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De machine gebruiken
Paneel

Tiptoetsscherm (basisscherm)

Basisfuncties
Een kopie maken

1. Plaats de originelen.

2. Typ het aantal kopieën.

3. Druk op de START-toets.

Stop een kopieproces

1. Druk op de STOP-toets.

Wis een waarde

1. Druk op de toets WISSEN.

Open het HELP-
scherm

Klik om aan/af te melden

Pas de helderheid van 
het tiptoetsscherm aan

TIPTOETSSCHERM

Voer een RESET uit 
van de instellingen

Onderbreek een 
kopieeropdracht

VOEDING AAN/UIT

STOP een proces

Spaarstand AAN/UIT

WIS een waarde

Wijzig naar de modus

Hoofdvoedingsindicator

Schakel naar de modus 
Vergroot display

Geef de instellingen voor het 
bedieningspaneel op

Open het scherm  
Hulpprogramma/Teller

Sla de  
kopieeropstellingen op

START een proces

Voer een waarde of een getal in

Aantal kopieënOpen het scherm Opdrachtlijst

Open het scherm 
AFWERKING

Berichtenweergave

Kies de functie op het 
tabblad BASIS

Wijzig naar de functies 
van het tabbladToont het resultaat van de 

opgegeven instellingen

Toont de opdrachtdetails

Indicatie van vrij 
geheugen

Automatisch roteren van het 
gescande beeld in/uitschakelen

Start de functie 
Afzonderlijk 

scannen

Tiptoetspen

Druk een voorbeeldkopie af

Weergavegebied pictogram/
sneltoets

Geef de taal op die op het  
tiptoetsscherm wordt weergegeven*

*wordt niet weergegeven wanneer twee sneltoetsen zijn geconfigureerd

Indicators tonervoorraad
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Toepassingsfuncties
Afbeelding aanpassen

1. Plaats de originelen.

2. Druk in het toepassingsscherm op  
AFBEELDING AANPASSEN.

3. Druk op de gewenste functie.

4. Druk op OK.

5. Druk op de START-toets.

Basisfuncties
Zoom

1. Plaats de originelen.

2. Druk op ZOOM op het basisscherm.

3. Druk op de gewenste functie.

4. Druk op OK.

5. Druk op de START-toets.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*raadpleeg de handleiding voor de kopieerbewerkingen

Dubbelzijdig

1. Plaats de originelen.

2. Druk in het basisscherm op DUBBELZ./N-IN-1.

3. Druk op de gewenste functie.

4. Druk op OK.

5. Druk op de START-toets.

Afwerking (alleen met afwerkingseenheid)

1. Plaats de originelen.

2. Druk op AFWERKING op het basisscherm.

3. Druk op de gewenste functie.*

4. Druk op OK.

5. Druk op de START-toets. 
 

*de beschikbare functies zijn afhankelijk van de machine/afwerkingseenheid

Een boekje maken

1. Plaats de originelen.

2. Druk op AFWERKING op het basisscherm.

3. Druk op VOUWEN/INBINDEN.

4. Druk op de gewenste functie.*

5. Druk op OK (2×).

6. Druk op de START-toets. 

*de beschikbare functies zijn afhankelijk van de machine/afwerkingseenheid

Densiteit/Achtergrond

1. Plaats de originelen.

2. Druk op DENSITEIT/ACHTERGROND.

3. Druk op de gewenste functie.

4. Druk op OK.

5. Druk op de START-toets.

zonder  
afwerkings-

eenheid
met afwer-

kingseenheid

Wijzig de zoom 
handmatig

Door gebruiker 
gedefinieerde zoom  
(waarden kunnen 

worden gewijzigd*)

Vooraf ingestelde zoomwaarden

Verklein/vergroot automatisch 
het origineel formaat naar het 

papierformaat

Lets kleiner dan origi-
neel formaat (waarde 

kan worden gewijzigd*)

Behoud het origineel formaat

Verschillende waarden 
voor X en Y (afwijking)

Standaardinstelling

Selecteren wanneer u een 
origineel met een gekleurde 

achtergrond kopieert

Pas de densiteit van de 
afgedrukte afbeelding aan

Pas de densiteit van de 
achtergrondkleur van het 

origineel aan

De densiteit wordt automatisch 
geselecteerd
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Netwerkscanbewerkingen
Een e-mailadres zoeken (LDAP)

1. Druk op de toets FAX/SCAN op het paneel.

2. Druk op ADRES SOEKEN.

3. Druk op GEDETAIL ZOEKEN.

4. Voer een trefwoord in.

5. Druk op ZOEKEN STARTEN. 
De zoekresultaten worden weergegeven.

Faxbewerkingen
Een fax verzenden (alleen met de faxoptie)

1. Plaats de originelen. 
 
 

2. Druk op de toets FAX/SCAN op het paneel. 
 
 
 

3. Voer het faxnummer in en druk op de START-toets.

Toepassingsfuncties
Opslaan in mailbox

1. Plaats de originelen.

2. Druk in het toepassingsscherm op OPSLAAN IN MAILBOX.

3. Druk op GEBRUIKERSBOX.

4. Druk op de gewenste box.

5. Druk op OK.

6. Druk op DOCUMENTNAAM.

7. Voer een documentnaam in.

8. Druk op OK (2×).

9. Druk op de START-toets.

Scan naar e-mail (directe invoer)

1. Plaats de originelen.

2. Druk op de toets FAX/SCAN op het paneel.

3. Druk op DIRECTE INVOER.

4. Druk op E-MAIL.

5. Voer het bestemmingsadres in.

6. Druk op OK.

7. Druk op de START-toets.

Gegevens verzenden naar meerdere bestemmingen

1. Plaats de originelen.

2. Druk op de toets FAX/SCAN op het paneel.

3. Druk op ADRESBOEK.

4. Geef twee of meer ontvangers op.

5. Druk op de START-toets.

Boxbewerkingen
Afdrukken van gebruikersbox

1. Druk op de toets BOX op het paneel.

2. Selecteer de gewenste gebruikersbox en druk 
vervolgens op GEBRUIKEN/BESTAND.

3. Selecteer het tabblad “Printen”.

4. Druk op het gewenste document.

5. Druk op AFDRUKKEN.

6. Geef de afdrukinstellingen op.

7. Druk op de START-toets.


