Snabbstartsguide
Denna guide stödjer följande modeller:
MB441, MB451, MB451w, MB461, MB461+LP, MB471
MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP
ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb

FÖRORD
Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta dokument är fullständig,
korrekt och aktuell. Tillverkaren tar inget ansvar för resultatet av fel som ligger utanför dess kontroll.
Tillverkaren kan inte heller garantera att ändringar i programvara och utrustning från andra tillverkare
som hänvisas till i denna handbok inte kommer att påverka tillämpligheten av informationen i den.
Omnämnande av programvara som tillverkas av andra företag innebär inte nödvändigtvis att de stöds
av tillverkaren.
Även om alla rimliga ansträngningar har gjorts för att göra detta dokument så exakt och användbart
som möjligt, lämnas inga garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, avseende
riktigheten eller fullständigheten i informationen i detta dokument.
Alla rättigheter förbehålles Oki Data Corporation. Ingen del av detta dokument får reproduceras i någon
form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Oki Data Corporation.
© 2011 Oki Data Corporation
OKI är ett registrerat varumärke som tillhör Oki Electric Industry Co., Ltd.
Energy Star är ett varumärke som tillhör United States Environmental Protection Agency.
Microsoft, Windows, Windows Server och Windows Vista och Internet Explorer är registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
Apple, Macintosh, Mac och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Andra produktnamn och märkesnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör sina
ägare.
Som deltagare i Energy Star-programmet har tillverkaren fastslagit att denna produkt uppfyller
Energy Stars riktlinjer för energieffektivitet.

Denna produkt uppfyller kraven i rådets direktiv 2004/108/EG (EMC), 2006/95/EG (LVD), 1999/5/EG
(R&TTE), 2009/125/EG (ERP) och 2011/65/EU(RoHS), ändrat i förekommande fall, om tillnärmning
av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet, lågspänning, radio och
teleterminalutrustning, energirelaterade produkter och begränsning av användningen av vissa farliga
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Följande kablar användes för utvärdering av denna produkt för överensstämmelse med EMC-direktivet
2004/108/EG och annan konfiguration än denna kan påverka överensstämmelsen.
LÄNGD
(METER)

KÄRNA

SKÄRM

1,8

8

8

USB

5,0

8

4

LAN

15,0

8

8

3,0

8

8

KABELTYP
Ström

Telefon

-2-

FÖRSTA HJÄLPEN
Var försiktig med tonerpulver:
Om det sväljs, ge små mängder kallt vatten och sök läkarvård. FÖRSÖK INTE framkalla kräkning.
Om det andas in, flytta personen till en öppen plats med frisk luft. Sök läkarvård.
Om det hamnar i ögonen, spola med rikligt med vatten i minst 15 minuter med ögonlocken
öppna. Sök läkarvård.
Spill på kläder eller hud ska tvättas bort med kallt vatten och tvål för att minska risken för
fläckar.

TILLVERKARE
Oki Data Corporation,
4-11-22 Shibaura, Minato-ku,
Tokyo 108-8551,
Japan
Kontakta din lokala distributör för all försäljning, support och allmänna förfrågningar.

IMPORTÖR TILL EU/BEHÖRIG FÖRETRÄDARE
OKI Europe Limited (bedriver affärsverksamhet som OKI Printing Solutions)
Blays House
Wick Road
Egham
Surrey, TW20 0HJ
Storbritannien
Kontakta din lokala distributör för all försäljning, support och allmänna förfrågningar.

MILJÖINFORMATION
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●●
För din säkerhet
Läs Snabbstartsguiden (denna manual) och Användarhandboken (grundläggande) för din egen
säkerhet innan du använder denna produkt.

Varningar relaterade till säkerhet
VARNING

Indikerar att om de angivna instruktionerna inte följs kan detta leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGT Indikerar att om de angivna instruktionerna inte följs kan detta leda till personskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
VARNING
Vidrör inte säkerhetsbrytaren
inuti maskinen. Det kan
orsaka elstötar på grund av
hög spänning.
Dessutom kan kugghjulen
rotera och orsaka
personskada.

Använd inte brandfarliga
sprayer nära maskinen. Det
kan orsaka brand på grund
av värmen i maskinen.

Dra ut stickkontakten
ur uttaget och kontakta
kundtjänst när vätska, såsom
vatten, hamnar i maskinens
inre delar. Annars kan det
orsaka brand.

Dra ut stickkontakten
ur uttaget och avlägsna
främmande föremål, som
gem, när de hamnar inuti
maskinen. Annars kan
det orsaka elstötar och/
eller brand som leder till
personskada.
Dra ut nätsladden med jämna
mellanrum för att rengöra
kontaktbladen och utrymmet
mellan bladen.
Om kontakten sitter i länge
kommer basen att bli
dammig, och kontakten kan
bli kortsluten och orsaka
brand.
Placera inte behållare med
vätska som vatten på
maskinen. Det kan orsaka
elstötar och/eller brand som
kan orsaka personskada.
Använd inte andra typer
av nätsladdar, kablar och
jordledningar än de som
anges i användarhandboken.
Det kan orsaka brand.

Dra ur nätsladden och
kontakta kundtjänst om
maskinen tappats eller om
höljet är skadat.
Annars kan det orsaka
elstötar och/eller brand som
leder till personskada.

Blockera inte
ventileringshålen.
Det kan leda till elektriska
stötar och/eller brand som
leder till personskador.
Kasta inte tonerkassetter
eller trummor i öppen
eld. Det kan orsaka
dammexplosioner som leder
till brännskador.

Om maskinens hölje blir
extremt varmt eller om rök,
en ovanlig lukt eller ovanliga
ljud kommer från maskinen
finns det risk för brand.
Stäng av maskinen och
koppla ur huvudkablarna och
kontakta din återförsäljare.
Använd inte och/eller ta inte
isär maskinen på annat sätt
än enligt anvisningarna i
användarhandboken.
Det kan leda till elektriska
stötar och/eller brand som
leder till personskador.
Dammsug inte upp utspilld
toner.
Det kan orsaka brand
på grund av gnistor från
elkontakten.
Toner som spillts ut på golvet
ska torkas upp med en våt
trasa.
Vidrör inte fixeringsenheten
eller andra delar när du
öppnar maskinens lucka.
Det kan orsaka brännskador.
Driften garanteras inte med
UPS (avbrottsfri kraftkälla)
eller växelriktare. Använd
inte UPS eller växelriktare.
Det kan orsaka brand.

FÖRSIKTIGT
Kom inte nära papperets utmatningsområde när
strömmen är påslagen, vid utskrift.
Det kan orsaka personskada.
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Vidrör inte skärmen med flytande kristaller om
den skadas. Om vätska (flytande kristaller)
som läckt ut från skärmen hamnar i kontakt
med ögon eller mun, ska du skölja med rikliga
mängder vatten. Uppsök läkarvård om det
behövs.
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●●
Om denna handbok
Termer i detta dokument
Följande symboler används i denna handbok:
Notera

●● Indikerar viktig information om åtgärder. Läs dessa noga.
Memo

●● Indikerar ytterligare information om åtgärder. Det rekommenderas att du läser dem.
Referens

●● Anger var du ska leta när du vill ha mer detaljerad eller relaterad information.

VARNING
●● Indikerar att om de angivna instruktionerna inte följs kan detta leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGT
●● Indikerar att om de angivna instruktionerna inte följs kan detta leda till personskador.

Symboler i detta dokument
Följande symboler används i denna handbok:
Symboler
[]

"
<
>

"
>-tangent

Beskrivning
●● Anger menynamn på skärmen.
●● Anger meny-, fönster-, och dialogrutenamn på datorn.
●● Indikerar namn på maskinens delar eller medföljande delar.
●● Anger filnamn på datorn.
●● Anger referenstitlar.
Indikerar en hårdvarutangent på kontrollpanelen eller en tangent på datorns tangentbord.
●● Anger hur du tar dig till den meny du vill till på maskinens eller datorns meny.
●● Indikerar hur du kommer till den sektion där relaterad information finns.
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Benämningar som används i denna handbok
Följande benämningar kan användas i denna handbok.
●● PostScript3 Emulation → PSE, POSTSCRIPT3 Emulation, POSTSCRIPT3 EMULATION
●● Microsoft® Windows® 8 64-bit Edition operativsystem → Windows 8 (64-bitars version) *
●● Microsoft® Windows Server® 2012 64-bit Edition operativsystem → Windows Server 2012
●● Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operativsystem → Windows 7 (64-bitars version) *
●● Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operativsystem → Windows Vista (64-bitars version) *
●● Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition operativsystem → Windows Server 2008 *
●● Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operativsystem → Windows Server 2008 (64-bitars
version) *
●● Microsoft® Windows® XP x64 Edition operativsystem → Windows XP (x64 version) *
●● Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operativsystem → Windows Server 2003 (x64 version) *
●● 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 *
●● Samlingsnamn för Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server
2008, Windows XP, och Windows Server 2003 → Windows
●● Webbtjänster på enheter → WSD
*O
 m det inte finns någon särskild beskrivning inkluderas 64-bitars version i Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP, och Windows Server 2003. (64-bitars version
och Windows Server 2008 R2 inkluderas i Windows Server 2008.)
Om det inte finns någon speciell beskrivning används Windows för Windows 7, Mac OS X för Mac OS X
10.7 och maskinen för MB491 som exempel i detta dokument.
Beroende på ditt OS eller modell kan beskrivningen i detta dokument vara annorlunda.
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1

1 Maskininställning

Maskininställning

Detta kapitel förklarar grundinställningen för att använda maskinen, inklusive namnet på maskinens
komponenter, hur man packar upp och installerar maskinen, hur man slår på/av maskinen och hur man
laddar papper i fack 1.

●●
Komponenternas namn
Detta avsnitt visar namnen på maskinens komponenter och kontrollpanelen.

Maskinen
Följande visar namnen på maskinens
komponenter.

13

7
8
6

9
10

5

11

Nr.
13
Dokumentglas

12
4

Nr.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

3

2 1

Namn

Namn
14

Övre lucka
Strömbrytare
Fack 1
Manuell matare (endast för MB441/MB461/
MB461+LP/ES4161 MFP)
Multifack (endast för MB451/MB451w/MB471/
MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191
MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
Öppningsknapp för den övre luckan
Kontrollpanel
Lock för automatisk dokumentmatare (ADF)
Dokumentfack
Skannerenhet
Lucka för dokumentglas
Lufthål
USB-port

15
16
17

Nr.
14
15
16
17
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Namn
Fixeringsenhet
Första tonerkassetten
Trumma
LED-lampa

Komponenternas namn

1
Maskininställning

LINE TEL

21

22

18
19
20

Nr.
18
19
20
21

22

Namn
Text-upp-staplare
Nätkabeluttag
Lufthål
LINE-anslutning (endast för MB451/MB451w/
MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/
ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
TEL-anslutning (endast för MB451/MB451w/
MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/
ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

23
24

25

Nr.
23
24
25

Namn
Nätverksanslutning
USB-kontakt
SD-minneskortsfack
(endast för MB491/MB491+/MB491+LP/
ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
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Komponenternas namn

1

Kontrollpanelen
Följande visar namnen på komponenterna på kontrollpanelen.

Maskininställning

Referens

●● För detaljerad information om varje komponents funktion, se Användarhandboken (Grundläggande) > "1. Inställningar" >
"Kontrollpanelen".

22

2

1

16 11

6

7

8 9

10

21

20

19

Nr.
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

13

15

12

14

17

3

4

5

18

Namn
Display
Huvudfunktionstangenter
<COPY (KOPIERA)>-tangent
<SCAN (SCANNA)>-tangent
<PRINT (SKRIVA UT)>-tangent
<FAX/HOOK (FAX/HOOK)>-tangent
(för MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
<START (MONO) (START(MONO))>-tangent
<START (COLOR) (START(COLOR))>-tangent
<STOP (STOP)>-tangent
<STATUS (STATUS)>-tangent
<SETTING (INSTÄLLNING)>-tangent
<REDIAL/?HELP (REDIAL/?HELP)>-tangent
(för MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
<?HELP (?HELP)>-tangent
(för MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP)
<RESET/LOG OUT (ÅTERSTÄLLER/LOGGA UT)>-tangent
Knappsats
<UP (UP)>-tangent
<DOWN (DOWN)>-tangent
<LEFT (LEFT)>-tangent
<RIGHT (RIGHT)>-tangent
<OK (OK)>-tangent
<BACK (BACK)>-tangent
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangent
<POWER SAVE (ENERGISPARLÄGE)>-tangent
<DATA IN MEMORY (DATA IN MEMORY)>-indikator
(för MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
One-touch-knappsats
<JOB MACRO (JOBBMACRO)>-tangent
(för MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
Qwerty-tangentbord
(för MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
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Installera maskinen

●●
Installera maskinen

1

Detta avsnitt förklarar hur man packar upp och installerar maskinen.

Installationsutrymme

Detta avsnitt förklarar miljö- och
utrymmeskraven när maskinen installeras.

Installera maskinen på en plan yta som är bred
nog för att maskinen ska rymmas.

Installationsomgivning

Se till att tillräckligt med utrymme finns runt
maskinen, enligt bilderna nedan.

Maskinen måste installeras i följande omgivning:

●● Övre vy

Temperatur:
Luftfuktighet:
Maximal våttemperatur:

(193cm)

10°C~32°C
20%~80% RF (relativ
fuktighet)
25°C

20cm

*

50cm

Notera

●● Var försiktig med kondensation. Det kan orsaka fel.
●● Om maskinen installeras på en plats där den relativa
luftfuktigheten är mindre än 30 %, använd då en
luftfuktare eller antistatisk matta.

VARNING

100cm
20cm

*M
 B461+LP/MB491+LP/MPS4700mb: 89cm
Annan: 83cm
●● Sidovy

●● Installera inte på en plats med hög temperatur
eller i närheten av öppen eld.
●● Installera inte på en plats där kemiska reaktioner
inträffar (laboratorium eller liknande).
●● Installera inte i närheten av brännbara ämnen
som alkohol eller thinner.
●● Installera utom räckhåll för barn.
●● Installera inte på instabila platser (skakigt bord,
lutande yta eller liknande).
●● Installera inte på en fuktig eller dammig plats,
eller i direkt solljus.
●● Installera inte i en omgivning som är utsatt för
salthaltig luft eller frätande gas.
●● Installera inte på platser med kraftiga vibrationer.
●● Installera inte på platser där maskinens
ventilationsöppningar blockeras.

50cm

(96cm)

FÖRSIKTIGT
●● Placera inte maskinen direkt på en pläd eller
matta med långa fibrer.
●● Installera inte i ett stängt rum med dålig
ventilation eller cirkulation.
●● Om maskinen används i ett litet rum under längre
tid, se då till att vädra rummet.
●● Installera inte i närheten av starka magnetfält
eller störningar.
●● Installera inte i närheten av bildskärmar eller tvapparater.
●● Håll i maskinen på båda sidor när den flyttas, och
flytta den genom att försiktigt sänka baksidan.
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Maskininställning

Installationskrav

Installera maskinen

1

Miljö med trådlöst LAN
(endast MB451w, MB471w)

Maskininställning

Den här produkten ansluter trådlöst till en
trådlös åtkomstpunkt och kan sedan användas i
nätverket.
MFP

Trådlös åtkomstpunkt
PC

Försiktighetsåtgärder för
användning i en miljö med trådlöst
LAN

●● WPS
En inställningsmetod för trådlöst LAN som
tillhandahålls av Wi-Fi Alliance, en koncern
inom trådlöst LAN. Det finns två tillgängliga
metoder, en knapptryckningsmetod och metod
med PIN-kod. Med knapptryckningsmetoden
kan trådlösa LAN-inställningar enkelt
konfigureras genom att trycka på en knapp
[WPS] på den trådlösa åtkomstpunkten. Med
PIN-metoden anger du inställningarna för
trådlöst LAN genom att registrera den här
produktens 8-siffriga nummer på den trådlösa
åtkomstpunkten.
●● Infrastrukturläge
I det här läget går kommunikationen via den
trådlösa åtkomstpunkten. Produkten stöder
inte adhoc-läge i vilket kommunikationen går
direkt till datorn.

●● Produkten kan inte vara ansluten till
trådbundet och trådlöst LAN samtidigt. Koppla
loss nätverkskabeln från enheten när du
använder WLAN.
●● Kontrollera inställningarna för den trådlösa
åtkomstpunkten innan du anger SSID- och
säkerhetsinställningarna. Produkten kan inte
anslutas till LAN om inställningarna är fel.
●● Den här produkten stöder infrastrukturläge.
Ad-hoc-läge stöds inte.

Terminologi
●● SSID
Ett ID som används för att identifiera
det nätverk du ska ansluta till. Trådlös
kommunikation kan användas för den här
produkten genom att ange SSID för den
trådlösa åtkomstpunkt du ska ansluta till.
●● Säkerhetsinställningar
När trådlöst LAN används kan du ange
säkerhetsinställningar för att förhindra
att information som överförs snappas
upp eller obehörig åtkomst till nätverket.
Säkerhetsinställningarna måste anges till
samma inställningar som för den trådlösa
åtkomstpunkten.
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Installera maskinen

3

Packa upp och installera
maskinen

Ta bort skyddstejpen (2) uppe på
och på sidan av maskinen och ta ur
skyddsmaterialet (3).
2

Notera

●● Trumman är väldigt ömtålig. Hantera den försiktigt.
●● Utsätt inte trumman för starkt solljus eller mycket starkt
inomhusljus (mer än ungefär 1500 lux). Lämna den inte
mer än fem minuter under vanligt inomhusljus.

3

●● Förpacknings- och skyddsmaterialet behövs när maskinen
ska transporteras. Kasta inte bort det.

1

Lyft ur maskinen från lådan och ta bort
skyddsmaterialet och plastpåsen från
maskinen.
Tillbehören (en nätkabel, telefonkabel och dvdskivan "Software DVD-ROM") är förpackade i
skyddsmaterialet (1).

2

4

Ta bort skyddstejpen (4) och öppna
multifacket.

Notera

●● Telefonkabeln medföljer inte i vissa länder.

4

5

Ta bort skyddstejpen (5) och dra upp
papperet.

1

2

Lyft upp maskinen och placera den där
den ska installeras.

5

Notera

●● Öppna inte skannerenheten innan steg 9 är slutfört.

6

Stäng multifacket.

7

Öppna dokumentglasets lucka.
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Maskininställning

Detta avsnitt förklarar hur man packar upp och
installerar maskinen.

1

Installera maskinen

1

8

Ta bort skyddstejpen (6).

12 Lyft ur trumman från maskinen.

Öppna ADF:en och ta bort skyddstejpen.

Maskininställning

6

Notera

●● Utsätt inte trumman för ljus i mer än fem minuter.

9

●● Rör inte vid den blänkande gröna ytan i botten av
trumman.

Stäng dokumentglasets lucka.
Nu kan du öppna och stänga skannern.

10 Öppna skannerenheten.

13 Ta bort torkmedlet före installationen.

14 Sätt tillbaka trumman i maskinen: sänk

ner den i maskinen och placera tapparna
(8) på varje sida i spåren på sidan av
utrymmet i maskinen (9).

11 Tryck på knappen för den övre luckan
(7) och öppna luckan.

8

8

9
7

9
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Installera maskinen

15 Vrid spaken i den riktning som visas

Tillgängliga alternativ

nedan.

Följande tillval finns tillgängligt för maskinen:

Notera

●● En andra fackenhet är endast tillgänglig på MB461,
MB461+LP, MB471, MB471w, MB491, MB491+,
MB491+LP, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb,
MPS4700mb.
Referens

●● För information om att installera tillvalet, se
Användarhandboken (Grundläggande) > "1.
Inställningar"> "Installera tillval".

Notera

●● Pilen på spaken ska riktas upp mot pilen på
trumman.
●● Om tonerkassetten inte sitter fast ordenligt kan
utskriftskvaliteten försämras.

16 Stäng den övre luckan.
17 Stäng skannerenheten.
Referens

●● Se ”Ladda papper” P.20 för information om hur man
laddar papper i maskinen.
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Maskininställning

●● Andra fackenhet (fack 2)

1

Installera maskinen

1

Slå på och stänga av maskinen

Maskininställning

Detta avsnitt förklarar hur man slår på och
stänger av maskinen.

Strömförsörjningen måste uppfylla följande
villkor:

Frekvens:

Risk för elstötar och/
eller brand.

●● Se till att stänga av strömbrytaren när nätkabeln
eller jordkabeln ansluts eller tas bort.
●● Se till att ansluta jordkabeln till en separat
jordterminal. Kontakta inköpsstället om du inte
kan jorda skrivaren.
●● Anslut aldrig jordkabeln till en vattenledning,
gasledning, jordningen för en telefonledning,
åskledare eller liknande.
●● Se till att ansluta jordkabeln innan nätkabeln
ansluts till eluttaget. Se också till att först ta bort
nätkabeln från eluttaget innan jordkabeln kopplas
bort.
●● Håll i kontakten när du kopplar in och ur
nätkabeln.
●● Tryck in kontakten ordentligt i vägguttaget.
●● Koppla inte in eller ur strömkontakten med blöta
händer.
●● Installera nätkabeln på en plats där ingen trampar
på den, och placera inga föremål på nätkabeln.
●● Bind inte ihop kablarna i en bunt.
●● Använd inte nätkabeln om den skadas.
●● Använd inte adaptrar med flera uttag.
●● Anslut inte maskinen och andra elektriska
produkter till samma vägguttag. Särskilt om
skrivaren är ansluten tillsammans med en
luftkonditioneringsenhet, kopieringsmaskin eller
dokumentförstörare så kan elektriska störningar
påverka maskinen. Om samma vägguttag måste
användas, använd då ett störningsfilter eller en
transformator som tar bort störningar (säljs i
handeln).
●● Använd den medföljande nätkabeln och sätt i den
direkt i ett jordat uttag. Använd inte nätkablar för
andra produkter i maskinen.
●● Använd inte förlängningssladd. Om en
förlängningssladd måste användas, använd en
som är klassad 15 A eller högre.
●● Om en förlängningssladd används kanske
maskinen inte fungerar med normal kapacitet om
spänningen sjunker.
●● Stäng inte av strömmen och dra inte ur nätkabeln
under utskrift.
●● Dra ur nätkabeln om maskinen inte ska användas
under en längre tid (t.ex. vid längre helgledighet
eller resor).
●● Använd inte den medföljande nätkabeln i andra
produkter.

Strömförsörjningsförhållanden

Ström:

VARNING

110 - 127 V AC
(Intervall 99 - 140 V AC)
220 - 240 V AC
(Intervall 198 - 264 V AC)
50/60 Hz ± 2 %

Notera

●● Använd en spänningsregulator om strömförsörjningen är
instabil.
●● Maskinens maximala strömförbrukning är 950 W. Se till
att strömförsörjningen klarar av att driva maskinen.
●● Vi garanterar inte funktionen när avbrottsfri kraft (UPS)
eller en växelriktare används. Använd inte avbrottsfri
kraftförsörjning (UPS) eller strömväxlare.
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Installera maskinen

Stänga av maskinen

1

Koppla in nätkabeln i maskinens
nätkabeluttag.

1

2

Koppla in nätkabeln i ett vägguttag.

3

Kontrollera att inga dokument ligger på
dokumentglaset eller ADF:en, och att
luckan för ADF:en är stängd.

4

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Håll in strömbrytaren i ungefär en
sekund.

Meddelandet [Shutdown in progress. Please
wait. The machine turns off automatically.
(Shutdown in progress. Please wait. The
machine turns off automatically.)] visas på
kontrollpanelen, och strömbrytarens indikator
blinkar varje 1 sekund. Maskinen stängs sedan av
automatiskt och strömbrytarens indikator släcks.

Notera

●● Vänta några sekunder efter att strömmen slagits på eller
av innan du slår på eller stänger av den igen.
Referens

Väntelägesskärmen för kopiering visas när
maskinen är redo.

●● Maskinen har energisparläge och viloläge, och en
automatisk avstängningsfunktion. För mer information
om detta, se Användarhandboken (Grundläggande) >
"1. Inställningar" > "Installera maskinen" > "Slå på och
stänga av maskinen" > "Energisparläge och viloläge" /
"Auto Power Off".

Notera

●● Vänta några sekunder efter att strömmen slagits på eller
av innan du slår på eller stänger av den igen.
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1
Maskininställning

Slå på maskinen

Installera maskinen

1

Ladda papper

Maskininställning

Maskinen har två inbyggda fack (fack 1 och multifacket) (MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP har
en manuell matare) och ett tillvalsfack (fack 2).
Tillvalsfacket (Fack2) är endast tillgängligt på MB461, MB461+LP, MB471, MB471w, MB491, MB491+,
MB491+LP, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb och MPS4700mb.
Detta avsnitt förklarar vilka papper som stöds, kapaciteten för fack 1 och hur man laddar papper i fack
1. Efter att papper har laddats måste det laddade papperet registreras i maskinen.
För att slutföra laddningen av papper, följ de 2 stegen nedan:
●● ”Steg 1 Ladda papper i fack 1” P.20
●● ”Steg 2 Konfigurera inställningarna för Fack 1” P.21

 Fack 1 Specifikation
Pappersstorlek som
stöds
●● A4
●● A5*
●● B5
●● A6*
●● Letter
●● Legal 13
●● Legal 13.5
●● Legal 14
●● Executive
●● Statement*
●● 16K (184 x 260 mm)
●● 16K (195 x 270 mm)
●● 16K (197 x 273 mm)
●● Anpassad

Papperskapacitet
250 ark

Pappersvikt
●● Lätt

(med pappersvikt 80 g/m2)

60 till 63 g/m2
●● Medium lätt
64 till 74 g/m2
●● Medium
75 till 87 g/m2
●● Medium tungt
88 till 104 g/m2
●● Tungt
105 till 122 g/m2

Notera

●● Duplexutskrift kan inte utföras på papper som markeras med "*".
Referens

●● För specifikationerna och hur man laddar papper i fack 2 (tillval), multifacket och den manuella mataren, se
Användarhandboken (Grundläggande) > "1. Inställningar" > "Ladda papper och dokument" > "Papper" > "Ladda papper".

Steg 1 Ladda papper i fack 1
1

2

Skjut pappersguiden (1) till bredden för
papperet som ska laddas.

Dra ut fack 1.
1

Notera

●● Skärmen för val av pappersstorlek kommer att visas
när du drar ut facket.
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3

Skjut pappersstoppet (2) till längden för
papperet som ska laddas.

5

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Tryck på för att välja
[Pappers Inställning (Paper Setup)],
och tryck sedan på OK .

3

Kontrollera att [Fack 1] är valt och tryck
sedan på OK .

4

Kontrollera att [Pappersstorlek] är valt
och tryck sedan på OK .

5

Tryck på , välj storleken på det laddade
papperet och tryck sedan på OK .

Böj pappet fram och tillbaka, och
fläkta det sedan. Jämna till kanten av
pappershögen på en plan yta.

Ladda papperet med utskriftssidan
nedåt.
Notera

●● Ladda inte papper ovanför påfyllningslinjen (3).

[▼▼▼]

6

Referens

3

●● Om [Anpassa] är valt för [Pappersstorlek]
måste du registrera den anpassade storleken.
För information om att registrera den anpassade
storleken, se Användarhandboken (Grundläggande)
> "1. Inställningar" > "Ladda papper och dokument"
> "Papper" > "Ladda papper" > "Registrera
anpassade storlekar".

Tryck in fack 1 tills det tar stopp.

6

Tryck på , välj [Media Type] och tryck
sedan på OK .

7

Tryck på , välj typen av media som
laddats och tryck sedan på OK .

8

Tryck på , välj [Media Weight] och
tryck sedan på OK .

9

Tryck på , välj vikten på det laddade
papperet och tryck sedan på OK .

10 Tryck på
- 21 -

tills den övre skärmen visas.

1
Maskininställning

Med Fack 1/Fack 2: Skärmen för val av pappersstorlek
kommer att visas automatiskt när du drar ut facket.
Vänligen använd inställningarna från Avsnitt 4.

2

4

Steg 2 Konfigurera inställningarna
för Fack 1

Skriva ut konfigurationen

1

●●
Skriva ut konfigurationen

Maskininställning

I detta avsnitt förklaras hur du skriver ut konfigurationen på vilken du kan kontrollera den detaljerade
informationen för din maskin, såsom maskinens inställningar och status.
När du har slutfört grundinställningen, följ då proceduren nedan för att bekräfta att maskinen är
installerad korrekt.

Utskriftsprocedur
1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Kontrollera att [Rapporter] är valt och
tryck på OK .

3

Kontrollera att [Konfiguration] är valt
och tryck på OK .

4

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på

OK

.

När konfigurationen skrivs ut korrekt har
grundinställningen lyckats.
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2 Kopiering
I detta kapitel förklaras den grundläggande användningen av maskinens kopieringsfunktion.

Starta ett kopieringsjobb

2

Memo

Tryck på <COPY (KOPIERA)>-tangenten
på kontrollpanelen för att öppna
väntelägesskärmen för kopiering.

Ladda dokument med texten uppåt med
överkanten in först.

Justera dokumentguiderna efter dokumentens
bredd.

●● Dokumentglas
Placera ett dokument med texten nedåt och rikta
upp överkanten mot det övre vänstra hörnet av
glaset.

Stäng dokumentglasets lucka försiktigt.
Notera

●● Tryck inte för hårt på glaset när en kopia tas med
dokumentglaset.

Memo

●● Maskinen prioriterar ADF:en när dokument kopieras.
Placera inga dokument på ADF:en när du använder
dokumentglaset.
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2
Kopiering

●● ADF

●● Följande procedur använder fabriksinställningarna.

1

Placera dokumentet i ADF:en eller
dokumentglaset så som visas nedan.

Starta

ett kopieringsjobb

3

Tryck på
kopieringen.
MONO

för att starta

Notera

●● Du kan inte använda

2

COLOR

-knappen.

Memo

●● Du kan avbryta kopieringen genom att trycka på
<STOP (STOP)>-tangenten på kontrollpanelen tills
meddelandet om att kopieringen är slutförd visas.

Kopiering
Referens

●● För att ladda ett liggande dokument, se
Användarhandboken (Grundläggande) > "1. Inställningar"
> "Ladda papper och dokument" > "Dokument" > "Ladda
dokument".
●● Du kan ändra kopieringsinställningarna, så
som skanningsstorlek, dokumentets rikting och
duplexkopiering om det är nödvändigt. För mer
information, se Användarhandboken (Grundläggande) >
"2. Kopiering" > "Konfigurera kopieringsinställningar".
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3 Faxning (endast för MB451,
MB451w, MB471, MB471w, MB491,
MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP,
MPS4200mb, MPS4700mb)
Detta kapitel förklarar grundinställningen, så som att ställa in landskod, ansluta en telefonlinje och
konfigurera de grundläggande inställningarna, och den grundläggande användningen av funktionerna
Fax och Fax från dator.

Funktion
"Faxa"
"Faxa från en dator (för
Windows)"

Skanna till faxserver

Fax via Internet

Autoleverans
(endast för MB471,
MB491, MB491+LP,
ES4191 MFP,
MPS4200mb,
MPS4700mb)

Översikt
Skannar dokument och skickar dem som fax, eller tar emot fax via telefonlinjen.
Du måste slutföra grundinställningen för fax innan denna funktion används.
Skickar fax från en dator ansluten via USB eller nätverk. Fax skickas direkt från
datorn till mottagaren via maskinen med telefonlinjen. Faxdrivrutinen måste vara
installerad på datorn för att denna funktion ska kunna användas.
Du måste också slutföra grundinställningen för fax innan denna funktion används.
Skannar dokument och skickar skannade bilder som bifogade TIFF-filer i
e-postmeddelanden till faxservern via nätverket. Faxservern skickar de mottagna
TIFF-filerna till ett fax.
För information om grundinställningen för funktionen, se Användarhandboken
(Grundläggande) > "1. Inställning" > "Konfigurera nätverksinställningarna" >
"Inställningar för Skanna till e-post och Internetfax".
För funktionens procedur, se Användarhandboken (Grund) > "3. Faxa (endast för
MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP,
MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grundläggande procedur för Skanna till faxserver".
Skannar dokument och skickar dem som fax, eller tar emot fax som e-post via
nätverket.
För information om grundinställningen för funktionen, se Användarhandboken
(Grundläggande) > "1. Inställning" > "Konfigurera nätverksinställningarna" >
"Inställningar för Skanna till e-post och Internetfax".
För funktionens procedur, se Användarhandboken (Grund) > "3. Faxa (endast för
MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP,
MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Grundläggande procedur för Internetfax".
Vidarebefordrar automatiskt mottagna fax och filer bifogade med e-postmeddelanden
till specificerade mottagare. Du kan specificera e-postadresser och en nätverksmapp
som mottagare.
För information om grundinställningen för funktionen, se Användarhandboken
(Grundläggande) > "1. Inställning" > "Konfigurera nätverksinställningarna"
> "Inställningar för Skanna till e-post och Internetfax"/"Ställa in Skanna till
nätverksdator".
För information om funktionen och hur man registrerar mottagare i förväg, se
Användarhandboken (Avancerad) > "9. Inställningar för funktionerna autoleverans
och spara överförda data (endast för MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/
MPS4700mb)" > "Vidarebefordra mottagna data som digitala data (autoleverans)".
Notera

●● Ett SD-kort måste sättas i för att den här funktionen ska fungera.
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Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

Maskinen stödjer följande faxfunktioner.

3

Grundinställning för fax

●●
Grundinställning för fax
Detta avsnitt förklarar den grundinställning som är nödvändig för funktionerna fax och fax från dator.
För att ställa in maskinen för funktionerna fax och fax från dator, följ de 3 stegen nedan:
●● ”Steg 1 Ställa in landskod” S.26
●● ”Steg 2 Ansluta en telefonlinje” S.27
●● ”Steg 3 Konfigurera grundläggande inställningar” S.31

3

Steg 1 Ställa in landskod

Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

3

Tryck på för att välja
[Admin Inställning (Admin Setup)],
och tryck sedan på OK .

4

Ange administratörslösenordet.

Detta avsnitt beskriver hur man ställer in
landskoden. Se till att välja den lämpliga
landskoden innan telefonlinjen ansluts.
Notera

●● Om du ställer in fel landskod kanske du inte kan skicka
eller ta emot fax. Om du inte kan skicka eller ta emot fax
även om telefonlinjen är ansluten korrekt, kontrollera då
om [Landskod] är korrekt inställt.

1

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

2

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

Tryck på , , , , välj det tecken
du vill ha och tryck sedan på OK .

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.
-- Om du har matat in fel värde, tryck på
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangenten
och ange sedan rätt värde.
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b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

Grundinställning för fax

5

Tryck på , välj [Fax Inställningar]
och tryck sedan på OK .

6

Tryck på , välj [Faxinställning] och
tryck sedan på OK .

Detta avsnitt förklarar hur man ansluter en
telefonlinje för faxning. Anslut en telefonlinje
innan du skickar eller tar emot fax.

7

Tryck på , välj [Landskod] och tryck
sedan på OK .

Beroende på omgivningen varierar metoden för
att ansluta en telefonlinje. Anslut linjen för din
omgivning enligt följande bilder.

8

Tryck på eller för att välja ditt lands
namn, och tryck sedan på OK .

Steg 2 Ansluta en telefonlinje

Notera

●● Anslut inte en USB- eller nätverkskabel vid denna
tidpunkt.

Välj följande värde om namnet på ditt land inte
visas.

-- Om ditt land är Tjeckiska republiken eller
Slovakien, välj då [Czech/Slovakia].

●● Du kan inte ansluta direkt till en ISDN-linje. För att
ansluta till den, använd en terminaladapter (TA) och
anslut till maskinens LINE-kontakt.

-- Om ditt land är Kanada, välj [U.S.A].

●● En telefonkabel medföljer maskinen, förutom i vissa
länder.

-- Om ditt lands region är Latinamerika, välj
[Latinamerika].

9

Referens

-- Om ditt lands region är Europa eller
Mellanöstern, välj [International].

●● För att kontrollera mottagningsläget enligt maskinens
omgivning, se ”Steg 3-6 Specificera mottagningsläge”
S.37.

Landskoder som kan ställas in:
U.S.A International England
Ireland Norway Sverige Finland
Denmark Germany Hungary
Czech/Slovakia Poland Schweiz
Austria Belgien Netherlands France
Portugal Spain Italy Greece
Australia New Zealand Singapore
Hong Kong Latinamerika Mexico
China Russia Taiwan Japan Korea
Thailand Malaysia Jordan Argentina
Brazil South Africa Belarus Moldavien
Turkey Ukraina

●● För att kontrollera inställningarna för uppringningstyp, se
”Steg 3-1 Inställningar för varje uppringningstyp” S.31.

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på

Ansluta till en telefonlinje (Endast
anslutning av fax)
Notera

●● Anslut inte en USB- eller nätverkskabel vid denna
tidpunkt.

1

Kontrollera att maskinen är avstängd.
Om maskinen är påslagen, håll då in
strömbrytaren i ungefär en sekund för att stänga
av strömmen.

OK

.

Maskinen startar om automatiskt, och
standardskärmen visas efter några minuter.
Memo

●● Om [Landskod] ändras så ändras värdet för [PBX Linje]
och [MF(Ton)/DP(Pulsval)] till standardvärdena för
varje landskod.
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●● Se till att ställa in rätt landskod innan telefonlinjen
ansluts.

3

Grundinställning för fax

2

Koppla in ena änden av
[Telephone cable] i
[LINE connection] i maskinen och den
andra änden i [Public Line (Analog)].

3

Ta bort [Telephone connector cover].
TEL
E
LIN

Telephone connector cover

LINE-anslutning

4

3

Koppla in den externa telefonens kabel i
[TEL connection] i maskinen.

Telefonlinje
(analog)

TEL-anslutning

Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

Telefonkabel
Notera

●● Se till att ansluta telefonkabeln till [LINE connection].
Anslut den aldrig till [TEL connection].

Ansluta till en telefonlinje
(Anslutning av fax och telefon)

Den telefon som är ansluten till maskinen kallas
för extern telefon.

Notera

Notera

●● Anslut inte en USB- eller nätverkskabel vid denna
tidpunkt.

1

Kontrollera att maskinen är avstängd.

●● Endast en telefon kan anslutas till maskinen.
●● Anslut inte flera telefoner till maskinen. Om flera telefoner
ansluts till maskinen kommer följande problem uppstå och
maskinen fungerar inte korrekt.

Om maskinen är påslagen, håll då in
strömbrytaren i ungefär en sekund för att stänga
av strömmen.

2

--När fax skickas eller tas emot kan faxbilden förstöras
eller så kan kommunikationsproblem uppstå när
telefonluren lyfts.
--Faxöverföringsfunktionen fungerar inte från den
externa telefonen.

Koppla in ena änden av
[Telephone cable] i
[LINE connection] i maskinen och den
andra änden i [Public Line (Analog)].

Telefonlinje (analog)

Telefonlinje (analog)

Första våningen

Andra våningen

LINE-anslutning

Telefonlinje
(analog)
Memo

●● Om en direktkoppling finns behövs en annan konstruktion.
Kontakta din telefonleverantör.
Telefonkabel
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Ansluta till en ADSL-miljö

Ansluta till en IP-telefon

Notera

Notera

●● Anslut inte en USB- eller nätverkskabel vid denna
tidpunkt.

●● Anslut inte en USB- eller nätverkskabel vid denna
tidpunkt.

Kontrollera först att maskinen är avstängd. Om
maskinen är påslagen, håll då in strömbrytaren i
ungefär en sekund för att stänga av strömmen.

Kontrollera först att maskinen är avstängd. Om
maskinen är påslagen, håll då in strömbrytaren i
ungefär en sekund för att stänga av strömmen.

Koppla in [Telephone cable] från ADSLmodemet i [LINE connection] på maskinen.

Koppla in [Telephone cable] från IPtelefonen till [LINE connection] på maskinen.

Ta bort telefonanslutningsskyddet.

Ta bort telefonanslutningsskyddet.

Koppla in den externa telefonens kabel i
[TEL connection] på maskinen.

[TEL connection] i maskinen.

Koppla in den externa telefonens kabel i

TEL-anslutning

LINE-anslutning

TEL-anslutning

Optisk IP-telefon

Optisk nätverksenhet
(ONU)

Telefonlinje
(analog)
Telefonkabel

Telefonkabel

Splitter

Nätverkskabel

Optisk kabel

*Sätt i
telefonkabeluttaget.

ADSL-modem
Memo
Memo

●● Kontrollera ringtonen om det inte går att ringa. Se
Användarhandboken (avancerad) > "6. Konfigurera
på kontrollpanelen" > "Lista över menyalternativ för
enhetsinställning" > "Lista för varje inställningsmeny" >
"Admin-inställning" > "Användarinstallation".
●● Om det är problem med att skicka eller ta emot fax, ställ
då in [Super G3] på [AV]. Se ”Steg 3-5 Inställning för
Super G3” S.36 för mer information.

●● Kontrollera ringtonen om det inte går att ringa. Se
Användarhandboken (avancerad) > "6. Konfigurera
på kontrollpanelen" > "Lista över menyalternativ för
enhetsinställning" > "Lista för varje inställningsmeny" >
"Admin-inställning" > "Användarinstallation".
●● Om det är problem med att skicka eller ta emot fax, ställ
då in [Super G3] på [AV]. Se ”Steg 3-5 Inställning för
Super G3” S.36 för mer information.
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LINE-anslutning

3

Grundinställning för fax

Ansluta CS-mottagare eller
Digital-tv

Ansluta PBX, hemtelefon eller
affärstelefon

Notera

Notera

●● Anslut inte en USB- eller nätverkskabel vid denna
tidpunkt.

●● Anslut inte en USB- eller nätverkskabel vid denna
tidpunkt.

Kontrollera först att maskinen är avstängd. Om
maskinen är påslagen, håll då in strömbrytaren i
ungefär en sekund för att stänga av strömmen.

Kontrollera först att maskinen är avstängd. Om
maskinen är påslagen, håll då in strömbrytaren i
ungefär en sekund för att stänga av strömmen.

3

Koppla in [Telephone cable]
från [Public Line (Analog)] till
[LINE connection] på maskinen.

Koppla in [Telephone cable] från
[Public Line (Analog)] till [LINE connection]
på maskinen.

Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

Ta bort telefonanslutningsskyddet.

Ta bort telefonanslutningsskyddet.

Koppla in telefonkabeln från CS-mottagaren eller
digital-tv:n i [TEL connection] på maskinen.

Koppla in telefonkabeln från kontrollenheten,
som PBX eller liknande, i [TEL connection] på
maskinen.

LINE-anslutning

TEL-anslutning

LINE-anslutning

TEL-anslutning

CS-mottagare
eller digital-tv
Kontrollenhet, som
PBX eller liknande

Telefonkabel

Telefonlinje
(Analog)

Telefonkabel

Telefonlinje
(Analog)

●● Hemtelefon
Ofta är flera telefoner anslutna med en eller flera
telefonlinjer, och det kan också finnas intern
kommunikation och dörrtelefon. Detta är enkel
växelutrustning för hushåll.
●● Affärstelefon
Ofta finns möjlighet att ha fler än två
telefonlinjer, som kan delas med andra telefoner,
och det kan finnas intern kommunikation. Detta
är enkel växelutrustning.
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Ansluta som interntelefon

Steg 3 Konfigurera
grundläggande inställningar

Notera

●● Anslut inte en USB- eller nätverkskabel vid denna
tidpunkt.

Kontrollera först att maskinen är avstängd. Om
maskinen är påslagen, håll då in strömbrytaren i
ungefär en sekund för att stänga av strömmen.
Koppla in [Telephone cable] från
kontrollenheten, som PBX eller liknande, i
[LINE connection] på maskinen.

●● ”Steg 3-3 Specificera avsändarinformation”
S.34
●● ”Steg 3-4 PBX-anslutning” S.35
●● ”Steg 3-5 Inställning för Super G3” S.36
●● ”Steg 3-6 Specificera mottagningsläge”
S.37
Notera

Telefonkabel

●● Innan denna procedur behöver du slutföra inställningen
av landskod och ansluta telefonlinjen i enlighet med
omgivningen.
Memo

●● Beroende på omgivningen kan du hoppa över steg 3-4
och 3-5. För mer information, se varje beskrivning.

Steg 3-1 Inställningar för varje
uppringningstyp
Memo

●● Ställ in [PBX Linje] på [På]. Se ”Steg 3-4 PBXanslutning” S.35 för mer information.

Specificera uppringningstypen för överföring i
enlighet med omgivningen. Fabriksinställningen
för [MF (Tone)/DP (Pulse)] är inställd på
[Ton].
●● För telefoner med tryckknappar, om
du hör ett "tut, tut, tut"-ljud, lämna då
[MF (Tone)/DP (Pulse)] på [Ton].
●● För telefoner med tryckknappar, om du
inte hör ett "tut, tut, tut"-ljud, ställ då in
[MF (Tone)/DP (Pulse)] på [Pulsval].
●● För telefoner med roterande nummerskiva,
ställ in [MF (Tone)/DP (Pulse)] på
[Pulsval].

1
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Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

3
Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

Kontrollenhet, som
PBX eller liknande

●● ”Steg 3-1 Inställningar för varje
uppringningstyp” S.31
●● ”Steg 3-2 Inställning av Datum/tid” S.32

Telefonlinje
(analog)
LINE-anslutning

Detta avsnitt förklarar hur man konfigurerar de
grundläggande inställningarna på maskinen för
faxfunktionen. Följ de 6 stegen nedan:

Grundinställning för fax

2

Tryck på för att välja
[Admin Inställning (Admin Setup)],
och tryck på OK .

6

Tryck på för att välja uppringningstyp
och tryck sedan på OK .

7

Tryck på

tills den övre skärmen visas.

Steg 3-2 Inställning av Datum/tid
Ställ in datum/tid i din region.

3

3

Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck sedan på OK .

3

Ange administratörslösenordet.

Ange administratörslösenordet.
Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.
-- Om du har matat in fel värde, tryck på
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangenten
och ange sedan rätt värde.
Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

4

5

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

Tryck på för att välja
[Användarinstallation] och tryck på
.

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.

OK

Tryck på , välj
[MF(Ton)/DP(Pulsval)] och tryck
sedan på OK .
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10 När inställningsmenyskärmen visas,

-- Om du har matat in fel värde, tryck på
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangenten
och ange sedan rätt värde.

tryck på

för att slutföra inställningen.

11 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

4

Kontrollera att [Datum/Tid Inställning
(Date/Time Setting)] är valt och tryck
sedan på .

5

Tryck på för att välja rätt tidszon och
tryck sedan på OK .

6

Tryck på , välj om sommartid används
och tryck sedan på OK .

7

Kontrollera att [Manual] är valt och
tryck sedan på OK .

8

Tryck på eller för att välja dagens
datum och tryck sedan på OK .
Tryck på

9

för att gå till nästa ruta.

Tryck på eller för att välja aktuell tid
och tryck sedan på OK .
Tryck på

för att gå till nästa ruta.

När du trycker på OK visas ett meddelande om att
inställningen av datum/tid är slutförd.
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b

OK

Grundinställning för fax

Steg 3-3 Specificera
avsändarinformation

-- Om du har matat in fel värde, tryck på
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangenten
och ange sedan rätt värde.

Ange maskinens faxnummer och avsändarnamn.
Informationen som specificeras här skrivs ut
längst upp på fax som sänds från maskinen.

1

3

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

4
2

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

Tryck på för att välja [Faxinställning
(Fax Setting)], och tryck sedan på .

Notera

3

●● När faxserver-funktionen är aktiverad visas
inte [Faxinställning (Fax Setting)] på
[Lätt Inställning]-menyn. Ställ i detta fall
in [Faxserver-funktion] på [AV]. För mer
information, se Användarhandboken (avancerad)
> "2. Fax" > "Skanna till faxserver" > "Aktivera
funktionen skanna till faxserver".

Ange administratörslösenordet.
Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

5

Tryck på för att välja inmatningsrutan
[Faxnummer].

6

Mata in maskinens faxnummer med
knappsatsen.

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.
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7
8
9

Steg 3-4 PBX-anslutning

Kontrollera att [Enter (Enter)] är valt
och tryck sedan på OK .
Tryck på för att välja inmatningsrutan
[Avsändar ID].
Ange ett valfritt avsändarnamn med
högst 22 tecken.

När PBX ansluts (intern kommunikation), ställ då
in [PBX Linje] på [På].

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

10 Tryck på

och för att välja [Enter]
och tryck sedan på OK .

3

Meddelandet som visar att faxinställningen är
slutförd visas.

tryck på

för att slutföra inställningen.

12 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

OK

2

Tryck på för att välja
[Admin Inställning (Admin Setup)],
och tryck sedan på OK .

3

Ange administratörslösenordet.

.

Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.
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11 När inställningsmenyskärmen visas,

Grundinställning för fax

-- Om du har angett ett felaktigt värde, tryck
på <CLEAR (RENSA/SUDDA UT)> och
ange rätt värde.

Steg 3-5 Inställning för Super G3
Om du inte kan skicka eller ta emot fax korrekt
när maskinen är ansluten till en ADSL-miljö eller
en IP-telefon, ställ då in [Super G3] på [AV].

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Tryck på för att välja
[Admin Inställning (Admin Setup)],
och tryck sedan på OK .

3

Ange administratörslösenordet.

3
Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

4

Tryck på , välj [Fax Inställningar]
och tryck sedan på OK .

5

Tryck på , välj [Faxinställning] och
tryck sedan på OK .

6

Tryck på , välj [PBX Linje] och tryck
sedan på OK .

7

Tryck på
OK .

, välj [På] och tryck sedan på

8

Tryck på

tills den övre skärmen visas.

Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.
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-- Om du har angett ett felaktigt värde, tryck
på <CLEAR (RENSA/SUDDA UT)> och
ange rätt värde.

Steg 3-6 Specificera
mottagningsläge
Beroende på maskinens omgivning kan det
optimala mottagningsläget skilja sig. Se följande
beskrivning.
●● Fax beredskapsläge
Detta läge rekommenderas om maskinen används
som faxmaskin.

●● Tel/Fax beredskapsläge
Detta läge rekommenderas om en extern telefon
ansluts till maskinen.

c
4

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

●● Telsvar/Fax beredskapsläge

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

●● Tel beredskapsläge

Detta läge rekommenderas om en extern
telefonsvarare ansluts till maskinen.

Tryck på , välj [Användarinstallation]
och tryck sedan på OK .

Detta läge rekommenderas om en extern telefon
ansluten till maskinen används mest.

●● DRD
Detta läge rekommenderas om funktionen
distinctive ring detection (DRD) som tillhandahålls
av telefonleverantören används.

5

Tryck på , välj [Super G3] och tryck
sedan på OK .

6

Tryck på
OK .

, välj [AV] och tryck sedan på

7

Tryck på

tills den övre skärmen visas.

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Tryck på för att välja
[Admin Inställning (Admin Setup)],
och tryck på OK .

3

Ange administratörslösenordet.
Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".
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b

3

Grundinställning för fax

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

3
Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.
-- Om du har angett ett felaktigt värde, tryck
på <CLEAR (RENSA/SUDDA UT)> och
ange rätt värde.

4

5

6

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

Tryck på för att välja
[Användarinstallation] och tryck på
.

OK

Tryck på för att välja
[Fax Mottagningsläge] och tryck på
.

OK

Tryck på för att välja ett
mottagningsläge och tryck på

OK

.

Mottagningsläge som kan ställas in:
Fax beredskapsläge*
Tel/Fax beredskapsläge
Telsvar/fax beredskapsläge Tel beredskapsläge
DRD
*indikerar fabriksinställningen.

7

Tryck på

tills den övre skärmen visas.
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●●
Faxa
Detta avsnitt förklarar den grundläggande proceduren för faxfunktionen.
Med faxfunktionen kan du skanna dokument och skicka dem som fax, eller ta emot fax via
telefonlinjen.
Se till att göra klart grundinställningen innan du använder denna funktion.

Procedur för faxning

●● Dokumentglas
Placera ett dokument med texten nedåt och rikta
upp överkanten mot det övre vänstra hörnet av
glaset.

Du måste konfigurera grundinställningarna innan
du använder faxfunktionen.
Notera

●● Upp till 40 tecken kan anges för mottagarens faxnummer.
Memo

●● Du kan endast ladda dokument med storlekarna A4, letter
eller legal i ADF, och endast dokument med storlekarna
A4, letter eller legal (endast MB491+LP/MPS4700mb) på
dokumentglaset.
●● Du kan inte ladda dokument med blandad storlek för fax.
●● Följande procedur använder fabriksinställningarna.

1

Tryck på <FAX/HOOK
(FAX/HOOK)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Placera dokumentet i ADF:en eller
dokumentglaset så som visas nedan.

Stäng dokumentglasets lucka försiktigt.
Notera

●● Tryck inte för hårt på glaset när du skannar med
dokumentglaset.

Memo

●● Maskinen prioriterar ADF:en när dokument skannas.
Placera inga dokument på ADF:en när du använder
dokumentglaset.

●● ADF
Ladda dokument med texten uppåt med
överkanten in först.

3

Justera dokumentguiderna efter dokumentens
bredd.
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Kontrollera att [Fax (Fax)] är
valt, och tryck på OK för att öppna
faxstartskärmen.

3
Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

I detta avsnitt beskrivs hur man skickar fax.
Följande procedur använder den direkta
inmatningsmetoden för att ange en mottagare.

Faxa

4

Kontrollera att [Lägg till Mottagare
(Add Destination)] är valt på
startskärmen och tryck sedan på OK .

8

Tryck på
överföringen.
MONO

för att starta

Notera

●● Du kan inte använda

COLOR

-knappen.

●● Om <STATUS (STATUS)>-tangenten trycks in
och
trycks in två gånger visas informationen på
bildskärmen.
Memo

3

●● Om du vill avbryta överföringen, tryck då på <STOP
(STOP)>-tangenten på kontrollpanelen.

Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

5

Tryck på , välj [Ange Adress] och
tryck sedan på OK .

6

Ange ett faxnummer för mottagaren
med upp till 40 tecken med knappsatsen
på kontrollpanelen.

Referens

●● Förutom att mata in mottagaren direkt kan du använda
snabbvalslistan, grupplistan, sändningshistorik,
mottagningshistorik eller One-touch-knappsatsen
för att ange mottagaren. För mer information, se
Användarhandboken (Grundläggande) > "3. Faxa (endast
för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+,
MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)"
> "Grundläggande procedur för faxning" > "Ange en
mottagare".

Referens

●● För information om uppringningsfunktioner så som
bindestreck, prefix och flash, se Användarhandboken
(Grundläggande) > "3. Faxa (endast för MB451,
MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+,
MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)"
> "Grundläggande procedur för faxning" >
"Ange en mottagare" > "Direkt inmatning" >
"Uppringningsfunktioner".

7

Kontrollera att [Enter (Enter)] är valt
och tryck sedan på OK .

●● För att ladda ett liggande dokument, se
Användarhandboken (grundläggande) > "1. Inställningar"
> "Ladda papper och dokument" > "Dokument" > "Ladda
dokument".
●● Du kan ändra faxinställningarna så som dokumentstorlek
och upplösning efter behov. För mer information, se
Användarhandboken (Grundläggande) > "3. Faxa (endast
för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+,
MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" >
"Konfigurera faxinställningar".
●● Om du vill ange flera mottagare, se
Användarhandboken(Avancerad) > "2. Faxa" > "Olika
överföringsfunktioner" > "Överföring till flera mottagare
(Sändning)".
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Skriva ut mottagna fax

Mottagning av fax

Maskinen skriver automatiskt ut mottagna fax.
Fabriksinställningen är att fack 1 ska användas.

Detta avsnitt förklarar hur maskinen
fungerar när mottagningsläget är inställt på
[Fax Klar Läge] och fax tas emot och skrivs ut.

Notera

●● Dra inte ut pappersfacken när maskinen skriver ut.

Referens

Memo

●● För information om maskinens funktion när
mottagningsläget är inställt på något annat
än [Fax Klar Läge], se Användarhandboken
(Grundläggande) > "3. Faxa (endast för MB451,
MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP,
ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Maskinens
beteende vid faxmottagning" > "Mottagningsbeteende".

●● Använd endast standard eller återvunnet papper.
●● Tillgängliga storlekar är A4, letter eller legal.
Referens

Maskinens fabriksinställning är [Fax Klar Läge],
så att den automatiskt tar emot fax.
<DATA IN MEMORY
(DATA IN MEMORY)>-indikatorn lyser när
maskinen tar emot fax. Om <STATUS
(STATUS)>-tangenten trycks in och trycks in
två gånger visas informationen på bildskärmen.
Även om mottagningen är slutförd fortsätter
indikatorn att lysa medan data lagras i minnet.

●● Om du vill använda ett annat pappersfack för att skriva ut
mottagna fax, se Användarhandboken (Grundläggande) >
"3. Faxa (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w,
MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb,
MPS4700mb)" > "Maskinens beteende vid faxmottagning"
> "Skriva ut mottagna fax" > "Välja det pappersfack som
ska användas".

Memo

●● Om minnet blir fullt medan maskinen tar emot data
avbryts mottagningen. Om detta inträffar, skriv ut data
som finns i minnet eller vänta tills lagrade sändnings/
mottagningsjobb slutförs, och be sedan avsändaren att
skicka faxet igen.
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Mottagningsbeteende

●● Bilder som är större än det angivna papperet förminskas,
förkastas eller skrivs ut på flera pappersark beroende
på utskriftsinställningarna för mottagning. För mer
information, se Användarhandboken (avancerad) > "2.
Faxa" > "Olika inställningar för faxmottagning" > "När den
mottagna bilden är större än pappersstorleken".

Faxa från en dator (för Windows)

●●
Faxa från en dator (för Windows)
I detta avsnitt beskrivs hur man installerar en faxdrivrutin och den grundläggande proceduren för att
skicka fax från en dator. Med faxdrivrutinen kan du skicka fax direkt från en dator till en mottagare via
maskinen utan att skriva ut dokumentet.
Se till att installera faxdrivrutinen för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP,
ES4191 MFP, MPS4200mb, eller MPS4700mb innan du skickar fax från en dator.
Notera

3

●● Du måste slutföra grundinställningen innan du använder denna funktion.

Installera en faxdrivrutin

●● ”Steg 2 Installera en faxdrivrutin” S.46
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Notera

Detta avsnitt förklarar hur man installerar en
faxdrivrutin på en dator som grundinställningen
för funktionen faxa från dator.

●● Nätverksinställningen på datorn måste slutföras innan
denna procedur.
Memo

●● Du kan hoppa över steg 1 om IP-adressen redan är
inställd på maskinen.

 Översikt

●● Du kan hoppa över steg 2 om faxdrivrutinen redan är
installerad på datorn.

Anslutningsmetoder
Du kan välja någon av följande
anslutningsmetoder:

Steg 1 Konfigurera
nätverksinställningarna på maskinen

●● ”För nätverksanslutning” S.42

Anslut maskinen till ett nätverk med en
Ethernet-kabel eller via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w) och ange maskinens IPadress och annan nätverksinformation på
kontrollpanelen. Du kan ställa in IP-adressen
antingen manuellt eller automatiskt.

●● ”För USB-anslutning” S.48

Produktkrav
Maskinen stödjer följande Windowsoperativsystem:

Om det inte finns någon DHCP- eller BOOTPserver i nätverket måste du manuellt konfigurera
IP-adressen på datorn eller maskinen.

●● Windows 8/Windows 8 (64-bitars version)
●● Windows Server 2012

Om din nätverksadministratör eller
internetleverantör specificerar en unik IPadress för datorn och maskinen, ställ då in IPadresserna manuellt.

●● Windows 7/Windows 7 (64-bitars version)
●● Windows Vista/Windows Vista (64-bitars
version)
●● Windows Server 2008 R2

Notera

●● Fråga nätverksadministratören eller din internetleverantör
vilken IP-adress du ska använda för att ställa in en
IP-adress manuellt. Om IP-adressen ställs in fel kan
nätverket gå ner eller internetåtkomsten kan inaktiveras.

●● Windows Server 2008/Windows Server 2008
(x64-version)
●● Windows XP/Windows XP (x64-version)

●● Anpassa maskinens IP-version till din dators.

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

●● Ställ in inställningen [TCP/IP] till [Enable] på maskinen.
(I fabriksinställningen är den inställd på [Enable].)

 För nätverksanslutning

●● Vid konfiguration av ett litet nätverk som bara består av
maskinen och en dator, ställ då in IP-adresserna så som
visas nedan (i enlighet med RFC1918).

Memo

Följ de 2 stegen nedan för att installera en
faxdrivrutin på datorn via nätverksanslutningen:
●● ”Steg 1 Konfigurera nätverksinställningarna på
maskinen” S.42

För datorn
IP-adress:

192.168.0.1~254

Nätmask:

255.255.255.0

Standard gateway:

används inte

DNS-server:

används inte

För maskinen
IP-adressinställning:
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IPv4-adress:

192.168.0.1~254
(välj ett annat värde från datorn)

Nätmask:

255.255.255.0

Gateway-adress:

0.0.0.0

Nätverksstorlek:

Liten

4

Koppla in den andra änden av Ethernetkabeln i hubben.

●● För att ställa in [NätverkStorlek], tryck på
<SETTING (INSTÄLLNING)>-tangenten och välj
sedan [Admin Inställning] > [NätverksMeny] >
[Nätverksinställningar] > [NätverkStorlek].

3

Ansluta till trådbundet LAN:
Förbered en Ethernet-kabel och en hubb.
Förbered en Ethernet-kabel (kategori 5,
partvinnad kabel, rak) och hubb separat.

5

2

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Stäng av strömmen genom att hålla
in strömbrytaren i ungefär en sekund.
Stäng av datorn.

Ansluta via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w):

3

Koppla in ena änden av Ethernet-kabeln
i nätverksanslutningen på maskinens
baksida.

Använd WPS-funktionen (knapptryckning) för
att konfigurera trådlöst LAN. Information om
andra metoder för att konfigurera WLAN finns i
användarhandboken för konfigurering.

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
operatörspanelen.

2

Tryck på för att välja [Trådlös
Inställning (Wireless Setting)] och tryck
sedan på .
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3

Logga in genom att ange
administratörlösenordet för enheten.

7

Använd , , ,
tangenten för att välja
bokstav och tryck sedan på OK .

Om du väljer [Ja (Yes)] i steg 6,
visas [Kör knapp-metod... (Running
pushbutton method...)] på skärmen.

Det fabriksinställda administratörslösenordet är
"aaaaaa".

3

Notera

●● Panelfunktioner kan inte utföras när WPS utförs.
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●● När [WPS-anslutning lyckades (WPS connection
successful)] visas, är denna utrustning anslutet till WLAN.

Meddelandet nedan kommer att visas i
ungefär 5 sekunder.

Memo

4

Kontrollera att [Ställ in automatiskt
(WPS) (Automatic setup (WPS))] är
vald och tryck sedan på .

●● Om [Anslutning misslyckades. Timeout
(Connection failed Timeout)] visas, är det möjligt att
anslutningsdestinationens trådlösa åtkomstpunkt inte
kunde hittas inom tidsgränsen. Välj [Ja (Yes)] igen
i steg 6 inom 2 minuter efter att du har tryckt på
WPS-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten.

5

Tryck på för att välja [WPS-PBC] och
tryck sedan på OK .

●● Om [Överlappning (Overlap)] visas har WPS-knappen
på 2 eller fler trådlösa åtkomstpunkter tryckts ned.
Vänta en kort stund och försök sedan igen.

6

Tryck på för att välja [Ja (Yes)] och
tryck sedan på OK .

Memo

●● Starta WPS-knappen för trådlös åtkomstpunkt efter
du har klickat på [Ja (Yes)] på bekräftelseskärmen.
Alternativt kan du starta WPS-knappen på denna
utrustning om WPS-knappen för trådlöst AP startas
först.
●● Om du väljer [Nej (No)] återgår skärmen till steg 5.
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Ange IP-adressen:

1

-- Om du har angett ett felaktigt värde, tryck
på <CLEAR (RENSA/SUDDA UT)> och
ange rätt värde.

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

3

3

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

4

Tryck på , välj [Nätväskinställning]
och tryck sedan på .

5

Om du ställer in IP-adressen manuellt,
kontrollera att [Manual (Manual)] är
valt och tryck på OK .

Ange administratörslösenordet.
Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

Om du får en IP-adress automatiskt, tryck på
för att välja [Auto (Auto)], och tryck på OK .
Fortsätt till steg 10.

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.
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2

b

Faxa från en dator (för Windows)

6

Ange IP-adressen med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Kontrollera att [Rapporter] är valt och
tryck på OK .

3

Tryck på
tryck på

3
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Tryck på

7

Ange nätmasken med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

8

Tryck på för att välja
[Nätverksinformation] och tryck på
OK .

5

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på

OK

.

Nätverksinformationen skrivs ut.

för att gå till nästa ruta.

Steg 2 Installera en faxdrivrutin

Ange DNS-server och WINS-server om
det behövs.

Notera

Om du inte måste ansluta DNS-servern eller
WINS-servern till nätverket, tryck på OK tills popup-meddelandet som visar att inställningen är
slutförd visas.

●● Du måste vara inloggad som administratör för att slutföra
denna procedur.

1

Försäkra dig om att maskinen och
datorn är påslagna och anslutna, och
sätt sedan in dvd-skivan "Software DVDROM" i datorn.

2

Klicka på [Run Setup.exe] när
[Auto Play] visas.

10 När inställningsmenyskärmen visas,
tryck på

för att välja [System] och
.

4

för att gå till nästa ruta.

Ange standard gateway-adress med
hjälp av knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

9

för att gå till nästa ruta.

OK

för att slutföra inställningen.

Om dialogrutan [User Account Control] visas,
klicka på [Ja].

3
11 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

OK

.

◆◆Skriv ut nätverksinformationen för att
kontrollera att IP-adressen och annan
nätverksinformation är korrekt inställd.
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4

Välj maskinens enhet och klicka sedan
på [Next (Next)].

8

I dialogrutan
[Kontroll innan installation
(Pre-Installation Check)], klicka på
[Next (Next)].

3

5
6

Läs licensavtalet och klicka sedan på
[Jag accepterar].

Klicka på
[Snabbinstallation (nätverk)]-knappen.
Enhetssökningen påbörjas.

-- Om maskinen hittas installeras den
automatiskt. Fortsätt till steg 12.

Läs "Environmental advice for Users
(Environmental advice for Users)" och
klicka på [Next (Next)].

-- Om maskinen inte hittas visas skärmen
[Review your installation settings.].
Fortsätt till steg 10.

10 Klicka på [Restart search

(Restart search)] för att starta
enhetssökningen på nytt.

7

Klicka på Install-knappen på raden
[FAX-drivrutin (FAX driver)].
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9
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 För USB-anslutning

Efter att maskinen visas, välj den och klicka på
[Next (Next)].

Följ instruktionerna nedan för att ansluta en
USB-kabel och installera en faxdrivrutin på
datorn.
Notera

●● Du måste vara inloggad som administratör för att slutföra
denna procedur.
Memo

●● Du kan hoppa över denna procedur om faxdrivrutinen
redan är installerad på datorn.

3

1

Förbered en USB-kabel.

Machine SetupFaxning (endast för MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)

En USB-kabel medföljer inte maskinen. Förbered
en USB 2.0-kabel separat.

Memo

●● Om maskinen inte visas när du klickar
på [Restart search (Restart search)],
välj [Printer name/IP Address
(Printer name/IP Address)], ange IP-adressen
som tilldelats maskinen och klicka sedan på [Next
(Next)].
Memo

11 Om dialogrutan

[Windows Security] visas, klicka på
[Install this driver software anyway].

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

13 Klicka på [Exit] i fönstret
[Inställningar].

●● Använd en USB 2.0 Hi-Speed-kabel för en USB 2.0
Hi-Speed-anslutning.

2

Stäng av strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

3

Anslut ena änden av USB-kabeln
till USB-kontakten på baksidan av
maskinen.

4

Slå på datorn.

5

Sätt in dvd-skivan "Software DVD-ROM"
i datorn.

14 Klicka på [Start] >

[Devices and Printers].

15 Kontrollera att ikonen OKI MB491(FAX)
visas.

Om en skrivardrivrutin redan är installerad för
maskinen kan OKI MB491 representera dessa
drivrutiner. I detta fall högerklickar du på ikonen
OKI MB491 och väljer ett av menyalternativen,
och kontrollera sedan att faxdrivrutinen visas i
undermenyn.

16 Ta ut dvd-skivan "Software DVD-ROM"
från datorn.

Installationen är slutförd.
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6

Klicka på [Run Setup.exe] när
[Auto Play] visas.

11 Klicka på Install-knappen på raden
[FAX-drivrutin (FAX driver)].

Om dialogrutan [User Account Control] visas,
klicka på [Ja].

7

Välj språk och klicka sedan på [Next].

8

Välj maskinens enhet och klicka sedan
på [Next (Next)].

3

[Kontroll innan installation
(Pre-Installation Check)].

9

Läs licensavtalet och klicka sedan på
[Jag accepterar].

10 Läs "Environmental advice for Users

(Environmental advice for Users)" och
klicka på [Next (Next)].

13 Klicka på knappen

[Snabbinstallation (lokalt)].

14 Om dialogrutan [Windows Security]

visas klickar du på
[Install this driver software anyway].
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12 Klicka på [Next (Next)] i dialogrutan

Faxa från en dator (för Windows)

15 När instruktionen visas för att ansluta

maskinen till datorn och sätta på
maskinen sticker du in andra änden av
USB-kabeln i datorns USB-uttag och
håller ner strömbrytaren i ungefär en
sekund för att slå på strömmen.

19 Kontrollera att ikonen OKI MB491(FAX)
visas.

Om en skrivardrivrutin redan är installerad för
maskinen kan OKI MB491 representera dessa
drivrutiner. I detta fall högerklickar du på ikonen
OKI MB491 och väljer ett av menyalternativen,
och kontrollera sedan att faxdrivrutinen visas i
undermenyn.

20 Ta ut dvd-skivan "Software DVD-ROM"
från datorn.

3

Installationen är slutförd.
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Notera

●● Stick inte in USB-kabeln i nätverksuttaget. Om du
gör det kan det skada din maskin.

16 Klicka på [Finish]-knappen.
17 Klicka på [Exit] i fönstret
[Inställningar].

18 Klicka på [Start] >

[Devices and Printers].
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Procedur för att faxa från en
dator
I detta avsnitt beskrivs hur du skickar faxdata
från din dator.
Du måste installera faxdrivrutinen för din maskin
på datorn innan du använder funktionen fax från
dator.
Memo

3

●● För mer information om inställningsalternativen i
faxdrivrutinen, se dess hjälpfil.

1

Öppna den fil du vill faxa.

2

Välj [Skriv ut] från menyn [Fil].

3

Från [Select Printer] väljer du
[OKI MB491 (FAX)] och klickar sedan
på [Skriv ut].
Dialogrutan [Settings] visas.

4

På fliken [Mottagare] väljer du
mottagarnamnet i [Namn] på
[Ange nummer]-arket.

5

Ange mottagarens faxnummer i
[Faxnummer].

6

Klicka på [Lägg till <-].

7

Upprepa steg 4 till 6 för att ange alla
mottagare.

8

Klicka på fliken [Avsändare] och
ange [Avsändarens namn] och
[Avsändarens nummer:].

9

Klicka på [OK] för att börja överföra.
Memo

●● När du vill avbryta ett jobb medan data överförs
till maskinen dubbelklickar du på skrivarikonen i
verktygsfältet, välj det jobb du vill avbryta och välj
sedan [Cancel] från menyn [Document].
Referens

●● Så fort data lagras i maskinen kan du inte avbryta jobbet
från din dator. För information om hur du avbryter ett
faxjobb lagrat i maskinens minne, se Användarhandboken
(Grundläggande) > "3. Fax (endast för MB451, MB451w,
MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191
MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Kontrollera och
avbryta faxöverföring" > "Avbryta faxöverföring".
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●● Detta avsnitt använder Anteckningar som exempel.
Menyalternativen och proceduren kan skilja sig beroende
på programmet och versionen på faxdrivrutinen du
använder.

4 Skanna
I detta avsnitt förklaras grundinställningen och den grundläggande proceduren för funktionerna Skanna
till E-post, Skanna till Nätverksdator, och Skanna till Lokal Dator.
Din maskin stödjer följande skanningsfunktioner.
Funktion
"Skanna till e-post"
"Skanna till
nätverksdator"
Skanna till USB-minne

4

"Skanna till lokal dator"

Skanna

Skanna till fjärrdator

Översikt
Skannar dokument och skickar de skannade bilderna som en bifogad fil i ett
e-postmeddelande till den angivna e-postadressen i nätverket.
Skannar dokument och sparar de skannade bilderna i "delad mapp" i en dator på
nätverket.
Skannar dokument och sparar de skannade bilderna direkt i ett USB-minne.
För funktionens procedur, se Användarhandboken (Grundläggande) > "4. Skanna" >
"Skanningsmetoder" > "Skanna till USB-minne".
Skannar dokument till datorn via nätverk eller USB och manipulerar de skannade
bilderna efter behov genom att använda kontrollpanelen.
Skannar dokument till datorn via nätverk eller USB och manipulerar de skannade
bilderna efter behov genom att använda datorn.
För funktionens grundinställning, se Användarhandboken (Grundläggande) > "4.
Skanna" > "Installera Skannerdrivrutiner (TWAIN/WIA/ICA drivrutin)".
För funktionens procedur, se Användarhandboken (Grundläggande) > "4. Skanna" >
"Skanningsmetoder" > "Skanna till Fjärrdator".

●●
Skanna till e-post
I detta avsnitt förklaras grundinställningen och den grundläggande proceduren för funktionen skanna
till e-post.
Denna funktion tillåter dig skanna dokument och skicka de skannade bilderna som en bifogad fil i ett
e-postmeddelande till angiven e-postadress på nätverket.
Se till att slutföra grundinställningen innan du använder denna funktion.

Grundinställning för Skanna
till E-post

Steg 1 Konfigurera
nätverksinställningarna på din
maskin

I detta avsnitt förklaras hur du konfigurerar
grundinställningen för funktionen Skanna till
E-post. Följ de 2 stegen nedan:
●● "Steg 1 Konfigurera nätverksinställningarna på
din maskin" S.52
●● "Steg 2 Konfigurera e-postinställningarna på
din maskin" S.57
Notera

●● Nätverksinställningen på datorn måste slutföras innan
denna procedur.
Memo

●● Du kan hoppa över steg 1 om IP-adressen redan är
inställd på din maskin.

Anslut maskinen till ett nätverk med en
Ethernet-kabel eller via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w) och ange maskinens IPadress och annan nätverksinformation på
kontrollpanelen. Du kan ställa in IP-adressen
antingen manuellt eller automatiskt.
Om det inte finns någon DHCP- eller BOOTPserver i nätverket måste du manuellt konfigurera
IP-adressen på datorn eller maskinen.
Om din nätverksadministratör eller
internetleverantör specificerar en unik IP-adress
för datorn och din maskin ställer du in IPadresserna manuellt.
Notera

●● När du ställer in en IP-adress manuellt måste du fråga
nätverksadministratören eller din internetleverantör
vilken IP-adress du ska använda. Om IP-adressen ställs
in fel kan nätverket gå ner eller internetåtkomst kan
inaktiveras.
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3

●● Anpassa maskinens IP-version till din dators.
●● Ställ in inställningen [TCP/IP] på [Enable] på din
maskin. (Den är fabriksinställd på [Enable].)

Koppla in ena änden av Ethernet-kabeln
i maskinens nätverksanslutning.

Memo

●● Vid konfiguration av ett litet nätverk som bara består av
maskinen och en dator, ställ då in IP-adresserna så som
visas nedan (i enlighet med RFC1918).
För datorn
IP-adress :

192.168.0.1~254

Nätmask:

255.255.255.0

Standard gateway:

används inte

DNS-server:

används inte

För maskinen
IP-adressinställning
Manuell
:
192.168.0.1~254
(välj ett annat värde från datorn)

Nätmask:

255.255.255.0

Gateway-adress :

0.0.0.0

Nätverksstorlek:

Liten

4
4

Koppla in den andra änden av Ethernetkabeln i hubben.

5

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

●● För att ställa in [NätverkStorlek], tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)> och välj sedan [Admin Inställning]
> [NätverksMeny] > [Nätverksinställningar] >
[NätverkStorlek].

 Ansluta till trådbundet LAN
1

Förbered en Ethernet-kabel och en hubb.
Förbered en Ethernet-kabel (kategori 5, partvinad
kabel, rak) och hubb separat.

2

Stäng av strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
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IPv4-adress :
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 Ansluta via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w)

5

Tryck på för att välja [WPS-PBC] och
tryck sedan på OK .

6

Tryck på för att välja [Ja (Yes)] och
tryck sedan på OK .

Använd WPS-funktionen (knapptryckning) för
att konfigurera trådlöst LAN. Information om
andra metoder för att konfigurera WLAN finns i
användarhandboken för konfigurering.

1

2

4

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
operatörspanelen.
Tryck på för att välja [Trådlös
Inställning (Wireless Setting)] och tryck
sedan på .

Skanna

Memo

●● Starta WPS-knappen för trådlös åtkomstpunkt efter du har
klickat på [Ja (Yes)] på bekräftelseskärmen. Alternativt
kan du starta WPS-knappen på denna utrustning om WPSknappen för trådlöst AP startas först.

3

Logga in genom att ange
administratörlösenordet för enheten.
Använd , , ,
tangenten för att välja
bokstav och tryck sedan på OK .

●● Om du väljer [Nej (No)] återgår skärmen till steg 5.

7

Det fabriksinställda administratörslösenordet är
"aaaaaa".

Om du väljer [Ja (Yes)] i steg 6, visas
[Kör knapp-metod... (Running
pushbutton method...)] på skärmen.

Notera

●● Panelfunktioner kan inte utföras när WPS utförs.
●● När [WPS-anslutning lyckades (WPS connection
successful)] visas, är denna utrustning anslutet till WLAN.

Meddelandet nedan kommer att visas i
ungefär 5 sekunder.

Memo

4

●● Om [Anslutning misslyckades. Timeout
(Connection failed Timeout)] visas, är det möjligt att
anslutningsdestinationens trådlösa åtkomstpunkt inte
kunde hittas inom tidsgränsen. Välj [Ja (Yes)] igen
i steg 6 inom 2 minuter efter att du har tryckt på
WPS-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten.

Kontrollera att [Ställ in automatiskt
(WPS) (Automatic setup (WPS))] är
vald och tryck sedan på .

●● Om [Överlappning (Overlap)] visas har WPS-knappen
på 2 eller fler trådlösa åtkomstpunkter tryckts ned.
Vänta en kort stund och försök sedan igen.
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-- Om du har matat in fel värde, tryck på
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangenten
och ange sedan rätt värde.

 Ange IP-adressen

1

2

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

4

Tryck på för att välja
[Nätväskinställning
(Network Setting)], och tryck sedan på
.

5

Om du ställer in en IP-adress manuellt
ska du kontrollera att [Manual
(Manual)] är vald och trycka på OK .

Ange administratörslösenordet.
Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , För att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

Om du får en IP-adress automatiskt ska du trycka
på
för att välja [Auto (Auto)], och trycka på
OK . Fortsätt till steg 10.

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.

- 55 -

4
Skanna

3

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

Skanna till e-post

6

Ange IP-adressen med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .

4
Skanna

Tryck på

7

8

9

2

Kontrollera att [Rapporter] är valt och
tryck på OK .

3

Tryck på
tryck på

5

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på
Nätverksinformationen skrivs ut.

Ange DNS-server och WINS-server om
det behövs.
Om du inte måste ansluta DNS-servern eller
WINS-servern till nätverket trycker du på OK tills
pop-up-meddelandet som visar att inställningen
är slutförd visas.

10 När inställningsmenyskärmen visas
för att slutföra

11 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

för att välja [System] och
.

Tryck på för att välja
[Nätverksinformation] och tryck på
OK .

för att gå till nästa ruta.

trycker du på
inställningen.

OK

4

för att gå till nästa ruta.

Ange gateway-adressen med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

för att gå till nästa ruta.

Ange nätmasken med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

1

OK

.

◆◆Skriv ut nätverksinformationen för att
kontrollera att IP-adressen och annan
nätverksinformation är korrekt inställd.
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Steg 2 Konfigurera e-postinställningarna på din maskin
För att konfigurera e-postinställningarna på din maskin följer du de 3 stegen nedan:
●● "Steg 2-1 Kontrollera datorns e-postinställningar" S.57
●● "Steg 2-2 Ställa in e-postadressen för din maskin" S.58
●● "Steg 2-3 Konfigurera din maskins e-postinställningar" S.59
Kontrollera värdena för varje alternativ i Inställningsinformationsformuläret genom ovanstående steg.

 Inställningsinformationsformulär
Användarvärden
Nr.
B-1

Objekt

B-3

POP3-serveradress

B-4

Autentiseringsmetod

B-5
B-6
B-7

Användar-ID för
SMTP
SMTP-lösenord
POP-användar-ID

B-8

POP-lösenord

B-9

Namn på
e-postmottagare

B-10 E-postmottagarens
e-postadress

Denna e-postadress används när du
skickar e-post från maskinen
Adressen servern använder för att
skicka e-post
Adressen servern använder för
mottagning av e-post
Serverautentisering för att skicka
e-post
Serverns kontonamn för att skicka
e-post
Serverlösenord för att skicka e-post
Serverkontonamn för mottagning av
e-post
Serverlösenord för mottagning av
e-post
Namnet på den mottagare som du
skickar ett skanna till e-post till från
maskinen
E-postadressen hos den mottagare
som du skickar ett skanna till e-post
till från maskinen

 Steg 2-1 Kontrollera datorns
e-postinställningar

2

mb491@test.
com
smtp.test.com

*Du kan titta på följande sidor och
göra anteckningar om de uppgifter
du har kontrollerat eller de
inställningar du har konfigurerat.

Notera

Memo

●● Nedanstående procedur använder Windows Live Mail på
Windows 7. Om du använder ett annat e-postprogram, se
e-postprogrammets handbok.

Klicka på [Start] och välj
[Windows Live Mail].
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4

(Upp till 80 tecken)

pop3.test.com
SMTP
OKIMB491
okimb491
användare
okimb491
Användare

user@test.com

Välj menyn [Verktyg] > [Accounts].
Om menyfältet inte visas klickar du på ikonen
[Menus] och väljer sedan [Show menu bar].

●● Om nätverksadministratören anger värdena
för e-postserverkonto, lösenord och
e-postadress för maskinen, anger du dem i
inställningsinformationsformuläret.

1

Exempel

Skanna

B-2

Din maskins
e-postadress
SMTP-serveradress

Kortfattad beskrivning

Skanna till e-post

3

Välj e-postkontot och klicka sedan på
[Egenskaper (Properties)].

-- Om det finns ett kryss i rutan för
[My server requires authentication
(My server requires authentication)] anger
du "SMTP" i B-4 och följer procedur 6.
-- Om det inte finns ett kryss i rutan
[My server requires authentication
(My server requires authentication)] anger
du [POP or not yet authenticated] i
B-4. Vid den här punkten är bekräftelsen
av e-postinställningar utförd.
Notera

●● Om du använder en internetleverantör anger du
[POP].

4

4

Skanna

På fliken [General (General)]
anger du innehållet i [Namn
(Name)] och [E-mail address
(E-mail address)] i B-9 och B-10 i
Inställningsinformationsformuläret.

6

Klicka på [Inställningar].

7

Kontrollera inloggningsinformationen
i dialogrutan [Outgoing Mail Server
(Outgoing Mail Server)].

B-9

-- Om [Use same settings as my
incoming mail server (Use same
settings as my incoming mail server)] är
vald anger du samma värden som B-7 och
B-8 på B-5 och B-6.

B-10

5

Klicka på fliken [Servers (Servers)]
och anteckna sedan varje
inställning i motsvarande kolumn av
Inställningsinformationsformuläret.

B-3
B-2
B-7
B-8

-- Om [Log on using (Log on using)]
är vald, notera då innehållet i
[Account name (Account name)] och
[Password (Password)] i respektive B-5
och B-6.

 Steg 2-2 Ställa in e-postadressen
för din maskin
När du skickar data som skannats från
maskinen via e-post, är maskinens e-postadress
nödvändig. I enlighet med följande procedur,
ställ in e-postadressen för maskinen och mata in
den i B-1 i Inställningsinformationsformuläret.
●● Om e-postadressen för din maskin anges
av nätverksadministratören matar du in
e-postadressen i B-1.
●● Om du använder en internetleverantör ska
du erhålla en e-postadress för din maskin
från leverantören och sedan mata in
e-postadressen i B-1.
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●● Om e-postadressen för din maskin
varken anges eller erhålls bestämmer du
e-postadressen i enlighet med det värde du
matade in i B-4 (autentiseringsmetod):

3

Ange administratörslösenordet.
Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

-- Om B-4 är "SMTP" bestämmer du en
e-postadress och matar in den i B-1.

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

-- Om B-4 är "POP" matar du in samma
e-postadress som B-10 i B-1.
Notera

●● Om du vill att maskinen ska ta emot e-post måste
du skaffa en e-postadress för maskinen från en
nätverksadministratör eller Internetleverantören.

 Steg 2-3 Konfigurera din maskins
e-postinställningar

4
-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.

1

-- Om du har matat in fel värde, tryck på
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangenten
och ange sedan rätt värde.

2

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

4

Tryck på för att välja
[Epost Inställning (E-mail Setting)],
och tryck sedan på .

5

Tryck på och mata sedan in
informationen i B-2.

6

Välj [Enter] och tryck sedan på

7

Tryck på och mata sedan in
informationen i B-1.

- 59 -

OK

.

Skanna

Ställ in din maskins e-postinställningar
genom att använda informationen i
Inställningsinformationsformuläret.

Skanna till e-post

8

Välj [Enter] och tryck sedan på

9

Tryck på och välj sedan ett protokoll
för att ta emot e-post för maskinen, och
tryck sedan på OK .

OK

21 När inställningsmenyskärmen visas

.

trycker du på

.

-- Om du vill att din maskin ska ta emot
e-post från POP3-servern väljer du
[POP3]. Fortsätt till steg 10.
-- Om du vill att din maskin ska ta emot
e-post utan att använda en e-postserver
väljer du [SMTP]. Fortsätt till steg 12.

4

22 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

-- Om du inte vill att din maskin ska ta emot
e-post väljer du [Avaktivera]. Fortsätt till
steg 12.

10 Tryck på

Skanna

och mata sedan in
informationen i B-3.

11 Välj [Enter] och tryck sedan på

OK

.

12 Tryck på

och välj sedan en
autentiseringsmetod baserad på
informationen i B-4. Tryck sedan på

OK

.

-- Om B-4 är "Do not authenticate" väljer du
[No Authentication]. Fortsätt till steg 21.
-- Om B-4 är "SMTP" väljer du
[SMTP Auth]. Fortsätt till steg 13.
-- Om B-4 är "POP" väljer du
[POP före SMTP]. Fortsätt till steg 17.

13 Tryck på

och mata sedan in
informationen i B-5.

14 Välj [Enter] och tryck sedan på

OK

.

OK

.

OK

.

OK

.

15 Tryck på

och mata sedan in
informationen i B-6.

16 Välj [Enter] och tryck sedan på
Fortsätt till steg 21.

17 Tryck på

och mata sedan in
informationen i B-7.

18 Välj [Enter] och tryck sedan på
19 Tryck på

och mata sedan in
informationen i B-8.

20 Välj [Enter] och tryck sedan på
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Inställningen för skanna till e-post är slutförd.

OK

.
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●● Dokumentglas

Procedur för skanna till e-post

Placera ett dokument med texten nedåt och rikta
upp överkanten mot det övre vänstra hörnet av
glaset.

I detta avsnitt förklaras hur du startar skanna till
e-post. Följande procedur använder den direkta
inmatningsmetoden för att ange en mottagare.
Du måste konfigurera de första nätverksoch e-postinställningarna innan du använder
funktionen skanna till e-post.
Memo

●● Följande procedur använder fabriksinställningarna.

1

Tryck på <SCAN (SCANNA)>-tangenten
på kontrollpanelen.
Stäng dokumentglasets lucka försiktigt.
●● Tryck inte för hårt på glaset när du skannar med
dokumentglaset.

2

Placera dokumentet i ADF:en eller
dokumentglaset så som visas nedan:
●● ADF
Ladda dokument med texten uppåt med
överkanten in först.
Memo

●● Maskinen prioriterar ADF:en när dokument skannas.
Placera inga dokument på ADF:en när du använder
dokumentglaset.

3

Kontrollera att [Epost (E-mail)] är valt
och tryck sedan på OK .

4

Kontrollera att [Lägg till Mottagare] är
valt och tryck sedan på OK .

5

Kontrollera att [Till] är valt och tryck
sedan på OK .

6

Tryck på , välj [Ange Adress] och
tryck sedan på OK .

7

Ange en mottagares e-postadress med
upp till 80 tecken.

Justera dokumentguiderna efter dokumentens
bredd.
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Notera

4

Skanna till e-post

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

Det valda tecknet matas in i textfältet.

4
Skanna

Om du har matat in fel värde, tryck på
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangenten
och ange sedan rätt värde.

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

8

Om det behövs väljer du [Cc] eller [Bcc]
och upprepar steg 6 och 7.

9

Tryck på för att återvända till
startskärmen.

10 Tryck på

MONO

eller

COLOR

.

Referens

●● Förutom att mata in mottagaren direkt kan du använda
adressboken, grupplistan, e-posthistorik, LDAP-sökning,
eller One-touch-knappsats för att ange mottagaren. För
mer information, se Användarhandboken (Grundläggande)
> "4. Skanning" > "Skanningsmetoder" > "Skanna till
e-post" > "Ange en mottagare".
●● För att ladda ett liggande dokument, se
Användarhandboken (grundläggande) > "1. Inställningar"
> "Ladda papper och dokument" > "Dokument" > "Ladda
dokument".
●● Du kan ändra skanningsinställningarna såsom
skanningsstorlek och upplösning efter behov. För mer
information, se Användarhandboken (avancerad) > "3.
Skanning" > "Avancerade åtgärder för skanning, fax via
internet och skanna till faxserver".
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●●
Skanna till nätverksdator
I detta avsnitt förklaras grundinställningen och den grundläggande proceduren för funktionen Skanna
till nätverksdator.
Denna funktion tillåter dig att skanna dokument och spara de skannade bilderna i "delad mapp" i en
dator på nätverket.
Se till att slutföra grundinställningen innan du använder denna funktion.

Grundinställning för Skanna
till nätverksdator

Memo

●● Vid konfiguration av ett litet nätverk som bara består av
maskinen och en dator, ställ då in IP-adresserna så som
visas nedan (i enlighet med RFC1918).

I detta avsnitt förklaras hur du konfigurerar
grundinställningarna för funktionen skanna till
nätverksdator. Följ de 2 stegen nedan:

För datorn
192.168.0.1~254

Nätmask:

255.255.255.0

Standard gateway:

används inte

DNS-server:

används inte

För maskinen

●● "Steg 2 Ställa in din dator och maskin för
skanna till nätverksdator" S.68

IP-adressinställning
Manuell
:

Notera

●● Nätverksinställningen på datorn måste konfigureras innan
denna procedur.
Memo

●● Du kan hoppa över steg 1 om IP-adressen redan är
inställd på din maskin.

IPv4-adress :

192.168.0.1~254
(välj ett annat värde från datorn)

Nätmask:

255.255.255.0

Gateway-adress :

0.0.0.0

Nätverksstorlek:

Liten

●● För att ställa in [NätverkStorlek], tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)> och välj sedan [Admin Inställning]
> [NätverksMeny] > [Nätverksinställningar] >
[NätverkStorlek].

Steg 1 Konfigurera
nätverksinställningarna på din
maskin
Anslut maskinen till ett nätverk med en
Ethernet-kabel eller via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w) och ange maskinens IPadress och annan nätverksinformation på
kontrollpanelen. Du kan ställa in IP-adressen
antingen manuellt eller automatiskt.

 Ansluta till trådbundet LAN
1

Förbered en Ethernet-kabel och en hubb.
Förbered en Ethernet-kabel (kategori 5, partvinad
kabel, rak) och hubb separat.

Om det inte finns någon DHCP- eller BOOTPserver i nätverket måste du manuellt konfigurera
IP-adressen på datorn eller maskinen.
Om din nätverksadministratör eller
internetleverantör specificerar en unik IP-adress
för datorn och din maskin ställer du in IPadresserna manuellt.

2

Notera

●● När du ställer in en IP-adress manuellt måste du fråga
nätverksadministratören eller din internetleverantör
vilken IP-adress du ska använda. Om IP-adressen ställs
in fel kan nätverket gå ner eller internetåtkomst kan
inaktiveras.
●● Anpassa maskinens IP-version till din dators.
●● Ställ in inställning [TCP/IP] till [Enable] på din maskin.
(I fabriksinställningen är den inställd på [Enable].)
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Stäng av strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

4
Skanna

●● "Steg 1 Konfigurera nätverksinställningarna på
din maskin" S.63

IP-adress :

Skanna till nätverksdator

3 Koppla in ena änden av Ethernet-kabeln
i maskinens nätverksanslutning.

 Ansluta via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w)
Använd WPS-funktionen (knapptryckning) för
att konfigurera trådlöst LAN. Information om
andra metoder för att konfigurera WLAN finns i
användarhandboken för konfigurering.

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
operatörspanelen.

2

Tryck på för att välja [Trådlös
Inställning (Wireless Setting)] och tryck
sedan på .

3

Logga in genom att ange
administratörlösenordet för enheten.

4
Skanna

4

Koppla in den andra änden av Ethernetkabeln i hubben.

Använd , , ,
tangenten för att välja
bokstav och tryck sedan på OK .
Det fabriksinställda administratörslösenordet är
"aaaaaa".

5

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Meddelandet nedan kommer att visas i
ungefär 5 sekunder.

4
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Kontrollera att [Ställ in automatiskt
(WPS) (Automatic setup (WPS))] är
vald och tryck sedan på .

Skanna till nätverksdator

5

6

 Ange IP-adressen

Tryck på för att välja [WPS-PBC] och
tryck sedan på OK .

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

Tryck på för att välja [Ja (Yes)] och
tryck sedan på OK .

4
Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

3

Ange administratörslösenordet.

Memo

●● Starta WPS-knappen för trådlös åtkomstpunkt efter du har
klickat på [Ja (Yes)] på bekräftelseskärmen. Alternativt
kan du starta WPS-knappen på denna utrustning om WPSknappen för trådlöst AP startas först.
●● Om du väljer [Nej (No)] återgår skärmen till steg 5.

7

Om du väljer [Ja (Yes)] i steg 6, visas
[Kör knapp-metod... (Running
pushbutton method...)] på skärmen.

Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

Notera

●● Panelfunktioner kan inte utföras när WPS utförs.
●● När [WPS-anslutning lyckades (WPS connection
successful)] visas, är denna utrustning anslutet till WLAN.

Memo

●● Om [Anslutning misslyckades. Timeout
(Connection failed Timeout)] visas, är det möjligt att
anslutningsdestinationens trådlösa åtkomstpunkt inte
kunde hittas inom tidsgränsen. Välj [Ja (Yes)] igen
i steg 6 inom 2 minuter efter att du har tryckt på
WPS-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten.

●● Om [Överlappning (Overlap)] visas har WPS-knappen
på 2 eller fler trådlösa åtkomstpunkter tryckts ned.
Vänta en kort stund och försök sedan igen.
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-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.

Skanna

2

Skanna till nätverksdator

6

-- Om du har angett ett felaktigt
värde trycker du på <CLEAR
(RENSA/SUDDA UT)> och anger rätt
värde.

4
Skanna

4

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

Ange IP-adressen med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .

Tryck på

Tryck på för att välja
[Nätväskinställning (Network
Setting)], och tryck sedan på .

7

Ange nätmasken med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

8

5

Om du ställer in en IP-adress manuellt
ska du kontrollera att [Manual
(Manual)] är vald och trycka på OK .

för att gå till nästa ruta.

Ange standard gateway-adress med
hjälp av knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

9

för att gå till nästa ruta.

för att gå till nästa ruta.

Ange DNS-server och WINS-server om
det behövs.
Om du inte måste ansluta DNS-servern eller
WINS-servern till nätverket trycker du på OK tills
pop-up-meddelandet som visar att inställningen
är slutförd visas.

10 När inställningsmenyskärmen visas
trycker du på
inställningen.

för att slutföra

Om du får en IP-adress automatiskt ska du trycka
på
för att välja [Auto (Auto)], och trycka på
OK . Fortsätt till steg 10.

11 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

◆◆Skriv ut nätverksinformationen för att
kontrollera att IP-adressen och annan
nätverksinformation är korrekt inställd.
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1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Kontrollera att [Rapporter] är vald och
tryck på OK .

3

Tryck på
tryck på

för att välja [System] och
.

4

Tryck på för att välja
[Nätverksinformation] och tryck på
OK .

5

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på

Skanna

OK

4

OK

.

Nätverksinformationen skrivs ut.
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Steg 2 Ställa in din dator och maskin för skanna till nätverksdator
För att ställa in din dator och maskin för skanna till nätverksdator följer du de 4 stegen nedan:
●● "Steg 2-1 Kontrollera datorns namn" S.68
●● "Steg 2-2 Fastställa namnen för de alternativ som krävs för skanna till nätverksdator" S.69
●● "Steg 2-3 Konfigurera datorn för skanna till nätverksdator" S.70
●● "Steg 2-4 Skapa en profil för skanna till nätverksdator" S.78
Kontrollera värdena för varje alternativ i Inställningsinformationsformuläret genom ovanstående steg.

 Inställningsinformationsformulär
Användarvärden

4

Nr.

Skanna

C-1

Objekt
Namnet på
destinationsdatorn
Användarnamn
för inloggning på
mottagardatorn
Lösenord för
inloggning på
mottagardatorn
Profilnamn för
registrering av
inställningarna
Delade mappnamn
på mottagardatorn
Filnamnet för
skannade data

C-2

C-3

C-4

C-5
C-6

Kortfattad beskrivning

Exempel

Namnet på den dator du skickar
skannad data till
Användarnamn för inloggning på
den dator till vilken du skickar
skannad data
Lösenord för inloggning på den
dator du skickar skannad data till

*Du kan titta på följande sidor och
göra anteckningar om de uppgifter
du har kontrollerat eller de
inställningar du har konfigurerat.

PC1
mb491

(Upp till 32 tecken)

mb491

(Upp till 32 tecken)

Namn när du registrerar en profil på Sales
maskinen

(Upp till 16 tecken)

Mappnamn på den dator du skickar
skannade data till
Filnamn för skannade data

SalesDev

(Upp till 64 tecken)

ScanData

(Upp till 64 tecken)

Notera

●● Innan inställningen startas, skaffa tillstånd från nätverksadministratören för att skapa en delad mapp på datorn genom att
följa nedanstående procedur.
Memo

●● CIFS-protokollet används för denna procedur.

 Steg 2-1 Kontrollera datorns
namn

3

Välj [See the name of this computer]
under [System].

Kontrollera datorns namn med
nedanstående procedur, och fyll i C-1 i
inställningsinformationsformuläret.

4

Ange namnet i [Computer name
(Computer Name)] i C-1 på
Inställningsinformationsformuläret.

För Windows 7, Windows Server
2008 R2, Windows Server 2008 och
Windows Vista

1

Klicka på [Start] och välj
[Kontrollpanelen].

2

Välj [System and Security].

C-1

För Windows Server 2008 och Windows Vista
väljer du [System and Maintenance].

5
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 Steg 2-2 Fastställa namnen för de
alternativ som krävs för skanna
till nätverksdator

För Windows Server 2003 och
Windows XP

1

Klicka på [start] > [Kontrollpanelen]
> [Performance and Maintenance] >
[System].

Fastställ namnen för följande alternativ och fyll i
C-2 till C-6 i inställningsinformationsformuläret.
●● Användarnamnet för att logga in på mottagardatorn
(C-2)

För Windows Server 2003, klicka på [Start] >
[Operatorpanel] > [System].

2

Välj fliken [Computer name] och klicka
sedan på [Change].

3

Ange namnet i [Computer name] i C-1
på Inställningsinformationsformuläret.

4

Klicka på [Cancel] för att stänga
fönstret.

●● Om användarnamnet hanteras på domänen anger du
"Username@Domainname" i C-2. För att kontrollera
domännamnet klickar du på [Change] i fliken
[DatorNamn] i dialogrutan [System Properties].

●● Lösenord för att logga in på mottagardatorn
(C-3)
●● Profilnamn för att registrera inställningarna på
maskinen (C-4)
●● Filnamnet på skannad data (C-6)
"#n" eller #d" kan anges för filnamnet.

Från Apple-menyn väljer du
[Systeminställningar].

2

Klicka på [Sharing].

3

Ange namnet i [Computer Name
(Computer Name)] i C-1 på
inställningsinformationsformuläret.

-- När du specificerar "#n": 5-siffrigt
serienummer mellan 00000 och 99999
-- När du specificerar "#d": Datum och
tid när filen skapas. 12 siffror av
ååmmddttmmss.
åå:

Året den skapades (de sista 2 siffrorna
av året e.Kr.)
mm: Månaden den skapades (01 till 12)
dd: Datumet den skapades (01 till 31)
tt:
Timmarna filen skapades (00 till 23)
mm: Minuten den skapades (00 till 59)
ss:
Sekunden den skapades (00 till 59)

C-1

*Ett datum och tid när filen skapades är värden från
timern i maskinen.

Exempel på filnamnsspecifikation (när filformatet
är PDF)

-- När du specificerar "Data#n": Sparad
som filnamn såsom "Data00000.pdf" och
"Data00001.pdf", etc.
-- När du specificerar "File#d": sparad som
filnamn "File090715185045.pdf", etc.

Memo

●● Om datornamnet är över 16 tecken, för Mac OS X
10.4.11, anger du de första 15 tecknen i C-1. För
Mac OS X 10.5-10.7, välj den nätverkstjänst du
använder från [Systeminställningar] > [Nätverk]
och klicka på [Advanced]. Klicka på fliken [WINS]
och ange namnet i [NetBIOS Name] i C-1.

4

-- När du specificerar "Scan": "Scan.pdf"
skapas först, sedan sparas data med
namnet "Scan#d.pdf".
För "#d", se ovan.

Stäng [Sharing].

-- När ingenting anges: "Image.pdf" skapas
först, sedan sparas data med namnet
"Image#d.pdf".
För "#d", se ovan.
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●● Delade mappnamn på mottagardatorn (C-5)

För Mac OS X

1

Notera
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 Steg 2-3 Konfigurera datorn för
skanna till nätverksdator

8

Ange informationen i C-3 i
[New password (New password)]
och [Confirm new password
(Confirm new password)], och
klicka sedan på [Create password
(Create password)].

9

Stäng kontrollpanelen.

Med inställningsinformationsformuläret, skapa
ett konto och en delad mapp för maskinen i
datorn.
Memo

●● Om datorn är i en domän kan proceduren för att lägga
till ett användarkonto vara annorlunda än nedanstående
procedur. Se Microsoft Windows handbok.

För Windows 7, Windows Server 2008
R2, Windows 2008 och Windows Vista

4

1

Klicka på [Start] > [Kontrollpanelen].

2

Välj [Add or remove user accounts].

Skanna

3

Välj [Create a new account].

4

Mata in informationen i C-2 i textrutan.

10 Skapa en ny mapp på datorn med
namnet som angavs i C-5.
Memo

●● Det är rekommenderat att skapa en mapp i den
lokala enheten (enhet C eller enhet D), inte på
skrivbordet, [Documents] eller nätverksdrivrutinen.

11 Högerklicka på mappen som skapades i
steg 10 och välj [Egenskaper].

5

Försäkra dig om att [Standard user]
är vald och klicka sedan på
[Create Account].

6

Klicka på ikonen för det användarkonto
som skapades i steg 5.

7

Välj [Create a password].

12 Välj fliken [Sharing (Sharing)] och
klicka sedan på [Share (Share)].
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13 Välj användarkontot som skapades i steg
5 från rullgardinsmenyn och klicka sedan
på [Lägg till (Add)].

18 Klicka på [Lägg till (Add)].

19 Ange värdet i C-2 i textfältet och klicka
sedan på [OK (OK)].

14 Kontrollera att användaren som lades

Skanna

till i steg 13 visas och klicka sedan på
[Share (Share)].

20 Välj den användare som lades till i steg
13 och välj kryssrutan [Allow (Allow)]
för [Full Control (Full Control)], och
klicka sedan på [OK (OK)].

Efter dialogrutan
[Network discovery and file sharing] visas,
klicka på [No, make the network that I am
connected to a private network].

15 Klicka på [Done].
16 Klicka på [Advanced Sharing] på fliken
[Sharing].

17 Klicka på [Permissions (Permissions)].

21 Klicka på [OK (OK)].
22 Klicka på [Stäng (Close)].
Fortsätt till "Steg 2-4 Skapa en profil för skanna
till nätverksdator" S.78.

För Windows XP

För Windows Vista/Windows Server 2008, gå
vidare till steg 20.

4

1

Klicka på [start] > [Kontrollpanelen].

2

Dubbelklicka på [User Accounts].

3

Välj [Create a new account].
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4

10 Skapa en ny mapp på datorn med

Ange värdet i C-2 i textfältet och klicka
sedan på [Nästa (Next)].

namnet som angavs i C-5.
Memo

●● Det är rekommenderat att skapa en mapp i
den lokala enheten (enhet C eller enhet D),
inte på skrivbordet, [My Documents] eller
nätverksdrivrutinen.

11 Högerklicka på mappen som
5

skapades i steg 10 och välj sedan
[Sharing and Security].

Välj [Limited (Limited)] och klicka på
[Create Account (Create Account)].

12 Klicka 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.)].

4
Skanna

6

Klicka på ikonen för det användarkonto
som skapades i steg 5.

7

Välj [Create a password].

8

Ange värdet för C-3 i
[Type a new password
(Type a new password)] och
[Typethenewpasswordagaintoconfirm
(Type the new password again to confirm)],
och klicka sedan på [Create Password
(Create Password)].

Om skärmen nedan visas väljer du
[Share this folder (Share this folder)] och
klickar på [Permissions (Permissions)]. Fortsätt
till steg 15.

13 Välj [Just enable file sharing

9

(Just enable file sharing)] i Windowsbrandväggen, och klicka sedan på [OK
(OK)].

Stäng kontrollpanelen.
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14 Välj

[Share this folder on the network
(Share this folder on the network)] och
[Allow network users to change my
files (Allow network users to change
my files)] kryssruta, och klicka sedan på
[OK (OK)].

17 Välj kryssrutan [Allow (Allow)] för

[Full Control (Full Control)], och klicka
sedan på [OK (OK)].

Fortsätt till "Steg 2-4 Skapa en profil för skanna
till nätverksdator" S.78.

15 Klicka på [Lägg till (Add)].

Memo

●● Alternativen här kan skilja sig åt beroende på vilken
version som används.

1

Klicka på [Start] >
[Administrationsverktyg] >
[Computer Management].

2

I det högra fönstret dubbelklickar du
på [System Tools (System Tools)]
> [Local Users and Groups
(Local Users and Groups)], och
högerklicka sedan på [Users] och välj
[New User].

16 Ange värdet i C-2 i textfältet och klicka
på [OK (OK)].
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För Windows Server 2003
Fortsätt till "Steg 2-4 Skapa en profil för skanna
till nätverksdator" S.78.

4
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4

Ange värdet för C-2 i [User name
(User name)] och värdet för
C-3 i [Password (Password)]
och [Confirm password
(Confirm password)].

4

Välj [User can not change password
(User can not change password)]
och [Password never expires
(Password never expires)], och klicka
sedan på [Create (Create)].

Skanna

3

10 Välj [Share this folder

(Share this folder)] och klicka på
[Permissions (Permissions)].

11 Klicka på [Lägg till (Add)].

Memo

●● Om [User must change password at next logon
(User must change password at next logon)]
är vald bockar du ur den så att du kan
välja [User can not change password
(User can not change password)]
och [Password never expires
(Password never expires)].

5

Klicka på [Stäng].

6

Dubbelklicka på [User] och kontrollera
att användaren som skapades i steg 4
visas.

7

Stäng fönstret.

8

Skapa en ny mapp på datorn med
namnet som angavs i C-5.
Memo

12 Ange värdet i C-2 i textfältet och klicka
på [OK (OK)].

13 Välj kryssrutan [Allow (Allow)] för

[Full Control (Full Control)], och klicka
sedan på [OK (OK)].

●● Det är rekommenderat att skapa en mapp i
den lokala enheten (enhet C eller enhet D),
inte på skrivbordet, [My Documents] eller
nätverksdrivrutinen.

9

Högerklicka på mappen som skapades i
steg 8 och välj sedan [Sharing].

14 Se till att ikonen för den delade mappen

som skapades i steg 8 ändras till en ikon
med en hand, och stäng sedan fönstret.
Fortsätt till "Steg 2-4 Skapa en profil för skanna
till nätverksdator" S.78.
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För Mac OS X 10.5 till 10.7

1

Från Apple-menyn väljer du
[Systeminställningar].

2

Klicka på [Users & Groups] (för Mac
OS X 10.5 och 10.6: [Accounts]).

3

Klicka på
[Click the lock to make changes.]
längst ner till vänster på skärmen och
ange administratörslösenordet. Klicka
sedan på [Unlock] (för Mac OS X 10.5
och 10.6: [OK (OK)]).

4

Klicka på [+].

9

Kontrollera att ett konto är tillagt till
[Other Users] (för Mac OS X 10.5 och
10.6: [Other Accounts]) med namnet
för C-2, och stäng [Users & Groups
(Users & Groups)] (för Mac OS X 10.5
och 10.6: [Accounts]) .

4

namnet som angavs i C-5.

11 Från Apple-menyn väljer du
[Systeminställningar].

12 Klicka på [Sharing].
13 Välj kryssrutan för [File Sharing
5

Välj [Standard (Standard)] från
[New Account (New Account)].

6

Ange värdet för C-2 i [Full Name].
För Mac OS X 10.5 anger du värdet för C-2 i
[Namn].

7

Ange värdet i C-3 i både [Password
(Password)] och [Verify].

8

Klicka på [Create User] (för Mac OS X
10.5 och 10.6: [Create Account]).

(File Sharing)].

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

15 Välj den mapp som skapades i steg 10
och klicka på [Lägg till].

Memo

●● Inaktivera den automatiska inloggningen efter att
dialogrutan för automatisk inloggning visats.
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10 Skapa en ny mapp på datorn med
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16 Välj den mapp som lades till i steg 15

och klicka på [+] under [Users (Users)].

20 Välj kryssrutan för [Share files and

folders using SMB (Windows) (Share
files and folders using SMB (Windows))].
För Mac OS X 10.5 väljer du kryssrutan
för [Share files and folders using SMB
(Share files and folders using SMB)].

4
Skanna

17 Välj det konto som skapades i steg 8 och

21 Välj kryssrutan för kontot som lades till i
steg 16.

klicka på [Select (Select)].

22 Ange värdet för C-3 i [Password

(Password)] och klicka på [OK (OK)].

18 Klicka på triangelknappen till höger om

användaren som lades till i steg 17 och
välj [Read & Write (Read & Write)].

23 Klicka på [Done].
24 Stäng [Sharing].
Fortsätt till "Steg 2-4 Skapa en profil för skanna
till nätverksdator" S.78.

19 Klicka på [Options (Options)].
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För Mac OS X 10.4.0 till 10.4.11

8

Memo

●● Följande procedur använder Mac OS X 10.4.11
som exempel. Beroende på operativsystemet kan
beskrivningen skilja sig.

1

Från Apple-menyn väljer du
[Systeminställningar].

2

Klicka på [Accounts].

3

Klicka på
[Click the lock to make changes.]
längst ner till vänster på skärmen och
ange administratörslösenordet. Klicka
sedan på [OK].
Klicka på [+].

4
9

Skapa en ny mapp på datorn med
namnet som angavs i C-5.

10 Från Apple-menyn väljer du
[Systeminställningar].

11 Klicka på [Sharing].
12 Välj kryssrutan för [Windows Sharing
(Windows Sharing)].

5

Ange värdet för C-2 i [Namn (Name)].

6

Ange värdet i C-3 i både [Password
(Password)] och [Verify (Verify)].

7

13 Klicka på [Accounts... (Accounts...)].
14 Välj kryssrutan för kontot som skapades
i steg 7.

Klicka på [Create Account].
Memo

●● Inaktivera den automatiska inloggningen efter att
dialogrutan för automatisk inloggning visats.
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4

Kontrollera att ett konto läggs till
[Other Accounts] med namnet för C-2,
och stäng [Accounts (Accounts)].

Skanna till nätverksdator

15 Ange värdet i C-3 i [Password

a

(Password)] och klicka på [OK (OK)].

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

16 Klicka på [Done].
17 Stäng [Sharing].
Fortsätt till "Steg 2-4 Skapa en profil för skanna
till nätverksdator" S.78.

4

-- Det valda tecknet matas in i textfältet.

 Steg 2-4 Skapa en profil för
skanna till nätverksdator

Skanna

-- Om du har angett ett felaktigt
värde trycker du på <CLEAR
(RENSA/SUDDA UT)> och anger rätt
värde.

Registrera informationen på
inställningsinformationsformuläret från
maskinen som en profil. Du måste ställa in
profilen att skicka data när du utför skanna till
nätverksdator med datorn.

1

2

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

Tryck på för att välja [Profil (Profile)],
och tryck sedan på OK .

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

7

Tryck på , välj [Mål URL] och tryck
sedan på .

8

Ange värdet för C-1 och C-5 som "\\C1\C-5".
Exempel:

\\PC1\SalesDev

Notera

3

Tryck på för att välja det profilnummer
du vill registrera och tryck sedan på OK .

4

Kontrollera att [Lägg till] är valt och
tryck sedan på OK .

5
6

Kontrollera att [ProfilNamn] är valt och
tryck sedan på .

●● Om det inte finns någon DNS-server på nätverket
kan du inte specificera datorn genom att använda
datornamnet (C-1). I sådana fall kan du konfigurera
inställningarna genom att använda datorns IPadress.

Exempel:

\\192.168.0.3\SalesDev

Memo

●● För att mata in tecknet "\" medan du använder ett
QWERTY -tangentbord trycker du på <CTRL> och
sedan <\>.

9

Ange informationen i C-4.
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Välj [Enter] och tryck sedan på

OK

.
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10 Tryck på

sedan på

, välj [Anv. Namn] och tryck
.

Procedur för skanna till
nätverksdator

11 Ange informationen i C-2.

I detta avsnitt förklaras hur du startar skanna till
nätverksdator.

Notera

●● Om domänhantering används, ange "C-2@
domännamn".
●● Om domänhantering används och du inte kan ansluta
även efter att "C-2@Domännamn" har matats in,
radera då "@Domännamn".
Gå till maskinens webbsida igen och ställ in
NetBIOS domännamn i [Workgroup Name]
i [Admin Inställning] > [Network] >
[NBT/NetBEUI].
*Kontrollera med nätverksföreståndaren för
domännamnet.

12 Välj [Enter] och tryck sedan på
sedan på

Memo

●● Följande procedur använder fabriksinställningarna.

1

Tryck på <SCAN (SCANNA)>-tangenten
på kontrollpanelen.

.

, välj [Lösenord] och tryck
.

14 Ange värdet för C-3.
15 Välj [Enter] och tryck sedan på
16 Tryck på

sedan på

OK

.

, välj [Filnamn] och tryck
.

2

17 Ange informationen i C-6.
18 Välj [Enter] och tryck sedan på

OK

4
Skanna

13 Tryck på

OK

Du måste konfigurera grundinställningarna
innan du använder funktionen skanna till
nätverksdator.

Placera dokumentet i ADF:en eller
dokumentglaset så som visas nedan:
●● ADF

.

Ladda dokument med texten uppåt med
överkanten in först.

19 Konfigurera om nödvändigt andra
alternativ.

20 Tryck på

OK för att registrera
inställningarna.

Justera dokumentguiderna efter dokumentens
bredd.
Inställningen för skanna till nätverksdator är
slutförd.
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●● Dokumentglas
Placera ett dokument med texten nedåt och rikta
upp överkanten mot det övre vänstra hörnet av
glaset.

6

Tryck på

MONO

eller

COLOR

.

Referens

●● För att ladda ett liggande dokument, se
Användarhandboken (grundläggande) > "1. Inställningar"
> "Ladda papper och dokument" > "Dokument" > "Ladda
dokument".
●● Du kan ändra skanningsinställningarna såsom
skanningsstorlek och upplösning efter behov. För mer
information, se Användarhandboken (avancerad) > "3.
Skanning" > "Avancerade åtgärder för skanning, fax via
internet och skanna till faxserver".

4

Stäng dokumentglasets lucka försiktigt.

Skanna

Notera

●● Tryck inte för hårt på glaset när du skannar med
dokumentglaset.

Memo

●● Maskinen prioriterar ADF:en när dokument skannas.
Placera inga dokument på ADF:en när du använder
dokumentglaset.

3

Tryck på för att välja
[Till NätverksPC (Network PC)], och
tryck sedan på OK .

4

Kontrollera att [Välj Profil] är valt och
tryck sedan på OK .

5

Tryck på för att välja en profil och
tryck sedan på OK .
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●●
Skanna till lokal dator
I detta avsnitt förklaras grundinställningen och den grundläggande proceduren för funktionen Skanna
till lokal dator.
Denna funktion tillåter dig att skanna dokument till datorn via nätverk eller USB, och manipulera de
skannade bilderna efter behov. Du kan starta ett skanningsjobb från kontrollpanelen.
●● För Windows
När du trycker på
eller
startas verktyget ActKey, och skanningsjobbet startar automatiskt
med hjälp av skanningsdrivrutinen. Du kan skicka det skannade dokumentet till ett specificerat
program, spara det i en specificerad mapp, eller skicka det via fax.
MONO

COLOR

För WSD skanningsanslutning kan du specificera programmet att starta och vart det skannade
dokumentet ska skickas och sparas för varje mottagare.
●● För Mac OS X
När du trycker på
eller
startas Image Capture, och skanningsjobbet startar automatiskt
med hjälp av ICA-drivrutinen. Du kan välja en mapp och spara de skannade dokumenten i den.
MONO

4

COLOR

Se till att slutföra grundinställningen innan du använder denna funktion.

Grundinställning för Skanna
till lokal dator

Produktkrav
Maskinen stödjer följande operativsystem från
Windows.

I detta avsnitt förklaras hur du konfigurerar
grundinställningen för funktionen Skanna till
lokal dator.

För Nätverk/USB-anslutning:
●● Windows 8/Windows 8 (64-bitars version)

Se proceduren för det operativsystem du
använder.

●● Windows Server 2012
●● Windows 7/Windows 7 (64-bitars version)

●● "För Windows" S.81

●● Windows Vista/Windows Vista (64-bitars
version)

●● "För Mac OS X" S.95

●● Windows Server 2008 R2

För Windows

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

 Översikt

●● Windows XP/Windows XP (x64-version)
●● Windows Server 2003/Windows Server 2003
(x64-version)

Anslutningsmetoder
Du kan välja en av följande anslutningsmetoder:
●● "För nätverksanslutning" S.82

För WSD skanningsanslutning:

●● "För USB-anslutning" S.88

●● Windows 8/Windows 8 (64-bitars version)

●● "För WSD-skanningsanslutning" S.90

●● Windows Server 2012
●● Windows 7/Windows 7 (64-bitars version)
●● Windows Vista/Windows Vista (64-bitars
version)
●● Windows Server 2008 R2
●● Windows Server 2008/Windows Server 2008
(x64-version)
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Maskinen kan anslutas till ett USB-gränssnitt eller nätverk, men bara en dator kan kännas igen på
samma gång.

Skanna till lokal dator

 För nätverksanslutning

Memo

●● Vid konfiguration av ett litet nätverk som bara består av
maskinen och en dator, ställ då in IP-adresserna så som
visas nedan (i enlighet med RFC1918).

Följ de 2 stegen nedan för att konfigurera
funktionen skanna till lokal dator via
nätverksanslutningen:

För datorn

●● "Steg 1 Konfigurera nätverksinställningarna på
din maskin" S.82
●● "Steg 2 Installera drivrutin och programvara"
S.86

IP-adress :

192.168.0.1~254

Nätmask:

255.255.255.0

Standard gateway:

används inte

DNS-server:

används inte

För maskinen

Notera

IP-adressinställning
Manuell
:

●● Nätverksinställningen på datorn måste konfigureras innan
denna procedur.

IPv4-adress :

192.168.0.1~254
(välj ett annat värde från datorn)

●● Du kan hoppa över steg 1 om IP-adressen redan är
inställd på din maskin.

Nätmask:

255.255.255.0

Gateway-adress :

0.0.0.0

●● Du kan hoppa över steg 2 om skannerdrivrutinen och
ActKey redan är installerade på din dator.

Nätverksstorlek:

Liten

Memo

4
Skanna

●● För att ställa in [NätverkStorlek], tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)> och välj sedan [Admin Inställning]
> [NätverksMeny] > [Nätverksinställningar] >
[NätverkStorlek].

Steg 1 Konfigurera
nätverksinställningarna på din
maskin

Ansluta till trådbundet LAN:

Anslut maskinen till ett nätverk med en
Ethernet-kabel eller via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w) och ange maskinens IPadress och annan nätverksinformation på
kontrollpanelen. Du kan ställa in IP-adressen
antingen manuellt eller automatiskt.

1

Förbered en Ethernet-kabel och en hubb.
Förbered en Ethernet-kabel (kategori 5, partvinad
kabel, rak) och hubb separat.

Om det inte finns någon DHCP- eller BOOTPserver i nätverket måste du manuellt konfigurera
IP-adressen på datorn eller maskinen.
Om din nätverksadministratör eller
internetleverantör specificerar en unik IP-adress
för datorn och din maskin ställer du in IPadresserna manuellt.

2

Notera

●● När du ställer in en IP-adress manuellt måste du fråga
nätverksadministratören eller din internetleverantör
vilken IP-adress du ska använda. Om IP-adressen ställs
in fel kan nätverket gå ner eller internetåtkomst kan
inaktiveras.
●● Följ dessa instruktioner för att konfigurera funktionen
skanna till lokal dator via nätverksanslutningen.
--Anpassa maskinens IP-version till din dators.
--Ställ in inställning [TCP/IP] till [Enable] på din
maskin. (I fabriksinställningen är den inställd på
[Enable].)
--Ställ in inställning [Nätverk TWAIN ] till [På] på
din maskin. (I fabriksinställningen är den inställd
på [På]. Om den är inaktiverad ska du aktivera den
genom att följa instruktionerna i Användarhandboken
(avancerad) > "3. Skanning" > "Användbara
funktioner för skanning till lokal och fjärrdator" >
"Aktivera inställningarna för TWAIN-nätverk".)
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Stäng av strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
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3

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
operatörspanelen.

2

Tryck på för att välja [Trådlös
Inställning (Wireless Setting)] och tryck
sedan på .

3

Logga in genom att ange
administratörlösenordet för enheten.
Använd , , ,
tangenten för att välja
bokstav och tryck sedan på OK .

Koppla in den andra änden av Ethernetkabeln i hubben.

Det fabriksinställda administratörslösenordet är
"aaaaaa".

Meddelandet nedan kommer att visas i
ungefär 5 sekunder.

5

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

4

Kontrollera att [Ställ in automatiskt
(WPS) (Automatic setup (WPS))] är
vald och tryck sedan på .

5

Tryck på för att välja [WPS-PBC] och
tryck sedan på OK .

Ansluta via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w):
Använd WPS-funktionen (knapptryckning) för
att konfigurera trådlöst LAN. Information om
andra metoder för att konfigurera WLAN finns i
användarhandboken för konfigurering.
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4

Koppla in ena änden av Ethernet-kabeln
i maskinens nätverksanslutning.

Skanna till lokal dator

6

Ange IP-adressen:

Tryck på för att välja [Ja (Yes)] och
tryck sedan på OK .

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

3

Ange administratörslösenordet.

Memo

●● Starta WPS-knappen för trådlös åtkomstpunkt efter du har
klickat på [Ja (Yes)] på bekräftelseskärmen. Alternativt
kan du starta WPS-knappen på denna utrustning om WPSknappen för trådlöst AP startas först.

4

●● Om du väljer [Nej (No)] återgår skärmen till steg 5.

7

Skanna

Om du väljer [Ja (Yes)] i steg 6, visas
[Kör knapp-metod... (Running
pushbutton method...)] på skärmen.

Notera

●● Panelfunktioner kan inte utföras när WPS utförs.
●● När [WPS-anslutning lyckades (WPS connection
successful)] visas, är denna utrustning anslutet till WLAN.

Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

Memo

●● Om [Anslutning misslyckades. Timeout
(Connection failed Timeout)] visas, är det möjligt att
anslutningsdestinationens trådlösa åtkomstpunkt inte
kunde hittas inom tidsgränsen. Välj [Ja (Yes)] igen
i steg 6 inom 2 minuter efter att du har tryckt på
WPS-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten.

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.

●● Om [Överlappning (Overlap)] visas har WPS-knappen
på 2 eller fler trådlösa åtkomstpunkter tryckts ned.
Vänta en kort stund och försök sedan igen.
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-- Om du har angett ett felaktigt
värde trycker du på <CLEAR
(RENSA/SUDDA UT)> och anger rätt
värde.

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

Tryck på för att välja
[Nätväskinställning
(Network Setting)], och tryck sedan på
.

Ange IP-adressen med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .

4
Tryck på

7

5

för att gå till nästa ruta.

Ange standard gateway-adress med
hjälp av knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

9

för att gå till nästa ruta.

Ange nätmasken med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

8

Skanna

4

b

6

för att gå till nästa ruta.

Ange DNS-server och WINS-server om
det behövs.
Om du inte måste ansluta DNS-servern eller
WINS-servern till nätverket trycker du på OK tills
pop-up-meddelandet som visar att inställningen
är slutförd visas.

Om du ställer in en IP-adress manuellt
ska du kontrollera att [Manual
(Manual)] är vald och trycka på OK .

10 När inställningsmenyskärmen visas
trycker du på
inställningen.

för att slutföra

Om du erhåller IP-adressen automatiskt trycker
du på
för att välja [Auto (Auto)], och tryck på
OK . Fortsätt till steg 10.

11 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

◆◆Skriv ut nätverksinformationen för att
kontrollera att IP-adressen och annan
nätverksinformation är korrekt inställd.

- 85 -

OK

.

Skanna till lokal dator

1

4

2

Skanna

3

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

Steg 2 Installera drivrutin och
programvara
Följande procedur installerar en skannerdrivrutin
och ActKey på samma gång.

OK

för att välja [System] och
.

4

Tryck på för att välja
[Nätverksinformation] och tryck på
OK .

5

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på

OK

Försäkra dig om att din maskin och
datorn är påslagna och anslutna och sätt
sedan in DVD-skivan "Software DVDROM" i datorn.

2

Klicka på [Run Setup.exe] efter att
[Auto Play] visas.
Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto]
visas klickar du på [Ja].

Kontrollera att [Rapporter] är valt och
tryck på OK .
Tryck på
tryck på

1

3

Välj språk och klicka sedan på [Next].

4

Välj din maskins enhet och klicka sedan
på [Next (Next)].

5

Läs licensavtalet och klicka på
[Jag accepterar].

6

Läs "Environmental advice for Users
(Environmental advice for Users)" och
klicka på [Next (Next)].

.

Nätverksinformationen skrivs ut.
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7

Kontrollera att [Scanner driver
(Scanner driver)] och [ActKey (ActKey)]
är valda och klicka sedan på Install
bunch-knappen.

10 Klicka på [Restart search

(Restart search)] för att starta
enhetssökningen på nytt.

Memo

●● Som standard är [PCL driver (PCL driver)],
[Scanner driver (Scanner driver)], och [ActKey
(ActKey)] valda. Avmarkera [PCL driver
(PCL driver)] om det inte behövs eller om det redan
har installerats på datorn.

Efter att maskinen visas väljer du maskinen och
klickar på [Next (Next)].

4
Skanna

8

9

Om dialogrutan [Windows-säkerhet]
visas klickar du på
[Installera denna drivrutin ändå].

Memo

●● Om maskinen inte visas genom att du klickar
på [Restart search (Restart search)], väljer du
[Printer name/IP Address] och anger IP-adressen
som tilldelats maskinen och klickar sedan på [Next
(Next)].

Klicka på [Network
(Network)]-knappen.
Enhetssökningen påbörjas.

11 Om dialogrutan [Windows-säkerhet]
visas klickar du på
[Installera denna drivrutin ändå].

12 Klicka på [Exit (Exit)]-knappen.

-- Om maskinen hittas installeras den
automatiskt. Fortsätt till steg 11.
-- Om maskinen inte hittas visas skärmen
[Review your installation settings.].
Fortsätt till steg 10.
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13 Ta ut "Software DVD-ROM" från datorn.

3

Anslut ena änden av USB-kabeln
till USB-kontakten på baksidan av
maskinen.

4

Slå på datorn.

5

Sätt in "Software DVD-ROM" i datorn.

6

Klicka på [Run Setup.exe] när
[Auto Play] visas.

Installationen är slutförd.
Referens

●● Nätverkskonfiguration installeras också samtidigt
när ActKey installeras. Nätverkskonfigurationen
erhåller automatiskt din maskins IP-adress och
datorns nätverksinformation (IP-adress, datornamn,
portnummer). Om IP-adressen eller andra
inställningar för maskinen eller datorn ändras, måste
du ändra inställningarna. För mer information, se
Användarhandboken (avancerad) > "3. "Skanning"
> "Använda drivrutiner och program" > "Använda
programmet ActKey" > "Använda nätverkskonfiguration".

 För USB-anslutning

4

För att konfigurera funktionen skanna till lokal
dator via USB-anslutning installerar du en
skannerdrivrutin och ActKey på datorn.

Skanna

Memo

●● Du kan hoppa över denna procedur om skannerdrivrutinen
och ActKey redan är installerade på din dator.

1

Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto]
visas klickar du på [Ja].

Förbered en USB-kabel.
Ingen USB-kabel medföljer maskinen. Förbered
en USB 2.0-kabel separat.

7

Välj språk och klicka sedan på [Next].

8

Välj din maskins enhet och klicka sedan
på [Next (Next)].

9

Läs licensavtalet och klicka på
[Jag accepterar].

Memo

●● Använd en USB 2.0 Hi-Speed-kabel för en USB 2.0
Hi-Speed-anslutning.

2

Stäng av strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
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10 Läs "Environmental advice for Users

13 När instruktionen visas för att ansluta

(Environmental advice for Users)" och
klicka på [Next (Next)].

maskinen till datorn och sätta på
maskinen sticker du in andra änden av
USB-kabeln i datorns USB-uttag och
håller ner strömbrytaren i ungefär en
sekund för att slå på strömmen.

4
Skanna

11 Kontrollera att [Scanner driver

(Scanner driver)] och [ActKey (ActKey)]
är valda och klicka sedan på Install
bunch-knappen.
Memo

●● Som standard är [PCL driver (PCL driver)],
[Scanner driver (Scanner driver)], och [ActKey
(ActKey)] valda. Avmarkera [PCL driver
(PCL driver)] om det inte behövs eller om det redan
har installerats på datorn.

12 Om dialogrutan [Windows-säkerhet]

Notera

●● Anslut inte USB-kabeln till nätverksuttaget. Om du
gör det kan det skada din maskin.

visas klickar du på
[Installera denna drivrutin ändå].

14 Klicka på [Exit]-knappen.
15 Ta ut "Software DVD-ROM" från datorn.
Installationen är slutförd.
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 För WSD-skanningsanslutning

Memo

●● Vid konfiguration av ett litet nätverk som bara består av
maskinen och en dator, ställ då in IP-adresserna så som
visas nedan (i enlighet med RFC1918).

Följ de 2 stegen nedan för att konfigurera
skanna till lokal dator via WSDskanningsanslutningen:

För datorn

●● "Steg 1 Konfigurera nätverksinställningarna på
din maskin" S.90
●● "Steg 2 Installera din maskin till datorn"
S.94

IP-adress :

192.168.0.1~254

Nätmask:

255.255.255.0

Standard gateway:

används inte

DNS-server:

används inte

För maskinen

Notera

IP-adressinställning
Manuell
:

●● Nätverksinställningen på datorn måste konfigureras innan
denna procedur.

IPv4-adress :

192.168.0.1~254
(välj ett annat värde från datorn)

Nätmask:

255.255.255.0

Gateway-adress :

0.0.0.0

Nätverksstorlek:

Liten

Memo

4

●● Du kan hoppa över steg 1 om IP-adressen redan är
inställd på din maskin.

Skanna

Steg 1 Konfigurera
nätverksinställningarna på din
maskin

●● För att ställa in [NätverkStorlek], tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)> och välj sedan [Admin Inställning]
> [NätverksMeny] > [Nätverksinställningar] >
[NätverkStorlek].

Anslut maskinen till ett nätverk med en
Ethernet-kabel eller via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w) och ange maskinens IPadress och annan nätverksinformation på
kontrollpanelen. Du kan ställa in IP-adressen
antingen manuellt eller automatiskt.

Ansluta till trådbundet LAN:

1

Förbered en Ethernet-kabel (kategori 5, partvinad
kabel, rak) och hubb separat.

Om det inte finns någon DHCP- eller BOOTPserver i nätverket måste du manuellt konfigurera
IP-adressen på datorn eller maskinen.
Om din nätverksadministratör eller
internetleverantör specificerar en unik IP-adress
för datorn och din maskin ställer du in IPadresserna manuellt.

Förbered en Ethernet-kabel och en hubb.

2

Notera

●● När du ställer in en IP-adress manuellt måste du fråga
nätverksadministratören eller din internetleverantör
vilken IP-adress du ska använda. Om IP-adressen ställs
in fel kan nätverket gå ner eller internetåtkomst kan
inaktiveras.
●● Följ dessa instruktioner för att konfigurera funktionen
skanna till lokal dator via WSD-skanningsanslutningen.
--Anpassa maskinens IP-version till din dators.
--Ställ in inställning [TCP/IP] till [Enable] på din
maskin. (I fabriksinställningen är den inställd på
[Enable].)
--Ställ in inställning [Webgränssnitt] till [Enable] på
din maskin. (I fabriksinställningen är den [Enable].
Om den är inaktiverad ska du aktivera den genom att
följa instruktionerna i Användarhandboken (avancerad)
> "3. Skanning" > "Användbara funktioner för
skanning till lokal och fjärrdator" > "Aktivera WSDskanningen".)
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Stäng av strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
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3

Koppla in ena änden av Ethernet-kabeln
i maskinens nätverksanslutning.

Ansluta via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w):
Använd WPS-funktionen (knapptryckning) för
att konfigurera trådlöst LAN. Information om
andra metoder för att konfigurera WLAN finns i
användarhandboken för konfigurering.

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
operatörspanelen.

2

Tryck på för att välja [Trådlös
Inställning (Wireless Setting)] och tryck
sedan på .

Koppla in den andra änden av Ethernetkabeln i hubben.

3

Logga in genom att ange
administratörlösenordet för enheten.
Använd , , ,
tangenten för att välja
bokstav och tryck sedan på OK .
Det fabriksinställda administratörslösenordet är
"aaaaaa".

5

4
Skanna

4

1

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Meddelandet nedan kommer att visas i
ungefär 5 sekunder.

4
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Kontrollera att [Ställ in automatiskt
(WPS) (Automatic setup (WPS))] är
vald och tryck sedan på .

Skanna till lokal dator

5

6

Ange IP-adressen:

Tryck på för att välja [WPS-PBC] och
tryck sedan på OK .

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

3

Ange administratörslösenordet.

Tryck på för att välja [Ja (Yes)] och
tryck sedan på OK .

4
Skanna

1

Memo

●● Starta WPS-knappen för trådlös åtkomstpunkt efter du har
klickat på [Ja (Yes)] på bekräftelseskärmen. Alternativt
kan du starta WPS-knappen på denna utrustning om WPSknappen för trådlöst AP startas först.
●● Om du väljer [Nej (No)] återgår skärmen till steg 5.

7

Om du väljer [Ja (Yes)] i steg 6, visas
[Kör knapp-metod... (Running
pushbutton method...)] på skärmen.

Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

Notera

●● Panelfunktioner kan inte utföras när WPS utförs.
●● När [WPS-anslutning lyckades (WPS connection
successful)] visas, är denna utrustning anslutet till WLAN.

Memo

●● Om [Anslutning misslyckades. Timeout
(Connection failed Timeout)] visas, är det möjligt att
anslutningsdestinationens trådlösa åtkomstpunkt inte
kunde hittas inom tidsgränsen. Välj [Ja (Yes)] igen
i steg 6 inom 2 minuter efter att du har tryckt på
WPS-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten.

●● Om [Överlappning (Overlap)] visas har WPS-knappen
på 2 eller fler trådlösa åtkomstpunkter tryckts ned.
Vänta en kort stund och försök sedan igen.
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-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.

Skanna till lokal dator

-- Om du har angett ett felaktigt
värde trycker du på <CLEAR
(RENSA/SUDDA UT)> och anger rätt
värde.

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

Tryck på för att välja
[Nätväskinställning
(Network Setting)], och tryck sedan på
.

Ange IP-adressen med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .

4
Tryck på

7

5

för att gå till nästa ruta.

Ange standard gateway-adress med
hjälp av knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

9

för att gå till nästa ruta.

Ange nätmasken med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

8

Skanna

4

b

6

för att gå till nästa ruta.

Ange DNS-server och WINS-server om
det behövs.
Om du inte måste ansluta DNS-servern eller
WINS-servern till nätverket trycker du på OK tills
pop-up-meddelandet som visar att inställningen
är slutförd visas.

Om du ställer in IP-adressen manuellt
måste du kontrollera att [Manual
(Manual)] är vald och trycka på OK .

10 När inställningsmenyskärmen visas
trycker du på
inställningen.

för att slutföra

Om du får en IP-adress automatiskt, tryck på
för att välja [Auto (Auto)], och tryck på OK .
Fortsätt till steg 10.

11 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

◆◆Skriv ut nätverksinformationen för att
kontrollera att IP-adressen och annan
nätverksinformation är korrekt inställd.
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OK

.
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1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

Steg 2 Installera din maskin till
datorn
Memo

●● Följande procedur installerar WIA-drivrutinen som en
skannerdrivrutin automatiskt.

4
Skanna

2

Kontrollera att [Rapporter] är vald och
tryck på OK .

3

Tryck på
tryck på

OK

1

Klicka på [Start] och välj
[Kontrollpanelen].

2

Välj [Network and Internet] >
[Network and Sharing Center].

3

Välj
[Change advanced sharing settings].

4

Kontrollera att
[Turn on network discovery] är vald.

5

Stäng kontrollpanelen.

6

Klicka på [Start] och välj [Network].

för att välja [System] och
.

4

Tryck på för att välja
[Nätverksinformation] och tryck på
OK .

5

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på

OK

.

Nätverksinformationen skrivs ut.

De enheter som är anslutna till nätverket visas.

7

Högerklicka på ikonen MB491
under [Multifunction Devices
(Multifunction Devices)] och välj
[Installera].
Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto]
visas, klicka på [Ja].
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8

För Mac OS X

När pratbubblan som säger att
installationen är slutförd visas på
aktivitetsfältet klickar du på pratbubblan
för att se detaljerad information, och
klicka på [Stäng (Close)].

 Översikt
Anslutningsmetoder
Du kan välja någon av följande
anslutningsmetoder:
●● Nätverksanslutning
●● USB-anslutning

Produktkrav
Din maskin stöder Mac OS X 10.6 till 10.8.

9

Tryck på <SCAN (SCANNA)>-tangenten
på kontrollpanelen.

Steg att följa

●● "Steg 2 Installera en skannerdrivrutin" S.101
●● "Steg 3 Registrera din dator i verktyget
Network Scanner Setup Tool" S.102
Memo

●● För nätverksanslutningen kan du hoppa över steg 1 om
IP-adressen redan är inställd på maskinen.
●● Du kan hoppa över steg 2 om skannerdrivrutinen redan är
installerad på din dator.

10 Tryck på

för att välja [Local PC
(Local PC)], och tryck sedan på OK .

●● Hoppa över steg 3 för USB-anslutning.

11 Kontrollera att [Välj en ansluten PC] är
OK

.

12 Tryck på

för att välja
[From WSD Scan] och tryck på

OK

.

13 Kontrollera att datorn som din maskin

installerats på visas som mottagardator.

Notera

●● Om maskinens IP-adress ändras efter installationen ska
du avinstallera maskinen från datorn genom att följa
samma instruktioner som i "Steg 2 Installera din maskin
till datorn" S.94, och sedan installera om den.
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Följ de 3 stegen nedan för att konfigurera
funktionen skanna till lokal dator med Mac OS X:
●● "Steg 1 Ansluta maskinen och datorn" S.96

valt och tryck på

4

Skanna till lokal dator

 Steg 1 Ansluta maskinen och
datorn

Memo

●● Vid konfiguration av ett litet nätverk som bara består av
maskinen och en dator, ställ då in IP-adresserna så som
visas nedan (i enlighet med RFC1918).

Välj anslutningsmetod och följ varje procedur.

För datorn

●● "För nätverksanslutning" S.96
●● "För USB-anslutning" S.100

För nätverksanslutning

4

192.168.0.1~254

Nätmask:

255.255.255.0

Standard gateway:

används inte

DNS-server:

används inte

För maskinen

Anslut maskinen till ett nätverk med en
Ethernet-kabel eller via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w) och ange maskinens IPadress och annan nätverksinformation på
kontrollpanelen. Du kan ställa in IP-adressen
antingen manuellt eller automatiskt.

IP-adressinställning
Manuell
:

Skanna

Om det inte finns någon DHCP- eller BOOTPserver i nätverket måste du manuellt konfigurera
IP-adressen på datorn eller maskinen.
Om din nätverksadministratör eller
internetleverantör specificerar en unik IP-adress
för datorn och din maskin ställer du in IPadresserna manuellt.

IPv4-adress :

192.168.0.1~254
(välj ett annat värde från datorn)

Nätmask:

255.255.255.0

Gateway-adress :

0.0.0.0

Nätverksstorlek:

Liten

●● För att ställa in [NätverkStorlek], tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)> och välj sedan [Admin Inställning]
> [NätverksMeny] > [Nätverksinställningar] >
[NätverkStorlek].

Ansluta till trådbundet LAN

Notera

●● Nätverksinställningen på datorn måste konfigureras innan
denna procedur.
●● När du ställer in en IP-adress manuellt måste du fråga
nätverksadministratören eller din internetleverantör
vilken IP-adress du ska använda. Om IP-adressen ställs
in fel kan nätverket gå ner eller internetåtkomst kan
inaktiveras.

IP-adress :

1

Förbered en Ethernet-kabel och en hubb.
Förbered en Ethernet-kabel (kategori 5, partvinad
kabel, rak) och hubb separat.

●● Följ dessa instruktioner för att konfigurera funktionen
skanna till lokal dator via nätverksanslutningen.
--Anpassa maskinens IP-version till din dators.
--Ställ in inställning [TCP/IP] till [Enable] på din
maskin. (I fabriksinställningen är den inställd på
[Enable].)

2

--Ställ in inställning [Nätverk TWAIN ] till [På] på
din maskin. (I fabriksinställningen är den inställd
på [På]. Om den är inaktiverad ska du aktivera den
genom att följa instruktionerna i Användarhandboken
(avancerad) > "3. Skanning" > "Användbara
funktioner för skanning till lokal och fjärrdator" >
"Aktivera inställningarna för TWAIN-nätverk".)
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Stäng av strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Skanna till lokal dator

3

Koppla in ena änden av Ethernet-kabeln
i maskinens nätverksanslutning.

Ansluta via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w)
Använd WPS-funktionen (knapptryckning) för
att konfigurera trådlöst LAN. Information om
andra metoder för att konfigurera WLAN finns i
användarhandboken för konfigurering.

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
operatörspanelen.

2

Tryck på för att välja [Trådlös
Inställning (Wireless Setting)] och tryck
sedan på .

Koppla in den andra änden av Ethernetkabeln i hubben.

3

Logga in genom att ange
administratörlösenordet för enheten.
Använd , , ,
tangenten för att välja
bokstav och tryck sedan på OK .
Det fabriksinställda administratörslösenordet är
"aaaaaa".

5

4
Skanna

4

1

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Meddelandet nedan kommer att visas i
ungefär 5 sekunder.

4
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Kontrollera att [Ställ in automatiskt
(WPS) (Automatic setup (WPS))] är
vald och tryck sedan på .

Skanna till lokal dator

5

6

Ange IP-adressen

Tryck på för att välja [WPS-PBC] och
tryck sedan på OK .

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

3

Ange administratörslösenordet.

Tryck på för att välja [Ja (Yes)] och
tryck sedan på OK .

4
Skanna

1

Memo

●● Starta WPS-knappen för trådlös åtkomstpunkt efter du har
klickat på [Ja (Yes)] på bekräftelseskärmen. Alternativt
kan du starta WPS-knappen på denna utrustning om WPSknappen för trådlöst AP startas först.
●● Om du väljer [Nej (No)] återgår skärmen till steg 5.

7

Om du väljer [Ja (Yes)] i steg 6, visas
[Kör knapp-metod... (Running
pushbutton method...)] på skärmen.

Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , För att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

Notera

●● Panelfunktioner kan inte utföras när WPS utförs.
●● När [WPS-anslutning lyckades (WPS connection
successful)] visas, är denna utrustning anslutet till WLAN.

Memo

●● Om [Anslutning misslyckades. Timeout
(Connection failed Timeout)] visas, är det möjligt att
anslutningsdestinationens trådlösa åtkomstpunkt inte
kunde hittas inom tidsgränsen. Välj [Ja (Yes)] igen
i steg 6 inom 2 minuter efter att du har tryckt på
WPS-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten.

●● Om [Överlappning (Overlap)] visas har WPS-knappen
på 2 eller fler trådlösa åtkomstpunkter tryckts ned.
Vänta en kort stund och försök sedan igen.
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-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.

Skanna till lokal dator

6

-- Om du har matat in fel värde, tryck på
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangenten
och ange sedan rätt värde.

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

4
Tryck på

Tryck på för att välja
[Nätväskinställning
(Network Setting)], och tryck sedan på
.

7

5

Om du ställer in en IP-adress manuellt
ska du kontrollera att [Manual
(Manual)] är vald och trycka på OK .

för att gå till nästa ruta.

Ange standard gateway-adress med
hjälp av knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

9

för att gå till nästa ruta.

Ange nätmasken med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

8

Skanna

4

b

Ange IP-adressen med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .

för att gå till nästa ruta.

Ange DNS-server och WINS-server om
det behövs.
Om du inte måste ansluta DNS-servern eller
WINS-servern till nätverket trycker du på OK tills
pop-up-meddelandet som visar att inställningen
är slutförd visas.

10 När inställningsmenyskärmen visas
trycker du på
inställningen.

för att slutföra

Om du får en IP-adress automatiskt ska du trycka
på
för att välja [Auto (Auto)], och trycka på OK .
Fortsätt till steg 10.

11 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

◆◆Skriv ut nätverksinformationen för att
kontrollera att IP-adressen och annan
nätverksinformation är korrekt inställd.
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OK

.

Skanna till lokal dator

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

För USB-anslutning

1

Förbered en USB-kabel.
Ingen USB-kabel medföljer maskinen. Förbered
en USB 2.0-kabel separat.

Memo

●● Använd en USB 2.0 Hi-Speed-kabel för en USB 2.0
Hi-Speed-anslutning.

4
Skanna

2

Kontrollera att [Rapporter] är valt och
tryck på OK .

3

Tryck på
tryck på

OK

2

Stäng av strömmen genom att hålla
in strömbrytaren i ungefär en sekund.
Stäng av datorn.

3

Anslut ena änden av USB-kabeln
till USB-kontakten på baksidan av
maskinen.

för att välja [System] och
.

4

Tryck på för att välja
[Nätverksinformation] och tryck på
OK .

5

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på

OK

.

Nätverksinformationen skrivs ut.
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4

Anslut den andra änden av USB-kabeln
till datorns USB-anslutning.

6

Kontrollera displayen och klicka på
[Fortsätt (Continue)] om allt är ok.

7

Läs licensavtalet och klicka på [Fortsätt
(Continue)].

8

Klicka på [Agree (Agree)] om du
accepterar.

9

Klicka på [Installera (Install)].

Notera

Skanna

●● Anslut inte USB-kabeln till nätverksuttaget. Om du
gör det kan det skada din maskin.

 Steg 2 Installera en
skannerdrivrutin
1

Kontrollera att maskinen är ansluten till
datorn och att maskinen är påslagen.
Sätt sedan in "Software DVD-ROM" i
datorns DVD-läsare.

2

Dubbelklicka på [OKI] på skrivbordet.

3

Dubbelklicka på [Drivers] > [Scanner]
> [Installer for OS X 10.8] (För Mac
OS X 10.8) eller [Installer for OS X
10.4-10.7] (För Mac OS X 10.4 till 10.7).

4

Klicka på [Fortsätt (Continue)].

Klicka på [Change Install Location
(Change Install Location)] för att ändra
installationsplats för drivrutinen.

5

4

Klicka på [Fortsätt (Continue)].

10 Ange administratörsnamn och lösenord

och klicka sedan på [Install Software].
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11 Klicka på [Continue Installation

Procedur för skanna till lokal
dator

(Continue Installation)].

I detta avsnitt förklaras hur du startar skanna
till lokal dator. Följande procedur är samma för
Windows och Mac OS X.
Du måste konfigurera grundinställningarna innan
du använder funktionen skanna till lokal dator.

12 Klicka på [Restart (Restart)].

Välj anslutningsmetod och följ varje procedur.
●● "För nätverksanslutning" S.102
●● "För USB-anslutning" S.104
●● "För WSD-skanningsanslutning (endast
Windows)" S.105

4
Skanna

 För nätverksanslutning
Notera

 Steg 3 Registrera din dator i
verktyget Network Scanner Setup
Tool

●● För Mac OS X 10.7 till 10.8, om du skannar dokument
via nätverksanslutningen måste du först starta Image
Capture. Sedan måste du välja maskinen från listan som
visas till vänster på Image Capture-skärmen.

1

Tryck på <SCAN (SCANNA)>-tangenten
på kontrollpanelen.

2

Placera dokumentet i ADF:en eller
dokumentglaset så som visas nedan:

För att kunna använda funktionen skanna till
lokal dator via nätverket måste du registrera din
dator som en destination i verktyget Network
Scanner Setup Tool innan du påbörjar ett
skanningsjobb.
Memo

●● Network Scanner Setup Tool installeras tillsammans med
skannerdrivrutinen.

1

2

Från menyn [Gå] väljer du [Program]
> [OKIDATA] > [Scanner] >
[Network Scanner Setup Tool].
Välj din maskin från [Device List] och
klicka på [Lägg till].

●● ADF
Ladda dokument med texten uppåt med
överkanten in först.

3

Ändra [Namn] som visas som en
destination på din maskin om det
behövs, och klicka på [Lägg till].

4

Klicka på [OK] i bekräftelsemeddelandet.

5

Klicka på [OK] för att stänga Network
Scanner Setup Tool.
Justera dokumentguiderna efter dokumentens
bredd.
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●● Dokumentglas
Placera ett dokument med texten nedåt och rikta
upp överkanten mot det övre vänstra hörnet av
glaset.

8

Tryck på för att välja vart du vill skicka
de skannade dokumenten och tryck
sedan på OK .
Valbar plats Värden att skicka:
Applikation Mapp
PC-FAX
Notera

●● För Mac OS X kan du endast välja [Mapp].

9

Tryck på

MONO

eller

COLOR

.

ActKey (för Windows) eller Image Capture (för
Mac OS X) startar, och skanningsjobbet startar
automatiskt på datorn. När skanningen är klar
bearbetas den skannade bilden enligt nedan:

-- Om du väljer [Applikation] startar den
angivna applikationen och den skannade
bilden visas i applikationen.

Stäng dokumentglasets lucka försiktigt.

-- Om du väljer [Mapp] sparas den
skannade bilden i angiven folder.

●● Tryck inte för hårt på glaset när du skannar med
dokumentglaset.

-- Om du väljer [PC-FAX] startar
applikationen för faxöverföring. Efter att
den skannade bilden har skickats, skicka
ett fax med faxöverföringsprogrammet på
din dator.
Referens

●● För att ladda ett liggande dokument, se
Användarhandboken (grundläggande) > "1. Inställningar"
> "Ladda papper och dokument" > "Dokument" > "Ladda
dokument".

Memo

●● Maskinen prioriterar ADF:en när dokument skannas.
Placera inga dokument på ADF:en när du använder
dokumentglaset.

3

Tryck på för att välja [Local PC
(Local PC)], och tryck sedan på OK .

4

Kontrollera att [Välj en ansluten PC] är
valt och tryck sedan på OK .

5

Kontrollera att [Från Nätverk] är valt
och tryck sedan på OK .

6

Tryck på för att välja den dator du vill
använda och tryck sedan på OK .

7

Tryck på , välj [Välj en applikation.]
och tryck sedan på OK .

●● Du kan anpassa inställningarna för skanningstangenten
i ActKey. För mer information, se Användarhandboken
(avancerad) > "3. "Skanning" > "Använda drivrutiner och
program" > "Använda programmet ActKey" > "Ställa in
skanningstangenten".
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Notera

4

Skanna till lokal dator

 För USB-anslutning
1

Tryck på <SCAN (SCANNA)>-tangenten
på kontrollpanelen.

Memo

●● Maskinen prioriterar ADF:en när dokument skannas.
Placera inga dokument på ADF:en när du använder
dokumentglaset.

4

2

Skanna

3

Tryck på för att välja [Local PC
(Local PC)], och tryck sedan på OK .

4

Kontrollera att [Välj en ansluten PC] är
valt och tryck sedan på OK .

5

Tryck på för att välja
[Från USB gränsnitt] och tryck sedan
på OK .

●● Dokumentglas

6

Placera ett dokument med texten nedåt och rikta
upp överkanten mot det övre vänstra hörnet av
glaset.

Tryck på , välj [Välj en applikation.]
och tryck sedan på OK .

7

Tryck på för att välja vart du vill skicka
de skannade dokumenten och tryck
sedan på OK .

Placera dokumentet i ADF:en eller
dokumentglaset så som visas nedan:
●● ADF
Ladda dokument med texten uppåt med
överkanten in först.

Justera dokumentguiderna efter dokumentens
bredd.

Valbar plats Värden att skicka:
Applikation Mapp
PC-FAX
Notera

●● För Mac OS X kan du endast välja [Mapp].

Stäng dokumentglasets lucka försiktigt.
Notera

●● Tryck inte för hårt på glaset när du skannar med
dokumentglaset.
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8

Tryck på

MONO

eller

COLOR

2

.

ActKey (för Windows) eller Image Capture (för
Mac OS X) startar, och skanningsjobbet startar
automatiskt på datorn. När skanningen är klar
bearbetas den skannade bilden enligt nedan:

Placera dokumentet i ADF:en eller
dokumentglaset så som visas nedan:
●● ADF
Ladda dokument med texten uppåt med
överkanten in först.

-- Om du väljer [Applikation] startar den
angivna applikationen och den skannade
bilden visas i applikationen.
-- Om du väljer [Mapp] sparas den
skannade bilden i angiven folder.
-- Om du väljer [PC-FAX] startar
applikationen för faxöverföring. Efter att
den skannade bilden har skickats, skicka
ett fax med faxöverföringsprogrammet på
din dator.
Referens

●● Dokumentglas
Placera ett dokument med texten nedåt och rikta
upp överkanten mot det övre vänstra hörnet av
glaset.

●● Du kan anpassa inställningarna för skanningstangenten
i ActKey. För mer information, se Användarhandboken
(avancerad) > "3. "Skanning" > "Använda drivrutiner och
program" > "Använda programmet ActKey" > "Ställa in
skanningstangenten".

 För WSD-skanningsanslutning
(endast Windows)
1

Tryck på <SCAN (SCANNA)>-tangenten
på kontrollpanelen.
Stäng dokumentglasets lucka försiktigt.
Notera

●● Tryck inte för hårt på glaset när du skannar med
dokumentglaset.

Memo

●● Maskinen prioriterar ADF:en när dokument skannas.
Placera inga dokument på ADF:en när du använder
dokumentglaset.
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4
Skanna

●● För att ladda ett liggande dokument, se
Användarhandboken (grundläggande) > "1. Inställningar"
> "Ladda papper och dokument" > "Dokument" > "Ladda
dokument".

Justera dokumentguiderna efter dokumentens
bredd.

Skanna till lokal dator

4

Tryck på för att välja [Local PC
(Local PC)], och tryck sedan på OK .

4

Kontrollera att [Välj en ansluten PC] är
valt och tryck sedan på OK .

5

Tryck på , välj [From WSD Scan] och
tryck sedan på OK .

6

Tryck på för att välja händelse för
mottagardatorn och tryck sedan på OK .

Skanna

3

Valbara
Skanna
Skanna
Skanna
Skanna
Skanna

händelser:
för e-post till XXX
för fax till XXX
för OCR till XXX
för utskrift till XXX
till XXX
XXX indikerar namnet på mottagardatorn.

Du kan ställa in en åtgärd för varje händelse i
Windows skanningsegenskaper.

7

Tryck på

MONO

eller

COLOR

.

Skanningsjobbet fortsätter enligt den åtgärden
som ställts in för den valda händelsen.
Referens

●● För att ladda ett liggande dokument, se
Användarhandboken (grundläggande) > "1. Inställningar"
> "Ladda papper och dokument" > "Dokument" > "Ladda
dokument".
●● Du kan skanna dubbelsidiga dokument. För information
om dubbelsidiga dokument, se Användarhandboken
(grundläggande) > "4. Skanning" > "Skanningsmetoder"
> "Skanna till lokal dator" > "WSD-skanningsanslutning".
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5 Skriva ut
I detta kapitel förklaras grundinställningen och den grundläggande proceduren för funktionen utskrift
från dator.
Din maskin stödjer följande utskriftsfunktioner.
Funktion
"Skriva ut från en dator"

Skriva ut från USB-minne

Översikt
Skriver ut ett dokument som skickats från en dator ansluten via USB eller
nätverk. Skrivardrivrutinen måste vara installerad på datorn för att denna
funktion ska kunna användas.
Skriver ut dokument sparade på ett USB-minne som är anslutet till maskinens
USB-port.
För funktionens procedur, se Användarhandboken (grundläggande) > "5. Använda
en skrivare" > "Skriva ut från USB-minne".

●●
Skriva ut från en dator
I detta avsnitt beskrivs hur du installerar en skrivardrivrutin och grundläggande utskrift av dokument
från en dator.

Skriva ut

Se till att installera en skrivardrivrutin innan du använder denna funktion.

Installera en skrivardrivrutin
I detta avsnitt beskrivs hur du installerar en
skrivardrivrutin på din dator.
Se proceduren för det operativsystem du
använder.
●● "För Windows" S.107

Produktkrav
Maskinen stödjer följande operativsystem från
Windows:
●● Windows 8/Windows 8 (64-bitars version)
●● Windows Server 2012
●● Windows 7/Windows 7 (64-bitars version)
●● Windows Vista/Windows Vista (64-bitars version)

●● "För Mac OS X" S.116

●● Windows Server 2008 R2

För Windows

●● Windows Server 2008/Windows Server 2008
(x64-version)
●● Windows XP/Windows XP (x64-version)

 Översikt
Anslutningsmetoder
Du kan välja någon av följande
anslutningsmetoder:

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

Olika typer av skrivardrivrutiner
Följande skrivardrivrutinstyper kan installeras.
Typ

●● "För nätverksanslutning" S.108
●● "För USB-anslutning" S.114

PCL
PS

PCL
XPS

Beskrivning
PCL-skrivardrivrutinen är lämplig för utskrift
av affärsdokument.
PS-skrivardrivrutinen är lämplig för utskrift
av dokument som innehåller PostScripttypsnitt och EPS-data.
PCL XPS-skrivardrivrutinen är lämplig för
utskrift från en XPS-applikation.
*D
 en stödjer inte Windows Vista/Windows Server
2008/Windows XP/ Windows Server 2003.

Memo

●● Beroende på skrivardrivrutinens eller Windows version
kan beskrivningen skilja sig åt.
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5

Skriva ut från en dator

 För nätverksanslutning

För datorn

Följ de 2 stegen nedan för att installera
en skrivardrivrutin på din dator via
nätverksanslutningen:

IP-adress :

192.168.0.1~254

Nätmask:

255.255.255.0

Standard gateway:

används inte

DNS-server:

används inte

●● "Steg 1 Konfigurera nätverksinställningarna på
din maskin" S.108

För maskinen
IP-adressinställning
Manuell
:

●● "Steg 2 Installera en skrivardrivrutin" S.112
Notera

●● Nätverksinställningen på datorn måste slutföras innan
denna procedur.
Memo

●● Du kan hoppa över steg 1 om IP-adressen redan är
inställd på din maskin.
●● Du kan hoppa över steg 2 om skrivardrivrutinen redan är
installerad på din dator.

5

Steg 1 Konfigurera
nätverksinställningarna på din
maskin

IPv4-adress :

192.168.0.1~254
(välj ett annat värde från datorn)

Nätmask:

255.255.255.0

Gateway-adress :

0.0.0.0

Nätverksstorlek:

Liten

●● För att ställa in [NätverkStorlek], tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)> och välj sedan [Admin Inställning]
> [NätverksMeny] > [Nätverksinställningar] >
[NätverkStorlek].

Ansluta till trådbundet LAN:

Skriva ut

Anslut maskinen till ett nätverk med en
Ethernet-kabel eller via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w) och ange maskinens IPadress och annan nätverksinformation på
kontrollpanelen. Du kan ställa in IP-adressen
antingen manuellt eller automatiskt.
Om det inte finns någon DHCP-server eller
BOOTP-server i nätverket måste du manuellt
konfigurera IP-adressen på datorn eller
maskinen.
Om din nätverksadministratör eller
internetleverantör specificerar en unik IP-adress
för datorn och din maskin ställer du in IPadresserna manuellt.

1

Förbered en Ethernet-kabel och en hubb.
Förbered en Ethernet-kabel (kategori 5, partvinad
kabel, rak) och hubb separat.

2

Notera

●● Fråga nätverksadministratören eller din internetleverantör
vilken IP-adress du ska använda när du ställer in en
IP-adress manuellt. Om IP-adressen ställs in fel kan
nätverket gå ner eller internetåtkomst kan avaktiveras.
●● Anpassa maskinens IP-version till din dators.
●● Ställ in inställning [TCP/IP] till [Enable] på din maskin.
(I fabriksinställningen är den inställd på [Enable].)
Memo

●● Vid konfiguration av ett litet nätverk som bara består av
maskinen och en dator, ställ då in IP-adresserna så som
visas nedan (i enlighet med RFC1918).
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Stäng av strömmen genom att hålla
in strömbrytaren i ungefär en sekund.
Stäng av datorn.

Skriva ut från en dator

3

4

Koppla in ena änden av Ethernet-kabeln
i nätverksanslutningen på maskinens
baksida.

Ansluta via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w):
Använd WPS-funktionen (knapptryckning) för
att konfigurera trådlöst LAN. Information om
andra metoder för att konfigurera WLAN finns i
användarhandboken för konfigurering.

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
operatörspanelen.

2

Tryck på för att välja [Trådlös
Inställning (Wireless Setting)] och tryck
sedan på .

5

Koppla in den andra änden av Ethernetkabeln i hubben.
Logga in genom att ange
administratörlösenordet för enheten.
Använd , , ,
tangenten för att välja
bokstav och tryck sedan på OK .
Det fabriksinställda administratörslösenordet är
"aaaaaa".

5

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Meddelandet nedan kommer att visas i
ungefär 5 sekunder.

4
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Kontrollera att [Ställ in automatiskt
(WPS) (Automatic setup (WPS))] är
vald och tryck sedan på .

Skriva ut

3

Skriva ut från en dator

5

6

Tryck på för att välja [WPS-PBC] och
tryck sedan på OK .

Ange IP-adressen:
Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

3

Ange administratörslösenordet.

Tryck på för att välja [Ja (Yes)] och
tryck sedan på OK .

Memo

5
Skriva ut

1

●● Starta WPS-knappen för trådlös åtkomstpunkt efter du har
klickat på [Ja (Yes)] på bekräftelseskärmen. Alternativt
kan du starta WPS-knappen på denna utrustning om WPSknappen för trådlöst AP startas först.
●● Om du väljer [Nej (No)] återgår skärmen till steg 5.

7

Om du väljer [Ja (Yes)] i steg 6, visas
[Kör knapp-metod... (Running
pushbutton method...)] på skärmen.

Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , För att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

Notera

●● Panelfunktioner kan inte utföras när WPS utförs.
●● När [WPS-anslutning lyckades (WPS connection
successful)] visas, är denna utrustning anslutet till WLAN.

Memo

●● Om [Anslutning misslyckades. Timeout
(Connection failed Timeout)] visas, är det möjligt att
anslutningsdestinationens trådlösa åtkomstpunkt inte
kunde hittas inom tidsgränsen. Välj [Ja (Yes)] igen
i steg 6 inom 2 minuter efter att du har tryckt på
WPS-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten.

●● Om [Överlappning (Overlap)] visas har WPS-knappen
på 2 eller fler trådlösa åtkomstpunkter tryckts ned.
Vänta en kort stund och försök sedan igen.

- 110 -

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.

Skriva ut från en dator

-- Om du har matat in fel värde, tryck på
<CLEAR (RENSA/SUDDA UT)>-tangenten
och ange sedan rätt värde.

4

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

6

Ange IP-adressen med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .

Tryck på

7

Ange nätmasken med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

8

5

Om du ställer in en IP-adress manuellt
ska du kontrollera att [Manual
(Manual)] är vald och trycka på OK .

för att gå till nästa ruta.

Ange standard gateway-adress med
hjälp av knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

9

5

för att gå till nästa ruta.

Skriva ut

Tryck på för att välja
[Nätväskinställning
(Network Setting)], och tryck sedan på
.

för att gå till nästa ruta.

Ange DNS-server och WINS-server om
det behövs.
Om du inte måste ansluta DNS-servern eller
WINS-servern till nätverket trycker du på OK tills
pop-up-meddelandet som visar att inställningen
är slutförd visas.

10 När inställningsmenyskärmen visas
trycker du på
inställningen.

för att slutföra

Om du får en IP-adress automatiskt ska du trycka
på
för att välja [Auto (Auto)], och trycka på
OK . Fortsätt till steg 10.

11 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

◆◆Skriv ut nätverksinformationen för att
kontrollera att IP-adressen och annan
nätverksinformation är korrekt inställd.
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OK

.

Skriva ut från en dator

5

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Kontrollera att [Rapporter] är valt och
tryck på OK .

3

Tryck på
tryck på

4

Tryck på för att välja
[Nätverksinformation] och tryck på

Skriva ut

5

för att välja [System] och
OK .

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på

OK

OK

4

Välj din maskins enhet och klicka sedan
på [Next (Next)].

5

Läs licensavtalet och klicka på
[Jag accepterar].

6

Läs "Environmental advice for Users
(Environmental advice for Users)" och
klicka på [Next (Next)].

7

Välj kryssrutan för den skrivardrivrutin
som du vill installera, och klicka på
Install bunch-knappen.

.

.

Nätverksinformationen skrivs ut.

Steg 2 Installera en skrivardrivrutin
Notera

●● Du måste vara inloggad som administratör för att slutföra
denna procedur.

1

2

Försäkra dig om att din maskin och
datorn är påslagna och anslutna och sätt
sedan in DVD-skivan "Software DVDROM" i datorn.
Klicka på [Run Setup.exe] när
[Auto Play] visas.
Om dialogrutan [User Account Control] visas
klickar du på [Ja].

3

Memo

●● Som standard är [PCL driver (PCL driver)],
[Scanner driver (Scanner driver)], och [ActKey
(ActKey)] valda.

Välj språk och klicka sedan på [Next].
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Skriva ut från en dator

8

Om dialogrutan [Windows Security]
visas klickar du på
[Install this driver software anyway].

9

Klicka på [Network
(Network)]-knappen.

12 Klicka på [Exit (Exit)]-knappen.

Enhetssökningen påbörjas.

13 Ta ut "Software DVD-ROM" från datorn.
Installationen är slutförd.

-- Om maskinen inte hittas visas skärmen
[Review your installation settings.].
Fortsätt till steg 10.

10 Klicka på [Restart search

(Restart search)] för att starta
enhetssökningen på nytt.

◆◆Kontrollera att installationen av
skrivardrivrutinen lyckades genom att skriva
ut en testsida.

5

1

Klicka på [Start] >
[Enheter och skrivare].

2

Högerklicka på ikonen OKI MB491
och välj [Printer properties] (> en
önskad skrivardrivrutin om du har flera
installerade) från pop-up-menyn.

Skriva ut

-- Om maskinen hittas installeras den
automatiskt. Fortsätt till steg 11.

3

På fliken [General] klickar du på
[Print Test Page].

Efter att maskinen visas väljer du den och klickar
på [Next (Next)].

Memo

●● Om maskinen inte visas när du klickar
på [Restart search (Restart search)],
väljer du [Printer name/IP Address
(Printer name/IP Address)] och anger IP-adressen
som tilldelats maskinen och klickar sedan på [Next
(Next)].

11 Om dialogrutan [Windows Security]

visas klickar du på
[Install this driver software anyway].
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Skriva ut från en dator

6

 För USB-anslutning
Följ instruktionerna nedan för att ansluta en
USB-kabel och installera en skrivardrivrutin på
din dator.

Om dialogrutan [User Account Control] visas
klickar du på [Ja].

Notera

●● Du måste vara inloggad som administratör för att slutföra
denna procedur.
Memo

●● Du kan hoppa över denna procedur om skrivardrivrutinen
redan är installerad på din dator.

1

Klicka på [Run Setup.exe] när
[Auto Play] visas.

7

Välj språk och klicka sedan på [Next
(Next)].

8

Välj din maskins enhet och klicka sedan
på [Next (Next)].

9

Läs licensavtalet och klicka på
[Jag accepterar].

Förbered en USB-kabel.
Ingen USB-kabel medföljer maskinen. Förbered
en USB 2.0-kabel separat.

5

Memo

Skriva ut

●● Använd en USB 2.0 Hi-Speed-kabel för en USB 2.0
Hi-Speed-anslutning.

2

Stäng av strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

10 Läs "Environmental advice for Users

(Environmental advice for Users)" och
klicka på [Next (Next)].

3

Anslut ena änden av USB-kabeln
till USB-kontakten på baksidan av
maskinen.

4

Slå på datorn.

5

Sätt in "Software DVD-ROM" i datorn.
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11 Välj kryssrutan för den skrivardrivrutin
som du vill installera, och klicka på
Install bunch-knappen.
Memo

●● Som standard är [PCL driver (PCL driver)],
[Scanner driver (Scanner driver)], och [ActKey
(ActKey)] valda.

Notera

●● Stick inte in USB-kabeln i nätverksuttaget. Om du
gör det kan det skada din maskin.

14 Klicka på [Exit]-knappen.
15 Ta ut "Software DVD-ROM" från datorn.
Installationen är slutförd.

◆◆Kontrollera att installationen av
skrivardrivrutinen lyckades genom att skriva
ut en testsida.

13 När instruktionen visas för att ansluta

1

Klicka på [Start] >
[Enheter och skrivare].

2

Högerklicka på ikonen OKI MB491
och välj [Printer properties] (> en
önskad skrivardrivrutin om du har flera
installerade) från pop-up-menyn.

3

På fliken [General] klickar du på
[Print Test Page].

visas klickar du på
[Install this driver software anyway].
maskinen till datorn och sätta på
maskinen sticker du in andra änden av
USB-kabeln i datorns USB-uttag och
håller ner strömbrytaren i ungefär en
sekund för att slå på strömmen.
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Skriva ut

12 Om dialogrutan [Windows Security]

5

Skriva ut från en dator

För Mac OS X

Referens

●● PS-drivrutinen stöder även EtherTalk-protokollet. För mer
information, se Användarhandboken (grundläggande)
> "1. Inställningar" > "Ansluta till en dator" >
"Nätverksanslutning" > "Installera en skrivardrivrutin
(endast för Mac OS X)".

 Översikt
Anslutningsmetoder

Steg 1 Konfigurera
nätverksinställningarna på din
maskin

Du kan välja någon av följande
anslutningsmetoder:
●● "För nätverksanslutning" S.116

Anslut maskinen till ett nätverk med en
Ethernet-kabel eller via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w) och ange maskinens IPadress och annan nätverksinformation på
kontrollpanelen. Du kan ställa in IP-adressen
antingen manuellt eller automatiskt.

●● "För USB-anslutning" S.124

Produktkrav
Din maskin stöder Mac OS X 10.4 till 10.8.

Om det inte finns någon DHCP-server eller
BOOTP-server i nätverket måste du manuellt
konfigurera IP-adressen på datorn eller
maskinen.

Olika typer av skrivardrivrutiner

5

Följande drivrutinstyper kan installeras.
Typ
PS

Skriva ut

PCL

Beskrivning

Om din nätverksadministratör eller
internetleverantör specificerar en unik IP-adress
för datorn och din maskin ställer du in IPadresserna manuellt.

PS-skrivardrivrutinen är lämplig för
utskrift av dokument som innehåller
PostScript-typsnitt och EPS-data.
Den kan också användas för vanlig
utskrift.
PCL-skrivardrivrutinen är lämplig för
utskrift av affärsdokument.

Notera

●● Fråga nätverksadministratören eller din internetleverantör
vilken IP-adress du ska använda när du ställer in en
IP-adress manuellt. Om IP-adressen ställs in fel kan
nätverket gå ner eller internetåtkomst kan avaktiveras.

Notera

●● Anpassa maskinens IP-version till din dators.

●● Beroende på skrivardrivrutinens eller Mac OS X version,
kanske beskrivningen skiljer sig åt.

●● Ställ in inställning [TCP/IP] till [Enable] på din maskin.
(I fabriksinställningen är den inställd på [Enable].)
Memo

 För nätverksanslutning

●● Vid konfiguration av ett litet nätverk som bara består av
maskinen och en dator, ställ då in IP-adresserna så som
visas nedan (i enlighet med RFC1918).

Följ de 3 stegen nedan för att installera
en skrivardrivrutin på din dator via
nätverksanslutningen:

För datorn

●● "Steg 1 Konfigurera nätverksinställningarna på
din maskin" S.116
●● "Steg 2 Avaktivera viloläget i maskinen"
S.120

IP-adress :

192.168.0.1~254

Nätmask:

255.255.255.0

Standard gateway:

används inte

DNS-server:

används inte

För maskinen
IP-adressinställning
Manuell
:

●● "Steg 3 Installera en skrivardrivrutin" S.121
Följande procedur använder Bonjour som
nätverksprotokoll.
Notera

●● Nätverksinställningen på datorn måste slutföras innan
denna procedur.
Memo

●● Du kan hoppa över steg 1 om IP-adressen redan är
inställd på din maskin.
●● Du kan hoppa över steg 3 om skrivardrivrutinen redan är
installerad på din dator.

IPv4-adress :

192.168.0.1~254
(välj ett annat värde från datorn)

Nätmask:

255.255.255.0

Gateway-adress :

0.0.0.0

Nätverksstorlek:

Liten

●● För att ställa in [NätverkStorlek], tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)> och välj sedan [Admin Inställning]
> [NätverksMeny] > [Nätverksinställningar] >
[NätverkStorlek].
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Ansluta till trådbundet LAN:

1

4

Koppla in den andra änden av Ethernetkabeln i hubben.

5

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Förbered en Ethernet-kabel och en hubb.
Förbered en Ethernet-kabel (kategori 5, partvinad
kabel, rak) och hubb separat.

2

Stäng av strömmen genom att hålla
in strömbrytaren i ungefär en sekund.
Stäng av datorn.

5
Skriva ut

3

Koppla in ena änden av Ethernet-kabeln
i nätverksanslutningen på maskinens
baksida.
Ansluta via trådlöst LAN (endast
MB451w, MB471w):
Använd WPS-funktionen (knapptryckning) för
att konfigurera trådlöst LAN. Information om
andra metoder för att konfigurera WLAN finns i
användarhandboken för konfigurering.

1

Tryck på <SETTING (INSTÄLLNING)>tangenten på operatörspanelen.

2

Tryck på för att välja [Trådlös
Inställning (Wireless Setting)] och tryck
sedan på .

3

Logga in genom att ange
administratörlösenordet för enheten.
Använd , , ,
tangenten för att välja
bokstav och tryck sedan på OK .
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7

Det fabriksinställda administratörslösenordet är
"aaaaaa".

Meddelandet nedan kommer att visas i
ungefär 5 sekunder.

Om du väljer [Ja (Yes)] i steg 6, visas
[Kör knapp-metod... (Running
pushbutton method...)] på skärmen.

Notera

●● Panelfunktioner kan inte utföras när WPS utförs.
●● När [WPS-anslutning lyckades (WPS connection
successful)] visas, är denna utrustning anslutet till WLAN.

5

4

Skriva ut

5

Kontrollera att [Ställ in automatiskt
(WPS) (Automatic setup (WPS))] är
vald och tryck sedan på .

Memo

●● Om [Anslutning misslyckades. Timeout
(Connection failed Timeout)] visas, är det möjligt att
anslutningsdestinationens trådlösa åtkomstpunkt inte
kunde hittas inom tidsgränsen. Välj [Ja (Yes)] igen
i steg 6 inom 2 minuter efter att du har tryckt på
WPS-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten.

Tryck på för att välja [WPS-PBC] och
tryck sedan på OK .
●● Om [Överlappning (Overlap)] visas har WPS-knappen
på 2 eller fler trådlösa åtkomstpunkter tryckts ned.
Vänta en kort stund och försök sedan igen.

6

Tryck på för att välja [Ja (Yes)] och
tryck sedan på OK .

Memo

●● Starta WPS-knappen för trådlös åtkomstpunkt efter du har
klickat på [Ja (Yes)] på bekräftelseskärmen. Alternativt
kan du starta WPS-knappen på denna utrustning om WPSknappen för trådlöst AP startas först.
●● Om du väljer [Nej (No)] återgår skärmen till steg 5.
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Ange IP-adressen:

1

2

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

Tryck på för att välja
[Lätt Inställning (Easy Setup)], och
tryck på OK .

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

4

Tryck på för att välja
[Nätväskinställning
(Network Setting)], och tryck sedan på
.

5

Om du ställer in IP-adressen manuellt
ska du kontrollera att [Manual
(Manual)] är vald och trycka på OK .

Ange administratörslösenordet.
Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

Om du får IP-adressen automatiskt ska du trycka
på
för att välja [Auto (Auto)], och trycka på
OK . Fortsätt till steg 10.

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.
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5
Skriva ut

3

-- Om du har angett ett felaktigt
värde trycker du på <CLEAR
(RENSA/SUDDA UT)> och anger rätt
värde.

Skriva ut från en dator

6

5

Ange IP-adressen med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .

Tryck på

7

Skriva ut

8

9

2

Kontrollera att [Rapporter] är valt och
tryck på OK .

3

Tryck på
tryck på

OK

för att välja [System] och
.

4

Tryck på för att välja
[Nätverksinformation] och tryck på
OK .

5

Kontrollera att [Ja] är markerat i
bekräftelsemeddelandet och tryck på

för att gå till nästa ruta.

Ange standard gateway-adress med
hjälp av knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

för att gå till nästa ruta.

Ange nätmasken med hjälp av
knappsatsen och tryck på OK .
Tryck på

1

Nätverksinformationen skrivs ut.

för att gå till nästa ruta.

Steg 2 Avaktivera viloläget i
maskinen

Ange DNS-server och WINS-server om
det behövs.

När du ansluter till ett nätverk med Bonjour
måste du avaktivera viloläget i maskinen.

Om du inte måste ansluta DNS-servern eller
WINS-servern till nätverket trycker du på OK tills
pop-up-meddelandet som visar att inställningen
är slutförd visas.

1

Tryck på <SETTING
(INSTÄLLNING)>-tangenten på
kontrollpanelen.

2

Tryck på för att välja
[Admin Inställning (Admin Setup)],
och tryck på OK .

10 När inställningsmenyskärmen visas
trycker du på
inställningen.

för att slutföra

11 Kontrollera att [Ja] är markerat i

bekräftelsemeddelandet och tryck på

OK

.

◆◆Skriv ut nätverksinformationen för att
kontrollera att IP-adressen och annan
nätverksinformation är korrekt inställd.
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OK

.

Skriva ut från en dator

3

Ange administratörslösenordet.

Steg 3 Installera en skrivardrivrutin

Det fabriksinställda lösenordet är "aaaaaa".

a

◆◆För Mac OS X 10.5 till 10.8

Tryck på , , , för att välja det
tecken du vill ha, och tryck sedan på
OK .

1

Kontrollera att maskinen och datorn är
påslagna och anslutna.

2

Sätt in "Software DVD-ROM" i datorn.

3

Dubbelklicka på [OKI]-ikonen på
skrivbordet.

4

Dubbelklicka på mappen [Drivers] >
[PS] eller mappen [PCL] > [Installer
for OS X 10.5-10.8].
Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda
installationen.

-- Det valda tecknet matas in som "*" i
textfältet.

5

Från Apple-menyn väljer du
[Systeminställningar].

6

Klicka på [Print & Scan] (för Mac OS X
10.5 och 10.6: [Print & Fax]).

7

Klicka på [+] och välj
[Add Other Printer or Scanner] i popup-menyn.
För Mac OS X 10.5 och 10.6 klickar du på [+].

4

b

Upprepa steg a tills alla tecken har
matats in.

c

Tryck på och för att välja
[Enter] och tryck på OK .

Tryck på för att välja
[Användarinstallation] och tryck på

5

Tryck på för att välja [EnergiSpar]
och tryck på OK .

6

Tryck på
tryck på

OK

OK

.

8

för att välja [Somna in] och
.

7

Tryck på
på OK .

för att välja [AV] och tryck

8

Tryck på

tills den övre skärmen visas.
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Klicka på [Förval (Default)].

5
Skriva ut

-- Om du har angett ett felaktigt
värde trycker du på <CLEAR
(RENSA/SUDDA UT)> och anger rätt
värde.

Skriva ut från en dator

9

Välj namnet på den maskin vars
[Typ] är [Bonjour], och kontrollera
sedan att [OKI MB491(PS)]
eller [OKI MB491(PCL)] visas i
[Skriv ut med (Print Using)].

◆◆Kontrollera att installationen av
skrivardrivrutinen lyckades genom att skriva
ut en testsida.

Namnet på din maskin visas "OKI-MB491- (the
last six digits of the MAC address) (OKIMB491- (the last six digits of the MAC address))".

1

Från menyn [Gå] väljer du [Program]
> [Textredigering].

2

Välj menyn [Fil] > [Skriv ut].

3

Välj namnet på din maskin från
[Printer].

4

Klicka på [Skriv ut].

◆◆För Mac OS X 10.4.0 till 10.4.11
Memo

5

●● Följande procedur använder Mac OS X 10.4.11
som exempel. Beroende på operativsystemet kan
beskrivningen skilja sig.

10 Klicka på [Lägg till (Add)].

Skriva ut

11 Om dialogrutan

[Installerbara alternativ] visas klickar
du på [Fortsätt].

12 Kontrollera att din maskin visas

i [Skrivare (Printers)] och
[OKI MB491(PS)] eller att
[OKI MB491(PCL)] visas i [Typ].

1

Kontrollera att maskinen och datorn är
påslagna och anslutna.

2

Från Apple-menyn väljer du
[Systeminställningar].

3

Välj [Nätverk].

4

Välj [Network Port Configurations
(Network Port Configurations)] från
[Visa (Show)], och kontrollera sedan att
[Built-in Ethernet (Built-in Ethernet)]
är valt.

5

Stäng [Nätverk].

6

Sätt in "Software DVD-ROM" i datorn.

7

Dubbelklicka på [OKI]-ikonen på
skrivbordet.

Notera

●● Om [OKI MB491(PS)] eller [OKI MB491(PCL)]
inte visas korrekt i [Typ (Kind)], klicka på [-] för att
ta bort din maskin från [Skrivare (Printers)] och
upprepa sedan proceduren från steg 8 till 12.

13 Stäng [Print & Scan] (för Mac OS X
10.5 och 10.6: [Print & Fax]).

14 Ta ut "Software DVD-ROM" från datorn.
Installationen är slutförd.
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Skriva ut från en dator

8

13 Om dialogrutan

Dubbelklicka på mappen [Drivrutin] >
[PS] eller mappen [PCL] > [Installer
for OS X 10.4].

[Installerbara alternativ] visas klickar
du på [Fortsätt].

Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda
installationen.

9

14 Kontrollera att namnet på din maskin

visas i [Printer List (Printer List)] och
stäng sedan fönstret.

Från menyn [Gå] väljer
du [Verktygsprogram]
och dubbelklickar sedan på
[Verktyg för skrivarinstallation].
Notera

●● Om [Verktyg för skrivarinstallation] redan är
igång stänger du det och öppnar igen.

15 Ta ut "Software DVD-ROM" från datorn.

10 Klicka på [Lägg till (Add)].

Installationen är slutförd.

◆◆Kontrollera att installationen av
skrivardrivrutinen lyckades genom att skriva
ut en testsida.

Från menyn [Gå] väljer du [Program]
> [Textredigering].

2

Välj menyn [Fil] > [Page setup].

3

Välj namnet på din maskin från
[Format för].

4

Kontrollera att [OKI MB491(PS)] eller
[OKI MB491(PCL)] visas korrekt under
[Format för (Format for)].

5

Klicka på [OK (OK)].

6

Välj menyn [Fil] > [Skriv ut].

7

Välj namnet på din maskin från
[Printer].

8

Klicka på [Skriv ut].

11 Välj namnet på den maskin vars

[Anslutning (Connection)]
är [Bonjour], och kontrollera
sedan att [OKI MB491(PS)]
eller [OKI MB491(PCL)] visas i
[Skriv ut med (Print Using)].
Namnet på din maskin visas med "OKI-MB491(the last six digits of the MAC address) (OKIMB491- (the last six digits of the MAC address))".

12 Klicka på [Lägg till (Add)].
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Skriva ut

Om dialogrutan
[Det finns inga tillgängliga skrivare
(You have no printers available)] visas klickar du
på [Lägg till (Add)].

1

5

Skriva ut från en dator

 För USB-anslutning

4

Följ instruktionerna nedan för att ansluta en
USB-kabel och installera en skrivardrivrutin på
din dator.

Anslut den andra änden av USB-kabeln
till datorns USB-anslutning.

För Mac OS X 10.5 till 10.8
Notera

●● Inaktivera antivirusprogrammet innan du börjar.

1

Förbered en USB-kabel.
Ingen USB-kabel medföljer maskinen. Förbered
en USB 2.0-kabel separat.

Notera

●● Stick inte in USB-kabeln i nätverksuttaget. Om du
gör det kan det skada din maskin.
Memo

5

●● Använd en USB 2.0 Hi-Speed-kabel för en USB 2.0
Hi-Speed-anslutning.

Skriva ut

2

3

5

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund. Slå
på datorn.

6

Sätt in "Software DVD-ROM" i datorn.

7

Dubbelklicka på [OKI]-ikonen på
skrivbordet.

8

Dubbelklicka på mappen [Drivers] >
[PS] eller mappen [PCL] > [Installer
for OS X 10.5-10.8].

Stäng av strömmen genom att hålla
in strömbrytaren i ungefär en sekund.
Stäng av datorn.

Anslut ena änden av USB-kabeln
till USB-kontakten på baksidan av
maskinen.

Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda
installationen.

9

Från Apple-menyn väljer du
[Systeminställningar].

10 Klicka på [Print & Scan] (för Mac OS X
10.5 och 10.6: [Print & Fax]).

- 124 -

Skriva ut från en dator

11 Klicka på [+] och välj

[Add Other Printer or Scanner] i popup-menyn.

14 Kontrollera att namnet på din

maskin visas i [Skrivare (Printers)]
och att [OKI MB491(PS)] eller
[OKI MB491(PCL)] visas.

För Mac OS X 10.5 och 10.6 klickar du på [+].

Notera

Notera

●● Om [OKI MB491(PS)] eller [OKI MB491(PCL)]
inte visas korrekt, klicka på [-] för att ta bort din
maskin från [Skrivare (Printers)] och upprepa sedan
proceduren från steg 11 till 13.

●● Om maskinen redan visas i [Skrivare (Printers)]
väljer du din maskin och klickar på [-] för att ta bort.
Klicka sedan på [+].

[Typ] är [USB], och kontrollera
sedan att [OKI MB491(PS)]
eller [OKI MB491(PCL)] visas i
[Skriv ut med (Print Using)].

15 Stäng [Print & Scan] (för Mac OS X
10.5 och 10.6: [Print & Fax]).

16 Ta ut "Software DVD-ROM" från datorn.
Installationen är slutförd.

◆◆Kontrollera att installationen av
skrivardrivrutinen lyckades genom att skriva
ut en testsida.

13 Klicka på [Lägg till (Add)].

1

Från menyn [Gå] väljer du [Program]
> [Textredigering].

2

Välj menyn [Fil] > [Skriv ut].

3

Välj namnet på din maskin från
[Printer].

4

Klicka på [Skriv ut].
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Skriva ut

12 Välj namnet på den maskin vars

5

Skriva ut från en dator

För Mac OS X 10.4.0 till 10.4.11

4

Memo

Anslut den andra änden av USB-kabeln
till datorns USB-anslutning.

●● Proceduren nedan använder Mac OS X 10.4.11
som exempel. Beroende på operativsystemet kan
beskrivningen skilja sig.

1

Förbered en USB-kabel.
Ingen USB-kabel medföljer maskinen. Förbered
en USB 2.0-kabel separat.

Memo

●● Använd en USB 2.0 Hi-Speed-kabel för en USB 2.0
Hi-Speed-anslutning.

5

2

Stäng av strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund.

Notera

●● Stick inte in USB-kabeln i nätverksuttaget. Om du
gör det kan det skada din maskin.

Slå på strömmen genom att hålla in
strömbrytaren i ungefär en sekund. Slå
på datorn.

6

Sätt in "Software DVD-ROM".

7

Dubbelklicka på [OKI]-ikonen på
skrivbordet.

8

Dubbelklicka på mappen [Drivrutin] >
[PS] eller mappen [PCL] > [Installer
for OS X 10.4].

Skriva ut

5

3

Anslut ena änden av USB-kabeln
till USB-kontakten på baksidan av
maskinen.

Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda
installationen.

9

Från menyn [Gå] väljer
du [Verktygsprogram]
och dubbelklickar sedan på
[Verktyg för skrivarinstallation].
Notera

●● Om [Verktyg för skrivarinstallation] redan är
igång stänger du det och öppnar igen.
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10 Klicka på [Lägg till (Add)].

◆◆Kontrollera att installationen av
skrivardrivrutinen lyckades genom att skriva
ut en testsida.

Om dialogrutan
[Det finns inga tillgängliga skrivare
(You have no printers available)] visas klickar du
på [Lägg till (Add)].

Notera

●● Om namnet på den maskin vars [connection] är
[USB] redan visas väljer du den och klickar på
[Radera], och klickar sedan på [Lägg till (Add)].

[Anslutning (Connection)] är
[USB], och kontrollera sedan
att [OKI MB491(PS)] eller
[OKI MB491(PCL)] visas i
[Skriv ut med (Print Using)].

Från menyn [Gå] väljer du [Program]
> [Textredigering].

2

Välj menyn [Fil] > [Page setup].

3

Välj namnet på din maskin från
[Format för].

4

Kontrollera att [OKI MB491(PS)] eller
[OKI MB491(PCL)] visas korrekt under
[Format för].

5

Klicka på [OK].

6

Välj menyn [Fil] > [Skriv ut].

7

Välj namnet på din maskin från
[Printer].

8

Klicka på [Skriv ut].

12 Klicka på [Lägg till (Add)].
13 Kontrollera att namnet på din maskin

visas i [Printer List (Printer List)] och
stäng sedan fönstret.

14 Ta ut "Software DVD-ROM" från datorn.
Installationen är slutförd.
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5
Skriva ut

11 Välj namnet på den maskin vars

1

Skriva ut från en dator

Starta ett utskriftsjobb

5

På fliken [Inställningar (Setup)] väljer
du en pappersstorlek från [Storlek
(Size)].

6

Välj ett fack från [Källa (Source)].

I detta avsnitt beskrivs hur du konfigurerar
utskriftsinställningar som pappersstorlek,
papperskälla och medievikt och hur du skriver ut
med alla skrivardrivrutiner du använder.
Du måste installera en skrivardrivrutin på datorn
innan du börjar skriva ut.
Memo

●● I detta avsnitt används Anteckningar i Windows och
TextEdit i Mac OS X som exempel. Skärmen och
proceduren kan skilja sig beroende på operativsystemet,
programmen och versionen på skrivardrivrutinen du
använder.
●● För mer information om inställningsalternativen i
skrivardrivrutinen, se dess hjälpfil.

5

För Windows PCL/PCL XPS
skrivardrivrutin

Referens

Skriva ut

1

Öppna den fil du vill skriva ut från ett
program.

2

Från applikationens [Fil]-meny väljer du
[Skriv ut].

3

Välj PCL- eller PCL XPS-drivrutinen.

●● Om du väljer [Auto (Auto)] för papperskälla väljs
facket med angivet papper automatiskt. För detaljer
om automatiskt val av fack, se Användarhandboken
(avancerad) > "4. Utkrift" > "Användbara åtgärder
för utskrift från en dator" > "Automatiskt val av
fack".

7

Välj en medievikt från [Weight
(Weight)].
Memo

●● För normal utskrift räcker [Skrivarinställning] som
pappersvikt. När du väljer [Skrivarinställning]
används den inställning för pappersvikt som
konfigurerats på maskinens kontrollpanelsmeny.

4

8

Klicka på [OK].

9

Klicka på [Skriv ut].

För Windows PS skrivardrivrutin
Klicka på [Preferences (Preferences)].

1

Öppna den fil du vill skriva ut från ett
program.

2

Från menyn [Fil] väljer du [Skriv ut]
för att öppna dialogrutan för utskrift.
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3

9

Välj PS-drivrutinen.

Klicka på [Media Type (Media Type)]
och välj en mediatyp från
rullgardinsmenyn.
Memo

●● För normal utskrift räcker [Skrivarinställning] som
pappersvikt. När du väljer [Skrivarinställning]
används den inställning för pappersvikt som
konfigurerats på maskinens kontrollpanelsmeny.

10 Klicka på [OK].
11 Klicka på [OK].
4

Klicka på [Preferences (Preferences)].

5

Välj fliken [Paper/Quality].

6

Välj ett fack från [Papperskälla
(Paper Source)].

12 Klicka på [Skriv ut].
För Mac OS X PS skrivardrivrutin

7

Klicka på [Avancerat (Advanced)].

8

Klicka på [Pappersstorlek (Paper Size)]
och välj en pappersstorlek från
rullgardinsmenyn.

Öppna den fil du vill skriva ut från ett
program.

2

Från menyn [Fil] väljer du
[Page setup].

3

Välj PS-drivrutinen från [Format For
(Format For)].

4

Välj en pappersstorlek från
[Pappersstorlek (Paper Size)] och
klicka sedan på [OK (OK)].

5

Från menyn [Fil] väljer du [Skriv ut].

6

Välj [PappersMatning (Paper Feed)]
från panelmenyn.

Memo

●● Om dialogrutan för utskrift endast har två menyer
och saknar de alternativ du förväntar dig ska du
klicka på [Show Details] för Mac OS X 10.7 och
10.8, eller klicka på visningstriangeln bredvid
[Printer]-menyn för Mac OS X 10.5 och 10.6.
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5
Skriva ut

Referens

●● Om du väljer [Auto (Automatically Select)] för
papperskälla väljs facket med angivet papper
automatiskt. För detaljer om automatiskt val av fack,
se Användarhandboken (avancerad) > "4. Utkrift" >
"Användbara åtgärder för utskrift från en dator" >
"Automatiskt val av fack".

1

Skriva ut från en dator

7

Välj ett fack på [PappersMatning
(Paper Feed)]-panelen.

4

Välj en pappersstorlek från
[Pappersstorlek (Paper Size)] och
klicka sedan på [OK (OK)].

5

Från menyn [Fil] väljer du [Skriv ut].

6

Välj [Inställningar] från panelmenyn.

Referens

●● Om du väljer [Auto Select (Auto Select)] för
papperskälla väljs facket med angivet papper
automatiskt. För detaljer om automatiskt val av fack,
se Användarhandboken (avancerad) > "4. Utkrift" >
"Användbara åtgärder för utskrift från en dator" >
"Automatiskt val av fack".

8

Välj [Printer Features] från
panelmenyn.

9

Välj [Insert Option (Insert Option)]
från [Features Sets (Feature Sets)].

Memo

●● Om dialogrutan för utskrift endast har två menyer
och saknar de alternativ du förväntar dig ska du
klicka på [Show Details] för Mac OS X 10.7 och
10.8, eller klicka på visningstriangeln bredvid
[Printer]-menyn för Mac OS X 10.5 och 10.6.

7

Välj ett fack från [Papperskälla
(Paper Source)].

5
Skriva ut

10 Välj en medietyp från [Media Type
(Media Type)].

Referens

●● Om du väljer [Auto (Auto)] för papperskälla väljs
facket med angivet papper automatiskt. För detaljer
om automatiskt val av fack, se Användarhandboken
(avancerad) > "4. Utkrift" > "Användbara åtgärder
för utskrift från en dator" > "Automatiskt val av
fack".

Memo

●● För normal utskrift räcker [Skrivarinställning] som
pappersvikt. När du väljer [Skrivarinställning]
används den inställning för pappersvikt som
konfigurerats på maskinens kontrollpanelsmeny.

11 Klicka på [Skriv ut].

8

För Mac OS X PCL skrivardrivrutin
1

Öppna den fil du vill skriva ut från ett
program.

2

Från menyn [Fil] väljer du
[Page setup].

3

Välj PCL-drivrutinen från [Format For
(Format For)].

Välj en medietyp från [Weight
(Weight)].

Memo

●● För normal utskrift räcker [Skrivarinställning] som
pappersvikt. När du väljer [Skrivarinställning]
används den inställning för pappersvikt som
konfigurerats på maskinens kontrollpanelsmeny.

9
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Klicka på [Skriv ut].
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