det trengs.
Hvis det ikke er nødvendig å koble DNS-serveren 
eller WINS-serveren til nettverket, trykk på OK  
til popup-meldingen som sier at innstillingen er 
fullført, vises.

10 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

11 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .

 ◆ Skriv ut nettverksinformasjonen for å 
kontrollere at IP-adressen og annen 
nettverksinformasjon er riktig satt opp.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Kontroller at [Rapporter] er valgt og 
trykk på OK .

3 Trykk på  for å velge [System] og 
trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Nettverksinfo] 
og trykk på OK .

5 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
Nettverksinformasjonen skrives ut.
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 �Trinn 2 Installere en skriverdriver 

Merk

 ● For å fullføre denne prosedyren må du være logget inn 
som en administrator.

1 Sørg for at maskinen og datamaskinen 
er slått på og tilkoblet, og sett deretter 
"DVD-ROM med programvare" inn i 
datamaskinen.

2 Klikk [Run Setup.exe] etter at 
[Auto Play] vises.
Hvis dialogboksen [User Account Control] 
vises, klikk på [Ja].

3 Velg språk, og klikk på [Next].

4 Velg enheten for din maskin, og klikk 
[Next (Next)].

5 Les lisensavtalen og trykk så på 
[Godtatt].

6 Les "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" og 
klikk på [Next (Next)].

7 Velg avkrysningsboksen til 
skriverdriveren du ønsker å installere, og 
klikk Installer pakke-knappen.

Tilleggsinformasjon

 ● Som fabrikkinnstilling er [PCL driver (PCL driver)], 
[Scanner driver (Scanner driver)] og [ActKey 
(ActKey)] valgt.

8 Hvis dialogboksen 
[Windows Security] vises, klikk på 
[Install this driver software anyway].

9 Klikk på [Network (Network)]-knappen.
Enhetssøket starter.

 - Dersom maskinen blir funnet, blir den 
automatisk installert. Gå videre til steg 11.

 - Dersom maskinen ikke blir funnet, vises 
[Review your installation settings.]-
skjermbildet. Gå videre til steg 10.

10 Klikk [Restart search (Restart search)] 
for å starte enhetssøket på nytt.
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Når maskinen vises, velg maskinen, og klikk 
[Next (Next)].

Tilleggsinformasjon

 ● Dersom maskinen ikke vises ved å klikke 
[Restart search (Restart search)], 
velg [Printer name/IP Address 
(Printer name/IP Address)], og skriv inn IP-adressen 
som er tildelt maskinen din, og klikk så [Next 
(Next)].

11 Hvis dialogboksen 
[Windows Security] vises, klikk på 
[Install this driver software anyway].

12 Klikk på [Exit (Exit)]-knappen.

13 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført.

 ◆ Skriv ut en testside for å kontrollere 
at skriverdriveren er riktig installert på 
datamaskinen.

1 Klikk på [Start] > 
[Enheter og skrivere].

2 Høyreklikk på ikonet OKI MB491 og 
velg [Printer properties] (> ønsket 
skriverdriver dersom du har installert 
flere drivere) fra popup-menyen.

3 På [General]-fanen, klikk på 
[Print Test Page].

 � For USB-tilkobling
Følg prosedyren under for å koble til en 
USB-kabel og installere en skriverdriver på 
datamaskinen din.

Merk

 ● Du må være pålogget som administrator for å fullføre 
denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over denne prosedyren hvis skriverdriveren 
allerede er installert på maskinen din.

1 Klargjør en USB-kabel.
En USB-kabel følger ikke med maskinen din. Gjør 
klar en USB 2.0-kabel separat.

Tilleggsinformasjon

 ● Bruk en USB 2.0 Hi-Speed-kabel til en USB 2.0 Hi-
Speed-forbindelse.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett sekund 
for å slå av strømmen.

3 Plugg den ene enden av USB-kabelen 
inn i USB-grensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Slå på datamaskinen.

5 Sett inn "DVD-ROM med programvare" i 
datamaskinen.
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6 Klikk [Run Setup.exe] etter at 
[Auto Play] vises.
Hvis dialogboksen [User Account Control] 
vises, klikk på [Ja]. 

7 Velg språk, og klikk på [Next (Next)].

8 Velg enheten for din maskin, og klikk 
[Next (Next)].

9 Les lisensavtalen og trykk så på 
[Godtatt].

10 Les "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" og 
klikk på [Next (Next)].

11 Velg avkrysningsboksen til 
skriverdriveren du ønsker å installere, og 
klikk Installer pakke-knappen.

Tilleggsinformasjon

 ● Som fabrikkinnstilling er  [PCL driver (PCL driver)], 
[Scanner driver (Scanner driver)] og [ActKey 
(ActKey)] valgt.

12 Hvis dialogboksen [Windows 
Security] vises, klikk på 
[Install this driver software anyway].
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13 Når instruksen om å koble maskinen til 
datamaskinen og slå på maskinen vises, 
plugg den andre enden av USB-kabelen 
til datamaskinens USB-kontakt og hold 
strømbryteren nede i omtrent ett sekund 
for å slå på strømmen.

Merk

 ● Ikke plugg USB-kabelen inn i nettverkskontakten. Du 
kan skade maskinen hvis du gjør det.

14 Klikk på [Exit]-knappen.

15 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført.

 ◆ Skriv ut en testside for å kontrollere 
at skriverdriveren er riktig installert på 
datamaskinen.

1 Klikk på [Start] > 
[Enheter og skrivere].

2 Høyreklikk på ikonet OKI MB491 og 
velg [Printer properties] (> ønsket 
skriverdriver dersom du har installert 
flere drivere) fra popup-menyen.

3 På [General]-fanen, klikk på 
[Print Test Page].
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For Mac OS X

 � Oversikt

 �Tilkoblingsmetoder

Du kan velge en av de følgende 
tilkoblingsmetodene:

 ● "For nettverkstilkobling" s.114

 ● "For USB-tilkobling" s.122

 �Produktkrav

Din maskin støtter Mac OS X 10.4 til 10.8. 

 �Typer skriverdrivere

Typen av drivere som kan installeres er 
følgende.

Type Beskrivelse
PS PS-skriverdriveren egner seg for utskrift 

av dokumenter inkludert PostScript-
fonter og EPS-data.
Den kan også brukes for normal utskrift.

PCL PCL-skriverdriveren egner seg for utskrift 
av forretningsdokumenter.

Merk

 ● Avhengig av utgaven av en skriverdriver eller Mac OS X, 
kan beskrivelsen være annerledes.

 � For nettverkstilkobling
For å installere en skriverdriver på din 
datamaskin via nettverkstilkoblingen, følg de 3 
stegene under:

 ● "Trinn 1 Konfigurere nettverksinnstillingene på 
maskinen din" s.114

 ● "Trinn 2 Deaktivere hvilemodusen i maskinen" 
s.118

 ● "Trinn 3 Installere en skriverdriver" s.119
Følgende prosedyre benytter Bonjour som 
nettverksprotokoll. 

Merk

 ● Du må fullføre datamaskinens nettverksinnstilling før 
denne prosedyren.

Tilleggsinformasjon

 ● Du kan hoppe over trinn 1 hvis IP-adressen allerede er 
satt på maskinen din.

 ● Du kan hoppe over trinn 3 hvis skriverdriveren allerede er 
installert på maskinen din.

Referanse

 ● PS-driveren støtter også EtherTalk-protokollen. 
For detaljer, se den forenklede brukerveiledningen 
> "1. Oppsett" > “Koble til en datamaskin" > 
“Nettverkstilkobling" > “Installere en skriverdriver (For 
Mac OS X)".

 �Trinn 1 Konfigurere 
nettverksinnstillingene på maskinen 
din

Koble til maskinen til et nettverk med en 
Ethernet-kabel eller en tilkobling via et trådløst 
nettverk (kun MB451w, MB471w), og konfigurer 
deretter maskinens IP-adresse og annen 
nettverksinformasjon fra kontrollpanelet. Du kan 
stille inn IP-adressen manuelt eller automatisk.

Hvis det ikke er noen DHCP-server eller en 
BOOTP-server på nettverket, må du manuelt 
konfigurere IP-adressen på datamaskinen eller 
maskinen.

Hvis din nettverksadministrator eller internett-
leverandør angir en unik IP-adresse for 
datamaskinen og din maskin, sett IP-adressene 
manuelt.

Merk

 ● Når du stiller inn IP-adressen manuelt, må du spørre 
nettverksadministratoren eller internett-leverandøren 
hvilken IP-adresse som skal brukes. Hvis IP-adressen 
stilles feil, kan det være at nettverket går ned eller 
internett-tilgangen blir deaktivert.

 ● Tilpass IP-versjonen på maskinen til den på datamaskinen 
din.

 ● Still [TCP/IP]-innstillingen til [Enable] på maskinen din. 
(Fabrikkinnstillingen er stilt på [Enable].)

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis du konfigurerer et lite nettverk bestående kun av 
din maskin og en datamaskin, sett IP-adressene som vist 
nedenfor (i henhold til RFC1918).

For 
datamaskinen

IP-adresse: 192.168.0.1~254

Subnettmaske: 255.255.255.0

Standard gateway: ikke brukt

DNS-server: ikke brukt

For maskinen

IP-adresse satt: Manuelt

IPv4-adresse: 192.168.0.1~254  
(velg en annen verdi 
enn datamaskinens)

Subnettmaske: 255.255.255.0

Gateway-adresse: 0.0.0.0

Nettverksskala: Lite

 ● For å stille [Nettverksskala], trykk på 
<SETTING (INNSTILLING)>-tasten og velg så 
[Admin setup/std setup] > [NETTVERK MENY] > 
[Nettverksoppsett] > [Nettverksskala].
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Tilkobling ved bruk av kablet lokalnett:

1 Klargjør en nettverkskabel og en hub.
Klargjør en nettverkskabel (kategori 5, tvunnet 
par, rett) og en hub separat.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett 
sekund for å slå av strømmen. Og slå av 
datamaskinen.

3 Plugg den ene enden av 
nettverkskabelen inn i 
nettverksgrensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Plugg den andre enden av 
nettverkskabelen inn i huben.

5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen.

Koble til ved bruk av det trådløse 
lokalnettet (kun MB451w, MB471w):

Bruk WPS-funksjonen (trykknapp) til å stille inn 
det trådløse lokalnettet. For detaljer om andre 
metoder for å stille inn det trådløse lokalnettet, 
se Konfigureringsveiledningen.

1 Trykk på <SETTING (INNSTILLING)> 
nøkkelen på operatørpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Trådløs innstilling 
(Wireless Setting)] og trykk deretter på 
.
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3 Logg inn ved å angi 
administratorpassordet for enheten.

 Bruk , , ,  knappene for å velge bokstrav 
og trykk deretter på OK .

 Standard administratorpassord er "aaaaaa".

 Meldingen under vil vises i ca. 5 
sekunder.

4 Kontroller at [Sett opp automatisk 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] er 
valgt og trykk på .

5 Trykk på  for å velge [WPS-PBC] og 
trykk deretter på OK .

6 Trykk på  for å velge [Ja (Yes)] og 
trykk deretter på OK .

Tilleggsinformasjon

 ● Start WPS-trykknapp for trådløs AP etter at du 
har klikket på [Ja (Yes)] i bekreftelsesskjermen. 
Alternativt, hvis WPS-trykknappen for trådløs AP 
startes først, start WPS-trykknappen på dette utstyret. 

 ● Hvis [Nei (No)] velges, går skjermen tilbake til det 
fra trinn 5.

7 Hvis [Ja (Yes)] er valgt i trinn 6, vises 
[Kjører brytermetode... (Running 
pushbutton method...)] på skjermen.

Merk

 ● Paneloperasjoner kan ikke utføres under WPS-utføring. 

 ● Når [WPS kobling vellykket (WPS connection 
successful)] vises, er dette utstyret koblet til trådløst LAN.

Tilleggsinformasjon

 ● Hvis [Tilkobling mislykket. Tidsavbrudd (Connection 
failed Timeout)] vises, er det mulig at den trådløse AP-
en til tilkoblingsmålet ikke ble funnet innen tidsgrensen. 
Velg [Ja (Yes)] igjen i trinn 6 innen 2 minutter etter å 
ha startet WPS-trykknappen for trådløs AP.

 ● Hvis [Overlapping (Overlap)] vises, utføres WPS-
trykknappen på 2 eller flere trådløse AP-er. Vent i en 
kort tid og prøv på nytt.
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Stille inn IP-adressen:

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge [Nettverk setup 
(Easy Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".

a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Basis nettverksoppsett 
(Network Setting)], og trykk så på .

5 Hvis du stiller IP-adressen manuelt, 
kontroller at [Manual (Manual)] er 
valgt, og trykk på OK .

Hvis du får IP-adressen automatisk, trykk på  
for å velge [Auto (Auto)], og trykk på OK . Gå 
videre til steg 10.

6 Skriv inn IP-adressen på tastaturfeltet, 
og trykk på OK . 

For å gå til neste boks, trykk på .

7 Skriv inn subnettmasken med 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .
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8 Skriv inn standard gatewayadresse med 
tastaturfeltet, og trykk på OK .
For å gå til neste boks, trykk på .

9 Skriv inn DNS-serveren og WINS-
serveren hvis det trengs.
Hvis det ikke er nødvendig å koble DNS-serveren 
eller WINS-serveren til nettverket, trykk på OK  
til popup-meldingen som sier at innstillingen er 
fullført, vises.

10 Når skjermbildet for oppsettmenyen 
vises, trykk på  for å fullføre oppsettet.

11 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .

 ◆ Skriv ut nettverksinformasjonen for å 
kontrollere at IP-adressen og annen 
nettverksinformasjon er riktig satt opp.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Kontroller at [Rapporter] er valgt og 
trykk på OK .

3 Trykk på  for å velge [System] og 
trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge [Nettverksinfo] 
og trykk på OK .

5 For bekreftelsesmeldingen, kontroller at 
[Ja] er valgt, og trykk på OK .
Nettverksinformasjonen skrives ut.

 �Trinn 2 Deaktivere hvilemodusen i 
maskinen

Når du kobler opp mot et nettverk via Bonjour 
må du deaktivere hvilemodus for maskinen.

1 Trykk på <SETTING 
(INNSTILLING)>-tasten på 
kontrollpanelet.

2 Trykk på  for å velge 
[Admin setup/std setup 
(Admin Setup)], og trykk på OK .

3 Skriv inn administratorpassordet.
Fabrikkinnstilt passord er "aaaaaa".
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a Trykk på , , ,  for å velge det 
tegnet du vil ha, og trykk så på OK .

 - Det valgte tegnet blir lagt inn som "*" i 
tekstfeltet.

 - Hvis du har lagt inn en feil verdi, trykk på 
<CLEAR (SLETTE)>-tasten og legg så inn 
riktig verdi.

b Gjenta trinn a helt til du har alle 
tegnene du trenger.

c Trykk på  og  for å velge [Enter] 
og trykk på OK .

4 Trykk på  for å velge 
[Brukerinnstallasjon] og trykk på OK .

5 Trykk på  for å velge [Strømsparing] 
og trykk på OK .

6 Trykk på  for å velge [Dvalemodus] 
og trykk på OK .

7 Trykk på  for å velge [AV] og trykk på 
OK .

8 Trykk på  helt til toppskjermbildet 
vises.

 �Trinn 3 Installere en skriverdriver

 ◆ For Mac OS X 10.5 til 10.8

1 Kontroller at maskinen og datamaskinen 
er slått på og tilkoblet.

2 Sett inn "DVD-ROM med programvare" i 
datamaskinen.

3 Dobbeltklikk på [OKI] på skrivebordet.

4 Dobbeltklikk på mappen [Drivers] 
> [PS] eller på mappen [PCL] > 
[Installer for OS X 10.5-10.8].
Følg instruksene som vises på skjermen for å 
fullføre installasjonen.

5 Velg [Systemvalg] på Applemenyen.

6 Klikk på [Print & Scan] (for Mac OS X 
10.5 og 10.6: [Print & Fax]).

7 Klikk på [+] og velg [Add Other 
Printer or Scanner] fra popup-menyen.
For Mac OS X 10.5 og 10.6, klikk på [+].

8 Klikk på [Standard (Default)].
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9 Velg maskinnavnet for din maskin hvor 
[Type] er [Bonjour] og kontroller 
deretter at [OKI MB491(PS)] 
eller [OKI MB491(PCL)] vises i 
[Skriv ut ved bruk av (Print Using)].
Navnet til maskinen vises som "OKI-MB491- 
(the last six digits of the MAC address) (OKI-
MB491- (the last six digits of the MAC address))".

10 Klikk på [Legg til (Add)].

11 Hvis dialogboksen 
[Installerbare alternativer] vises, 
klikk på [Fortsett].

12 Kontroller at din maskin 
vises i [Skrivere (Printers)] 
og [OKI MB491(PS)] eller 
[OKI MB491(PCL)] vises i [Type].

Merk

 ● Dersom [OKI MB491(PS)] eller 
[OKI MB491(PCL)] ikke vises korrekt i [Type 
(Kind)], klikk på [-] for å fjerne din maskin fra 
[Skrivere (Printers)] og gjenta deretter prosedyren 
fra trinn 8 til 12.

13 Klikk på [Print & Scan] (for Mac OS X 
10.5 og 10.6: [Print & Fax]).

14 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført.

 ◆ Skriv ut en testside for å kontrollere 
at skriverdriveren er riktig installert på 
datamaskinen.

1 Fra menyen [Gå] velges [Programmer] 
> [Tekstredigering].

2 Velg [File]-menyen > [Skriv ut].

3 Velg navnet på din maskin fra [Printer].

4 Klikk på [Skriv ut].

 ◆ For Mac OS X 10.4.0 til 10.4.11

Tilleggsinformasjon

 ● Prosedyren nedenfor bruker Mac OS X 10.4.11 som 
eksempel. Avhengig av OS, kan beskrivelsen være 
annerledes.

1 Kontroller at maskinen og datamaskinen 
er slått på og tilkoblet.

2 Velg [Systemvalg] på Applemenyen.

3 Velg [Nettverk].

4 Velg[Network Port Configurations 
(Network Port Configurations)] fra 
[Vis (Show)], og kontroller deretter at 
[Built-in Ethernet (Built-in Ethernet)] 
er valgt.

5 Lukk [Nettverk].

6 Sett inn "DVD-ROM med programvare" i 
datamaskinen.

7 Dobbeltklikk på [OKI] på skrivebordet.

8 Dobbeltklikk på mappen [Driver] > [PS] 
eller på mappen [PCL] > [Installer for 
OS X 10.4].
Følg instruksene som vises på skjermen for å 
fullføre installasjonen.
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9 Fra menyen[Gå] velg [Verktøy] 
og dobbeltklikk deretter på 
[Skriveroppsettsverktøy].

Merk

 ● Dersom [Skriveroppsettsverktøy] allerede kjører, 
lukk denne og åpne på nytt.

10 Klikk på [Legg til (Add)].

Hvis dialogboksen 
[Du har ingen skrivere tilgjengelig 
(You have no printers available)] vises, klikk på 
[Legg til (Add)].

11 Velg maskinnavnet for din maskin 
der [Tilkobling (Connection)] 
er [Bonjour], og kontroller 
deretter at [OKI MB491(PS)] 
eller [OKI MB491(PCL)] vises i 
[Skriv ut ved bruk av (Print Using)].
Navnet til maskinen vises som “OKI-MB491- 
(the last six digits of the MAC address) (OKI-
MB491- (the last six digits of the MAC address))".

12 Klikk på [Legg til (Add)].

13 Hvis dialogboksen 
[Installerbare alternativer] vises, 
klikk på [Fortsett].

14 Kontroller at maskinnavnet vises i 
[Printer List (Printer List)], og lukk 
deretter vinduet.

15 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført.

 ◆ Skriv ut en testside for å kontrollere 
at skriverdriveren er riktig installert på 
datamaskinen.

1 Fra menyen [Gå], velg [Programmer] 
> [Tekstredigering].

2 Velg [File]-menyen > [Page setup].

3 Velg navnet på din maskin fra 
[Formater for].

4 Kontroller at [OKI MB491(PS)] eller 
[OKI MB491(PCL)] vises korrekt under 
[Formater for (Format for)].

5 Klikk på [OK (OK)].

6 Velg [File]-menyen > [Skriv ut].

7 Velg navnet på din maskin fra [Printer].

8 Klikk på [Skriv ut].
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 � For USB-tilkobling
Følg prosedyren under for å koble til en 
USB-kabel og installere en skriverdriver på 
datamaskinen din.

 �For Mac OS X 10.5 til 10.8

Merk

 ● Deaktiver anti-virus-programmet før du starter med dette.

1 Klargjør en USB-kabel.
En USB-kabel følger ikke med maskinen din. Gjør 
klar en USB 2.0-kabel separat.

Tilleggsinformasjon

 ● Bruk en USB 2.0 Hi-Speed-kabel til en USB 2.0 Hi-
Speed-forbindelse.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett 
sekund for å slå av strømmen. Og slå av 
datamaskinen.

3 Plugg den ene enden av USB-kabelen 
inn i USB-grensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Sett den andre enden av USB-
kabelen inn i datamaskinens USB-
grensesnittkontakt.

Merk

 ● Ikke plugg USB-kabelen inn i nettverkskontakten. Du 
kan skade maskinen hvis du gjør det.

5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen. Og slå av 
datamaskinen.

6 Sett inn "DVD-ROM med programvare" i 
datamaskinen.

7 Dobbeltklikk på [OKI] på skrivebordet.

8 Dobbeltklikk på mappen [Drivers] 
> [PS] eller på mappen [PCL] > 
[Installer for OS X 10.5-10.8].
Følg instruksene som vises på skjermen for å 
fullføre installasjonen.

9 Velg [Systemvalg] på Applemenyen.

10 Klikk på [Print & Scan] (for Mac OS X 
10.5 og 10.6: [Print & Fax]).
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11 Klikk på [+] og velg 
[Add Other Printer or Scanner] fra 
popup-menyen.
For Mac OS X 10.5 og 10.6, klikk på [+].

Merk

 ● Vises maskinen allerede i [Skrivere (Printers)], velg 
din maskin og klikk på [-] for å slette. Klikk deretter 
på [+].

12 Velg maskinnavnet for din maskin 
hvor [Type] er [USB] og kontroller 
deretter at [OKI MB491(PS)] 
eller [OKI MB491(PCL)] vises i 
[Skriv ut ved bruk av (Print Using)].

13 Klikk på [Legg til (Add)].

14 Kontroller at maskinnavnet 
vises i [Skrivere (Printers)] 
og at [OKI MB491(PS)] eller 
[OKI MB491(PCL)] vises.

Merk

 ● Dersom [OKI MB491(PS)] eller 
[OKI MB491(PCL)] ikke vises korrekt, klikk på [-] 
for å fjerne din maskin fra [Skrivere (Printers)] og 
gjenta deretter prosedyren fra trinn 11 til 13.

15 Klikk på [Print & Scan] (for Mac OS X 
10.5 og 10.6: [Print & Fax]).

16 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført. 

 ◆ Skriv ut en testside for å kontrollere 
at skriverdriveren er riktig installert på 
datamaskinen.

1 Fra menyen [Gå] velges [Programmer] 
> [Tekstredigering].

2 Velg [File]-menyen > [Skriv ut].

3 Velg navnet på din maskin fra [Printer].

4 Klikk på [Skriv ut].
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 �For Mac OS X 10.4.0 til 10.4.11

Tilleggsinformasjon

 ● Prosedyren nedenfor bruker Mac OS X 10.4.11 som 
eksempel. Avhengig av OS, kan beskrivelsen være 
annerledes.

1 Klargjør en USB-kabel.
En USB-kabel følger ikke med maskinen din. Gjør 
klar en USB 2.0-kabel separat.

Tilleggsinformasjon

 ● Bruk en USB 2.0 Hi-Speed-kabel til en USB 2.0 Hi-
Speed-forbindelse.

2 Hold strømbryteren nede i ca. ett sekund 
for å slå av strømmen.

3 Plugg den ene enden av USB-kabelen 
inn i USB-grensesnitt-tilkoblingen på 
baksiden av maskinen.

4 Sett den andre enden av USB-
kabelen inn i datamaskinens USB-
grensesnittkontakt.

Merk

 ● Ikke plugg USB-kabelen inn i nettverkskontakten. Du 
kan skade maskinen hvis du gjør det.

5 Hold nede strømbryteren i ca ett sekund 
for å slå på strømmen. Og slå av 
datamaskinen.

6 Sett inn “DVD-ROM med programvare".

7 Dobbeltklikk på ikonet [OKI] på 
skrivebordet.

8 Dobbeltklikk på mappen [Driver] > [PS] 
eller på mappen [PCL] > [Installer for 
OS X 10.4].
Følg instruksene som vises på skjermen for å 
fullføre installasjonen.

9 Fra menyen[Gå] velg [Verktøy] 
og dobbeltklikk deretter på 
[Skriveroppsettsverktøy].

Merk

 ● Dersom [Skriveroppsettsverktøy] allerede kjører, 
lukk denne og åpne på nytt.
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10 Klikk på [Legg til (Add)].

Hvis dialogboksen 
[Du har ingen skrivere tilgjengelig 
(You have no printers available)] vises, klikk på 
[Legg til (Add)].

Merk

 ● Dersom navnet på din maskin hvor [connection] er 
[USB] allerede vises, velg det og klikk på [Slett], 
klikk deretter på [Legg til (Add)].

11 Velg navnet på din maskin hvor 
[Tilkobling (Connection)] er [USB], og 
kontroller deretter at [OKI MB491(PS)] 
eller [OKI MB491(PCL)] vises i 
[Skriv ut ved bruk av (Print Using)].

12 Klikk på [Legg til (Add)].

13 Kontroller at maskinnavnet vises i 
[Printer List (Printer List)], og lukk 
deretter vinduet.

14 Fjern "DVD-ROM med programvare" fra 
datamaskinen.
Installeringen er fullført.

 ◆ Skriv ut en testside for å kontrollere 
at skriverdriveren er riktig installert på 
datamaskinen.

1 Fra menyen [Gå] velges [Programmer] 
> [Tekstredigering].

2 Velg [File]-menyen > [Page setup].

3 Velg navnet på din maskin fra 
[Formater for].

4 Kontroller at [OKI MB491(PS)] eller 
[OKI MB491(PCL)] vises korrekt under 
[Formater for].

5 Klikk på [OK].

6 Velg [File]-menyen > [Skriv ut].

7 Velg navnet på din maskin fra [Printer].

8 Klikk på [Skriv ut].
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Starte en utskriftsjobb

Dette avsnittet forklarer hvordan du kan sette 
opp utskriftsinnstillinger som papirstørrelse, 
papirkilde og medievekt, og starte utskrift for 
hver skriverdriver du bruker.

Du må installere skriverdriveren på 
datamaskinen før du kan starte en utskriftsjobb.

Tilleggsinformasjon

 ● Dette avsnittet bruker NotePad i Windows og 
TextEdit i Mac OS X som eksempler.  Skjermbildene 
og fremgangsmåtene kan variere etter hvilket 
operativsystem, program og versjon av skriverdriver du 
bruker.

 ● For mer informasjon om innstillingselementene på 
skriverdriveren, se hjelpen for denne.

For Windows PCL/PCL XPS-
skriverdriver

1 Åpne filen du ønsker å skrive ut fra et 
program.

2 Fra menyen [File] i applikasjonen, velg 
[Skriv ut].

3 Velg driveren PCL eller PCL XPS.

4 Klikk på [Preferences (Preferences)].

5 På [Oppsett (Setup)]-fanen, velg 
papirstørrelse fra [Str (Size)].

6 Velg en papirskuff fra [Kilde (Source)].
Referanse

 ● Velger du [Auto (Auto)] som papirkilde, vil skuffen 
med passende papirtype bli valgt automatisk. For 
detaljer rundt automatisk valg av skuff, se den 
avanserte brukerveiledningen > "4. Utskrift" > 
“Nyttige funksjoner for utskrift fra en datamaskin" > 
“Automatisk valg av papirskuff".

7 Velg medievekt fra [Weight (Weight)].
Tilleggsinformasjon

 ● For generell bruk er [Skrivervalg] en passende 
papirvekt. Når du velger [Skrivervalg], vil 
papirvektens innstilling bli hentet fra kontrollpanelets 
meny på maskinen.

8 Klikk på [OK].

9 Klikk på [Skriv ut].

For Windows PS-skriverdriver

1 Åpne filen du ønsker å skrive ut fra et 
program.

2 Fra menyen[File] velg [Skriv ut] for å 
åpne utskriftsdialogen.

3 Velg PS-driveren.
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4 Klikk på [Preferences (Preferences)].

5 Velg [Paper/Quality]-fanen.

6 Velg en skuff [Papirkilde 
(Paper Source)].

Referanse

 ● Velger du [Auto (Automatically Select)] som 
papirkilde, vil skuffen med passende papirtype bli 
valgt automatisk. For detaljer rundt automatisk valg 
av skuff, se den avanserte brukerveiledningen > "4. 
Utskrift" > “Nyttige funksjoner for utskrift fra en 
datamaskin" > “Automatisk valg av papirskuff".

7 Klikk på [Avansert (Advanced)].

8 Klikk på [Papirstørrelse 
(Paper Size)]-fanen, og velg 
papirstørrelse fra rullegardinmenyen.

9 Klikk på [Media Type (Media Type)], 
og velg papirstørrelse fra 
rullegardinmenyen.

Tilleggsinformasjon

 ● For generell bruk er [Skrivervalg] en passende 
papirvekt. Når du velger [Skrivervalg], vil 
papirvektens innstilling bli hentet fra kontrollpanelets 
meny på maskinen.

10 Klikk på [OK].

11 Klikk på [OK].

12 Klikk på [Skriv ut].

For Mac OS X PS-skriverdriver

1 Åpne filen du ønsker å skrive ut fra et 
program.

2 Fra menyen [File] velges [Page setup].

3 Velg PS-driveren fra [Format For 
(Format For)].

4 Velg en papirstørrelse fra 
[Papirstørrelse (Paper Size)] og klikk 
deretter på [OK (OK)].

5 Fra menyen [File] velges [Skriv ut].

6 Velg [Paper Feed (Paper Feed)] fra 
panelmenyen.

Tilleggsinformasjon

 ● Dersom utskriftsdialogen kun inneholder to menyer 
og ikke inneholder de valgene du forventer, klikk på 
[Show Details]-knappen for Mac OS X 10.7 og 10.8, 
eller på trekanten ved siden av menyen [Printer] for 
Mac OS X 10.5 og 10.6.

7 Velg skuff på panelet [Paper Feed 
(Paper Feed)].

Referanse

 ● Velger du [Auto Select (Auto Select)] som 
papirkilde, vil skuffen med passende papirtype bli 
valgt automatisk. For detaljer rundt automatisk valg 
av skuff, se den avanserte brukerveiledningen > "4. 
Utskrift" > “Nyttige funksjoner for utskrift fra en 
datamaskin" > “Automatisk valg av papirskuff".

8 Velg [Printer Features] fra 
panelmenyen.
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9 Velg [Insert Option (Insert Option)] på 
[Features Sets (Feature Sets)].

10 Velg medietype fra [Media Type 
(Media Type)].

Tilleggsinformasjon

 ● For generell bruk er [Skrivervalg] en tilstrekkelig 
papirvekt. Når du velger [Skrivervalg], vil 
papirvektens innstilling bli hentet fra kontrollpanelets 
meny på maskinen.

11 Klikk på [Skriv ut].

For Mac OS X PCL-skriverdriver

1 Åpne filen du ønsker å skrive ut fra et 
program.

2 Fra menyen [File] velges [Page setup].

3 Velg PCL-driveren fra [Format For 
(Format For)].

4 Velg en papirstørrelse fra 
[Papirstørrelse (Paper Size)] og klikk 
deretter på [OK (OK)].

5 Fra menyen [File] velges [Skriv ut].

6 Velg [Oppsett] fra panelmenyen.
Tilleggsinformasjon

 ● Dersom utskriftsdialogen kun inneholder to menyer 
og ikke inneholder de valgene du forventer, klikk på 
[Show Details]-knappen for Mac OS X 10.7 og 10.8, 
eller på trekanten ved siden av menyen [Printer] for 
Mac OS X 10.5 og 10.6.

7 Velg en skuff fra [Papirkilde 
(Paper Source)].

Referanse

 ● Velger du [Auto (Auto)] som papirkilde, vil skuffen 
med passende papirtype bli valgt automatisk. For 
detaljer rundt automatisk valg av skuff, se den 
avanserte brukerveiledningen > "4. Utskrift" > 
“Nyttige funksjoner for utskrift fra en datamaskin" > 
“Automatisk valg av papirskuff".

8 Velg medietype fra [Weight (Weight)].

Tilleggsinformasjon

 ● For generell bruk er [Skrivervalg] en tilstrekkelig 
papirvekt. Når du velger [Skrivervalg], vil 
papirvektens innstilling bli hentet fra kontrollpanelets 
meny på maskinen.

9 Klikk på [Skriv ut].
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