You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SHARP MXM264N/M314N/M354N. You'll find the answers to all your questions on the SHARP MX-M264N/M314N/M354N in the user
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Manual abstract:
 BRUGERBEKRÆFTELSE (side 1-16) (14) Tasten [#/P] ( ) Anvend denne tast til at bringe maskinen i automatisk energisparefunktion for at spare på
energi. @@Tasten [STRØM] Indikator for hovedstrøm ) på Positionen "On" Positionen "Off" Tasten [STRØM] Sådan tændes der for strømmen (1) (2) Indstil
hovedafbryderen på "Tændt". tryk på tasten [STRØM] ( strømmen. ) for at tænde for Sådan slukkes der for strømmen (1) (2) Tryk på tasten [STRØM] (
strømmen. @@@@@@@@For detaljerede fremgangsmåder henvises til kapitlerne for hver af funktionerne i denne vejledning. Status for hæftning Tælling
for hæftning. Tag kontakt til maskinens administrator for at få de kontooplysninger, der er nødvendige for at blive godkendt. Når jobbet slutter, sendes en
jobbeskedskærm til programmet for at aktivere brugertælling for hver godkendt bruger. Opsætning for eksternt kontoprogram Hvis du ønsker at aktivere et
program fra en ekstern konto på maskinens websider, skal du klikke på [Programindstillinger] i administratormenurammen, og derefter på [Indstillinger for
eksterne programmer] og [Eksterne kontoprogramindstillinger]. For at vende tilbage til begyndelsestilstanden berøres e tasten for valg af tilstand.
Tryk en bogstavtast efter at have trykket tasten [Shift] for at indtaste det bogstav. ) Shift Enter Tryk denne tast for at slette karakterer til venstre for markøren,
en karakter ad gangen. Andre sprog Tryk denne tast for midlertidigt at ændre tastlayout for karakterindtastning til et andet sprog. Tryk en bogstavtast efter at
have berørt tasten [AltGr] for at indtaste det bogstav. Tegn Tryk denne tast for at vælge indtastningsmåde for karakterer.
Symboler Tryk denne tast for at vælge indtastningsmåde for symbol. Anvend denne for at hente tidligere gemte emner for e-mail eller anden forudindstillet
tekst. BASISSKÆRM FOR KOPIFUNKTION Berør tasten [KOPI] på berøringspanelet for at åbne basisskærmen for kopifunktion. Skuffe 1 til 4 kan også
ændres under visningen for papirstørrelse for at åbne samme skærm. @@Hovedindstillingerne er som følger: • Belysning og original type ☞ ÆNDRE
BELYSNING OG ORIGINAL-BILLEDTYPE (side 2-21) • Zoomfaktor ☞ FORMINDSKELSE/FORSTØRRELSE/ZOOM (side 2-23) • Originalstørrelse ☞
ORIGINALSTØRRELSER (side 2-27) • Papirindstillinger ☞ PAPIRSKUFFER (side 2-11) Zoomfaktor Original Auto A4 Papirvalg Auto A4 Almindelig
Preview 100% 2-Sidet Kopi-Indstillinger 2-Sidet Kopi OK Vælg indstillinger efter behov for tosidet kopiering og tosidet scanning af originalen.
For at gå retur til automatisk valg af papirskuffe, efter at du har valgt skuffe manuelt, skal du trykke på tasten [SLET ALLE] ( Systemindstillinger
(Administrator): Indstillinger For Normalstatus (Papirskuffe) Brug denne indstilling for at ændre skuffen, der er valgt som standard. Hvis billedet synes at
være for lyst eller for mørkt, når [Auto] er valgt, kan belysningsniveauet justeres ved brug af "Justering Af Kopibelysning" i systemindstillingerne
(administrator). foto Foto Tekst/Foto 3 1 3 5 Kort Scanningsopløsning • Hvis [Auto] er valgt , men billedets lys og mørke ikke synes at være godt.
Talmulighederne for dokumentglas er forskellige fra talmulighederne for automatisk arkføder. Berør tasten for at øge faktoren, eller tasten for at mindske
faktoren. Når der er valgt 50 % for den vandrette faktor og 70 % for den lodrette Original Kopi Zoomfaktor OK Berør tasten [XY zoom]. For retninger for
originalplacering, se "Retning for originalplacering (for hæftet sortering)" (side 2-34).  Indtast papirformatet for specialbakken (side 2-37) Tasten
[Manuelt] Denne tast kan berøres for at få vist tasterne [16K], [16KR] og [8K]. Når du har valgt indstillingerne for Specialfunktioner, skal du berøre tasten
[OK] på menuskærmen Specialfunktioner og vende tilbage til basisskærmen for kopieringsfunktion. Taterne bruges på følgende måde: Specialfunktioner
Marginskift Fortryd OK OK (A) (B) (C) Højre Venstre Ned Side 1 Side 2 10 (0~20) mm 10 (0~20) mm (A) Indtast de valgte indstillinger for Specialfunktioner
og gå retur til basisskærmen for kopifunktion.
(C) Under valg af indstillinger for Specialfunktioner, skal du berøre denne tast for at gå retur til menuskærmen for Specialfunktioner uden at gemme
indstillingerne. Slet Sideslet Fortryd KantRadering CenterRadering Kant + Center-Radering Kant Center 10 Sideslet (0~20) mm 10 OK Slet position for Side
2 (0~20) mm Op Venstre Højre Samme side som side 1 Anden side end side 1 Ned 3 Berør afkrydsningsboksen for den kant du ønsker at radere og se efter om
afkrydsningen vises. Størrelsesmarkering Midterlinje for A3 original Midterlinje for 11" x 17" original Dokumentet i denne side bliver kopieret først. Da alle
originaler kopierees som et enkelt job, spare du al besværet med at sortere kopierne, som du ellers skulle have gjort, hvis originalerne var delt op i separate
kopijobs. Hvis du har brug for at ændre kopiindstillingen, følges trinene i "Skift af kopieringsindstillinger for hvert sæt originaler". 2-51 Indhold
KOPIMASKINE Skift af kopieringsindstillinger for hvert sæt originaler Kopi-indstillingerne (kun Belysning, Papirvalg, og Zoomfaktor) kan ændres for hvert
originalsæt. For at gøre forklaringerne enkle, bliver omslag og skilleark forklaret hver for sig. for specifikke eksempler , se "Eksempler på omslag og
skilleark" (side 2-133). Forside Skilleark Forberedelser for brug af omslag og skilleark • Ilæg papir for omslag/skilleark i bakken, før brug af
omslag/skilleark-funktionen. Berør tasten [Skilleark Type A] eller tasten [Skilleark Type B] for at vælge indstillinger for skilleark.
(A) Her vises den valgte bakke for skilleark type A og papirstørrelsen og papirtypen. (B) Her vises den valgte bakke for skilleark type A og papirstørrelsen og
papirtypen. Du kan trykke på tasten [SLET] ( ) for at føre indstillingen for det valgte element tilbage til standardværdien. Indstillinger for omslag og
indstillinger for skilleark kan kombineres. Se trin 4 i "TILFØJELSE AF OMSLAG TIL KOPIERNE (Indstillinger for omslag)" (side 2-57) for at ændre
Omslagsindstillingerne.
2-65 Indhold KOPIMASKINE Omslag/Skilleark Skilleark Ret OK Ændre indstillingerne for skilleark type A/B.
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Vælg 2-i-1 for at kopiere to originalsider over på ét ark, eller 4-i-1 for at kopiere fire originalsider over på ét ark. (B) Du kan trykke på tasten [Nulstil
Størrelse] for at vende tilbage til vandrette og lodrette mål for værdierne indstillet i "Kortformat Indstillinger" i systemindstillinger (administrator).
Fabriksstandardindstillingen er 86 mm (3-3/8") for X (bredden) og 54 mm (2-1/8") for Y (højden). Når et stort antal originaler bliver delt i sæt for scanning,
skal du berøre tasten [Manuel] for at få vist indtastningsskærm for totale sider.
Du kan trykke på tasten [SLET] ( ) for at føre indstillingen for det valgte element tilbage til standardværdien. 2-88 Indhold KOPIMASKINE Stempel Side
Nummerering Fortryd OK Berør tasten [Sidenummer] for at konfigurere indstillingerne for sidenummer. Du kan trykke på tasten [SLET] ( ) for at føre
indstillingen for det valgte element tilbage til standardværdien. Hvis der indstilles et stempel i området, hvor sidenummerering er indstillet, ændres positionen
for stemplet på samme måde som for sidenummeret. 2-99 Indhold KOPIMASKINE TASTEN [Billed-redigering] Når tasten [Billede Rediger] berøres på den
anden menuskærm for Specialfunktioner, åbnes menuskærmen for Billede Rediger. (1) Berør tasten, der viser kombinationen for original type og
papirstørrelse, som du ønsker at bruge. Berør tasten [OK] for at vende tilbage til basisskærmen for kopifunktion. Berør tasten [OK] for at vende tilbage til
basisskærmen for kopifunktion. Berør tasten [OK] for at vende tilbage til basisskærmen for kopifunktion. Berør tasten [OK] for at vende tilbage til
basisskærmen for kopifunktion.
Berør tasten [OK] for at vende tilbage til basisskærmen for kopifunktion. Berør tasten [OK] for at vende tilbage til basisskærmen for kopifunktion. For
eksempel, når der anvendes to-sidet kopiering med en original, vil tallet "1" stå i displayet for at vise, at der blev scannet et originalark, ikke "2" for at vise
forside og bagside.  Det afhænger af indstillingerne for jobbet, der er i gang, om tasten [Reservér] kommer frem i stedet for tasten [Afbryd]. @@Kontrol]
Berør for at kontrollere indstillinger for elementer med særlige tilstande, tosidet kopiering og finisher. (8) Preview igen (3) Tasten [Nulstil] Berør for at
ændre kopiindstillingerne efter at have kontrolleret eksemplet. Jobstatusskærmen skifter mellem jobkøskærmen og skærmen for udførte jobs, hver gang
vælgertasten for jobstatusskærm berøres. (8) Tasten [Detaljer] (skærm for udførte jobs) Når et job vises som en tast på joblisten, kan tasten [Detaljer]
berøres for at få vist detaljerede oplysninger om jobbet. (3) Vælgertast for jobstatusskærm Berør denne tast for at skifte mellem skærmen for jobkø, skærmen
for udførte jobs, og skærmen for spool. Omslag • Ensidet kopiering af ensidede originaler • Tosidet kopiering af ensidede originaler • Ensidet kopiering af
tosidede originaler • Tosidet kopiering af tosidede originaler Skilleark • Ensidet kopiering af ensidede originaler • Ensidet kopiering af tosidede originaler •
Tosidet kopiering af ensidede originaler • Tosidet kopiering af tosidede originaler Symboler anvendt for omslag og skilleark Følgende symboler bliver brugt
for at gøre forklaringerne lettere at forstå.
Side 5 2 4 Betingelser for kopiering af skilleark 1 2 6 Færdige kopier (ensidet kopiering) Færdige kopi udskrives.  Når du rykker et mappeniveau ned ved at
klikke på mappetasten, kommer tasten Berør denne tast for at vende tilbage til valgskærmen for fil- eller mappenavn.  Ikonet vises til venstre for tasterne for
filer, der kan udskrives.  Når du rykker et mappeniveau ned ved at klikke på mappetasten, kommer tasten Berør denne tast for at vende tilbage til
valgskærmen for fil- eller mappenavn.  Ikonet vises til venstre for tasterne for filer, der kan udskrives.
@@(2) Vælgertast for jobstatusskærm Berør denne tast for at skifte mellem skærmen for jobkø, skærmen for udførte jobs, og skærmen for spool. (9) Tasten
[Detaljer] (skærm for udførte jobs) Når et job vises som en tast på joblisten, kan tasten [Detaljer] ber&oslindstillinger er tilgængelige for sorteringsmetode
for adresser, der vises i adressebogen. - Indekstype (alfabetisk, brugerdefineret) - Adressetype (alle, gruppe, e-mail, FTP/Desktop, Netværksmappe, Internetfax, fax) ÆNDRING AF VISNING AF ONE-TOUCH-TASTER PÅ SKÆRMEN FOR ADRESSEBOG Du kan kun få vist destinationer for en bestemt
transmissionsfunktion på skærmen for adressebog, eller ændre de viste indeksfaner fra alfabetiske faner til brugerdefinerede faner.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@200X100dpi TIFF-F Specialfunktioner 3 Hurtigfil Preview I-fax manuel modtagelse De aktuelle
indstillinger for [Original], [Belysning], [Opløsning] og [Filstørrelse] vises til højre for hver tast. @@@@Indstillingerne for Internet-Fax gives prioritet.
@@@@@@@@ denne tast vises ikke i Internet-Faxfunktion. @@@@@@@@@@@@@@@@ filtypen kan ikke indstilles separat for hver.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@Sådan annulleres indstilling for bog-scanning… Berør tasten [Flersidet Scan] på skærmen for trin 4, således at den
ikke længere er fremhævet, og berør tasten [OK].  AEfter at have valgt Kortformat, kan du trykke på tasten [Original] på basisskærmen for at ændre den
originale scanningsstørrelse eller afsendelsesstørrelse. I dette tilfælde vil skærmen for dette trin forekomme, når du trykker på tasten for scanningsstørrelse.
For fremgangsmåden for indstilling af afsendelsesstørrelse, henvises til "Specificer afsendelsesstørrelsen af billedet" (side 4-59). @@For fremgangsmåde for
udskiftning af stempelpatron henvises til "UDSKIFTNING AF STEMPELPATRONEN" (side 1-54) i "1. 7 Tasten [Konfigurer] kan berøres i skærmen for
bekræftelse af afsluttet scanning for at ændre belysningen, opløsningen, scanningsstørrelsen og afsendelsesstørrelsen. For at ændre transaktionsrapportens
udskrivningsbetingelser på tidspunktet for transmissionen, skal du følge nedenstående trin. For en rundsendingstransmission gælder ændringer i
udskrivningsbetingelserne for transaktionsrapporten for alle destinationer.
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Scan Send: PC scan Automatisk Tekst 200X200dpi PDF Auto, Gråtoner PDF Preview Sender 4-103 Indhold SCANNER/INTERNETFAX SKÆRM MED
JOBKØ OG SKÆRM FOR FULDFØRTE JOBS Skærmen for jobkø der viser bestilte jobs og jobs, der aktuelt er i gang og skærmen for udførte jobs. For
skifte mellem de to skærme, skal du berøre vælgertasten for statusskærm ((2) nedenfor). skærmen for jobkø (1) Udskriftsjob Adresse 1 2 3 4 Broadcast0001
AAA AAA BBB BBB CCC CCC Scan til Indstil tid. 10:00 10:05 10:22 10:30 04/01 04/01 04/01 04/01 Faxjob Sider 020/003 000/001 000/004 000/010 Status
Tilslutte Venter Venter Venter 1 1 Broadcast0003 DDD DDD Job Kø Komplet Internetfax Udskriftsjob Adresse Broadcast0001 Scan til Start Tid 10:00 10:05
10:22 10:30 04/01 04/01 04/01 04/01 Skærmen for udførte jobs (1) Faxjob Sider 010/003 001/001 004/004 010/010 Status NG000000 Send OK Send OK Send
OK 1 1 Job Kø Komplet Internetfax (2) Broadcast0002 (2) Detalje Prioritet Stop/Slet (3) (4) (5) Detalje (7) (8) Opkald (6) (9) (1) Faneark for skift tilstand
Brug disse faneark til at skifte skærm for jobstatusindstillingen.  Jobtast visning (side 4-105) (2) Vælgertast for jobstatusskærm Berør denne tast for at skifte
mellem skærmen for jobkø og skærmen for udførte jobs. Bestillingstidspunkt/Starttidspunkt På skærmen for jobkø er det dato og klokkeslæt for bestillingen af
jobbet. På skærmen for udførte jobs er det dato og klokkeslæt for start på jobbet. (Farveikoner vises dog ikke på tasten for jobs, der har anvendt
dokumentarkiveringsfunktionen eller på tasten for et annulleret transmissions-/receptionsjob. @@Internet-Faxtransmissionsjob der anmoder om en rapport
for modtaget Efter transmissionen af et Internet-Faxtransmissionsjob (undtagen Direkte SMTP transmissionsjob), der anmoder om en rapport for modtaget,
er blevet udført, placeres jobbet i standby i bunden af skærmen for jobkø. (1) (2) (3) Detalje Prioritet Stop/Slet Berør indstillingsfanearket for det job, der skal
gives prioritet til.
Berør tasten for det job, der skal gives prioritet til. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Se kapitlerne for de pågældende funktioner for
oplysninger om fremgangsmåder for kopiering, scanning og andre funktioner, som forbliver de samme, når disse funktioner anvendes sammen med
dokumentarkiveringsfunktionen. En adgangskode kan oprettes for en "Fortroligt" fil for at forhindre andre i at anvende filen. 5-9 Indhold
DOKUMENTARKIVERING HOVEDSKÆRM FOR DOKUMENTARKIVERING Berør tasten [DOKUMENTARKIV] i berøringspanelet for at åbne
basisskærmen for dokumentarkiveringstilstanden. 2 Automatisk A4 A4R B4 A3 Fil Hurtigfil Zoomfaktor Original Automatisk A4 Papirvalg Auto A4
Almindelig Preview 100% (1) Filoplysninger Annuller (2) OK Vælg indstillingerne for "Fil" (1) Vælg indstillingerne for filinformation For at vælge
brugernavn, filnavn, mappen og indstillingen 'fortroligt' se "FILOPLYSNINGER" (side 5-15).
Alle Mapper ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ 5-16 Indhold DOKUMENTARKIVERING Lagring af en fil som en fortrolig fil En adgangskode kan
oprettes for filen for at forhindre andre i at se den. Den aktuelle indstilling for hver tast vises til højre for tasten.  Tasten [Original] (side 5-19) (5) Tasten
[Belysning] Berør denne tast for at vælge belysningen for scanningen. 5-19 Indhold DOKUMENTARKIVERING Tasten [Farvetilstand] Tryk på tasten
[Farvetilstand] for at åbne farveindstillingsskærmen for Scan til HDD. @@Tryk på tasten for at vise filvalgsskærmen for "Min Mappe".
SMTP transmission Scan til e-mail Scan til desktop PC- I -Faxtransmission (3) [Miniatureskærm] Tasten [Tilbage] Tryk på denne tast for at vende tilbage til
hovedskærmen for dokumentarkivering. For eksempel indtastes "003" for at få vist side 3. Ikonet 'fortrolig' ( ) kommer frem i stedet for et miniaturebillede for
filer, der er gemt som fortrolige filer. Kopi Internetfax Printer Fax Vis Stil Liste Miniature Hvis du kun vil have vist filtaster for en specifik jobtype, vælges
jobtypen fra jobtypevisningen øverst på skærmen. 1 04/04/2012 2 04/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 Udskriv multifil 2 • Berør tasten [Skift
skærm] for at få vist tasterne for en særlig tilstand, såsom kopieringstilstand eller scannertilstand, eller for at få vist miniaturebilleder af filerne. Tryk på
tasten for at vise skærmen for bekræftelse af specialfunktionsvalget. @@Dette er nyttigt, når du har brug for hurtigt at udskrive de gemte data for et
kopieringsjob eller hurtigt at sende en gemt fax til en anden destination.  • • • • • Indstillinger for dato og tid Indstillinger for papirbakke (papirstørrelse og
papirtype) Lagring af destinationer for fax- og scannerfunktioner. Indstillinger relateret til kopifunktionen Netværkstilslutningsforbindelser
Transmission/modtagelsesindstillinger for fax og scannede billeder Avancerede indstillinger for dokumentarkiveringsfunktionen For yderligere information se
"SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT)" (side 6-5). for yderligere information se "SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR)" (side 6-27).
Indstillinger for generelle brugere Indstillinger for administratorer • Administratoradgangskode For at opretholde sikkerheden, skal maskinens administrator
ændre adgangskoden med det samme efter at maskinen er leveret. Indtast e-mail-adressen for modtagermaskinen i tekstfeltet [Direkte SMTP-adresse] med
IPv4 adressen i stedet for domænet. Et program kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for programmet. Redigering og sletning af programmer Et
program kan vælges fra listen i ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for programmet. En mappe kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm
for mappen. Redigering/sletning af en brugerdefineret mappe En brugerdefineret mappe kan vælges fra listen i ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet
skærm for mappen. Brugerkontrol Element ■ Brugerkontrol ● Brugergodkendelse Indstilling Brugergodkendelse Godkendelsesmetode Indstilling Enheds
Kontotilstand Indstilling ● Andre indstillinger Handlinger for Sideantallets grænser for outputjobs Job fuldføres selv når Begrænsning af sideantal nås 12
Deaktiveret Deaktiveret Deaktiveret – Deaktiveret – – – – – – – – – – – – – Deaktiveret Godkend en Bruger med Loginnavn og Kodeord Deaktiveret Standard
fabriksindstilling Side 6-46 6-46 6-46 6-46 6-46 6-47 6-47 6-47 6-47 6-47 6-47 6-47 6-48 6-49 6-49 6-50 6-52 6-53 6-56 6-56 6-57 6-58 6-59 6-59 6-59 6-59
Indstilling for antal viste brugernavne Advarsel Når Login Mislykkes Låse for udskrivning af Ugyldig Bruger Udskriv automatisk gemte jobs efter du er logget
på Indstilling for netværkets godkendelsesserver Udfør adgangskontrol for LDAP-server Vis brugerstatus efter login Brugeroplysninger Udskrivning ●
Brugerliste ● Liste over autoritetsliste ● Tilladelsesgruppeliste ● Liste over Foretrukne betjeningsgruppe*1 Favorit Betjeningsgruppe Registrering*1 Liste
for Min ● Brugertæller ● Kortområde indstillinger ● Korttype/Læser indstillinger ● Indstillinger for Kort*2 Registrering af Kort-lserenhed *1 Dette kan ikke
indstilles på maskinen.
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*3 (Samme som Scan) ● Indstilling for forside*1 Indstillinger for Min menu*1 ● Indstilling af forhåndsvisning*4 Alt deaktiveret – – 6-64 6-65 – – –
Standard preview Standard eksempelvisning Kopi Billedafs. Feeder ved duplexkopiering Deaktivering af automatisk papirvalg Indstilling for Automatisk Valg
af Papirbakke S/H 600dpi x 600dpi Scantilstand for Dokumentføderen* Hurtig scanning fra glaspladen Automatisk clear før kopijob udføres * Når den
automatiske dokumentindføring er installeret. Rundsending Lyd Ved Afsluttet Scanning Antallet af Filnavn/Emne/Brødtekst-nøgler vist Indstilling Antallet af
viste Direkte Adressetaster Indstilling Deaktiver ændring af visningsrækkefølge Tilbageholdelsesindstilling for Modtaget Data-udskrift StandardGodkendelsesstempel Rader Bredde Justering • Bredde på Afstand til Kant • Bredde på Afstand til Midten Deaktivering af Registrering Deaktiver
Registrering af destination fra Betjeningspanel Deaktiver Registrering af destination fra webside*2 Deaktiver registrering af program Deaktiver Registrering
af Hukommelsesboks Deaktiver destinationsregistrering ved brug af global Deaktiver registrering via Network Scanner Tool*2 Indstillinger for Deaktiver
transmission Deaktiver [Gensend] i bil.
 – – – – Standard fabriksindstilling Side 6-89 6-89 6-89 6-89 6-89 6-89 Sikkerheds-Indstillinger Element ■ Sikkerheds-Indstillinger ● Indstillinger for SSL
Serverport HTTPS IPP-SSL Omdiriger HTTP til HTTPS på Adgangswebsiden til enhed Klientport 6-90 HTTPS FTPS SMTP-SSL POP3-SSL LDAP-SSL
Niveau for Kryptering ● IPsec indstillinger ● IEEE802. 1X indstilling ● Initialiser Privatdata/Data i Maskinen Aktiveret Aktiveret Aktiveret Aktiveret
Aktiveret Lav Deaktiveret Deaktiveret – 6-90 6-90 6-90 Aktiveret Deaktiveret Deaktiveret Standard fabriksindstilling Side 6-90 6-42 Indhold
SYSTEMINDSTILLINGER Aktiver/Deaktiver Indstillinger Element ■ Aktiver/Deaktiver indstillinger ● Printer Tilstand (Når harddiskdrevet er installeret. ) ●
Brugerkontrol Låse for udskrivning af Ugyldig Bruger ● Driftsindstillinger Annuller Timer for Auto-nulstilling Deaktivering af jobprioritering Frakoble univ.
Sikkerhedskopiering af data Element ■ Sikkerhedskopiering af data ● Lagring af Backup ● Enhedskloning – – Standard fabriksindstilling Side 6-95 6-95
6-95 Tilbageholdelse/Kald af Systemindstillinger Element ■ Tilbageholdelse/Kald af Systemindstillinger ● Gendan Fabriksindstillinger ● Gem Aktuel
Konfiguration ● Gendan Konfiguration – – – Standard fabriksindstilling Side 6-96 6-96 6-96 6-96 Sharp OSA indstillinger Element ■ Sharp OSA
indstillinger* ● Ekstern kontoindstilling Ekstern kontostyring Aktiver godkendelse fra ekstern server ● Indstillinger for USB-driver Eksternt tastatur USBhukommelse Niveau for Kryptering ● Jobprioriteringspræferencer * Når harddiskdrevet og eksternt kontomodul eller programkommunikationsmodul er
tilgængelige. Denne funktion sparer dig for besværet med login, men tillader at 6-46 Indhold SYSTEMINDSTILLINGER Andre indstillinger Handlinger for
Sideantallets grænser for outputjobs Indstillingerne bestemmer om et job vil blive fuldført eller ej, hvis sidebegrænsningen bliver nået, mens jobbet er i gang.
6-47 Indhold SYSTEMINDSTILLINGER Udfør adgangskontrol for LDAP-server Adgangskontroloplysninger for begrænsninger af sideantal, tilladelser og
foretrukne handlinger kan gemmes på en LDAP-server, og ved at anvende denne LDAP-server til netværksautentificering kan der udføres
brugerautentificering på basis af de gemte adgangskontroloplysninger. Før du bruger denne funktion skal du konfigurere indstillinger for autentificering med
LDAP-server, indhente kontrolnumre for "Sidebegrænsningsgruppe", "Tilladelsesgruppe", "Foretrukken Betjeningsgruppe" og "Min Mappe" (inklusive
grundindstillinger for hver gruppe), og tilknytte disse til de kontrolnumre, der er registreret i maskinen.  Hvis en bruger, som er registreret i maskinen,
autentificeres ved hjælp af netværksautentificering, vil brugerregistreringsindstillingerne i maskinen få fortrinsret for gruppen til begrænsning af sideantal,
gruppen for tilladelser, gruppen for foretrukne handlinger, samt min mappe. ) Se følgende tabel for oplysning om indstillinger for hver af brugerne. Et
gruppenavn kan vælges for at åbne en rediger/slet skærm for den gruppe.
Sådan redigeres en sidebegrænsningsgruppe En gruppe kan vælges fra listen i den ovenstående skærm for at åbne en rediger/slet skærm for gruppen. Hvis
[Ubegrænset] er valgt for en tilstand, er der ingen grænse for antallet af sider, som kan være indtast/udkast i den tilstand. Et gruppenavn kan vælges for at
åbne en rediger/slet skærm for den gruppe. For yderligere information om de generelle indstillinger, se "Liste over indstillinger og standard
fabriksindstillinger for skabelongrupper" (side 6-54). Sådan redigeres en tilladelsesgruppe En gruppe kan vælges fra listen i den ovenstående skærm for at
åbne en rediger/slet skærm for gruppen. For yderligere information om de generelle indstillinger, se "Liste over indstillinger og standard fabriksindstillinger
for skabelongrupper" (side 6-54). Admin Kopi Indstilling for kopigodkendelse Brug af særlige modus Printer Indstilling for printergodkendelse FTP Pulludskrivning USB Hukommelse Direkte Udskrivning Netværksmappe træk udskrift Billedafs. tilladelsesindstillinger for hver tilstand • • • • • • • • E-mail FTP
Skrivebord Netværksmappe USB Hukommelse PC-scanning Afsend I-Fax (inkl. PC-I-Fax Send Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt
Tilladt Forbudt Forbudt Forbudt Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt Forbudt Bruger Gæst Beskrivelse Vælg Gruppenavn, der skal være Registreringsmodel
Alt tilladt Alt tilladt Alt tilladt Farvescan Brug af særlige modus Tilladelsesindstilling for Adressering • Tilladelsesindstilling for Direkte Indtastning •
Tilladelsesindstilling for Brug af Lokal Adressebog • Tilladelsesindst. 6-56 Indhold SYSTEMINDSTILLINGER Liste for Min menu Indstillingerne for
hjemmeskærm skal være gemt på forhånd.
vælg en Min menu , når du gemmer en foretrukken betjeningsgruppe. Indstillinger Element Navn på Min menu Vælg den Min menu, der skal være
registreringsmodellen Vis titel Titel Vis brugernavn Vis Dato Baggrundsbillede Vælg skabelon Tastlayout for skærm Tastnummer Tastnavn Link punkt Indtast
højst 32 tegn for navnet på Min menu.
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Arkivering • Scan til HDD 6-63 Indhold SYSTEMINDSTILLINGER MFP Vis indstilling for mønster Et af seks farvemønstre kan vælges for farvemønstret i
berøringspanelet. For oplysninger om brugerdefinerede taster henvises til kapitlet for hver funktion. Vælg nummeret på de taste, du vil konfigurere, og se
"Tastlayout for skærm". @@@@@@@@Indstilling Af Standardopløsning Følgende indstillinger er tilgængelige for standardresolutionerne for scanning,
Internet Fax, og fax. Antallet af viste Direkte Adressetaster Indstilling Vælg 5, 10, eller 15 for antallet af one-touch-taster, der vises på skærmen for
adressebog. Afsenders dataregistrering Bruges til at gemme afsendernavn for fax og internet-fax, fax afsendernummer og afsenderadresse for Internet-fax.
Gældende også for Fax/I-Fax Skærm Klik på [Gældende også for Fax/I-Fax Skærm] afkrydsningsfeltet på fax/I-Fax skærmen, hvis du ikke ønsker at anvende
E-mail-adresse login brugeren som standard destination, for at indstille til . @@@@@@@@ Maskinens IP-adresse, enhedsnavn,
administratoradgangskode, afsendernavne for billed-send, og anden information, der er specifik for maskinen.
Indstillinger for USB-driver Når det eksterne kontomodul eller programkommunikationsmodulet installeres, indstilles driveren for den USB-enhed, der skal
tilsluttes. Niveau for Kryptering Vælg krypteringsniveau for kommunikation ved brug af den eksterne driver. Printer Tilstand Sender Adresseliste AutoSkuffeskift Program Andre indstillinger Handlinger for Sideantallets grænser for outputjobs Indstilling for antal viste brugernavne Brugerkontrol Brugerliste
Liste over autoritetsliste Tilladelsesgruppeliste Brugertæller Kortområdendstillinger Kort Type/Læseindstillinger Indstillinger for Kort Udskriver automatisk
gemte jobs efter Brugeroplysninger Udskrivning login Indstilling for netværkets godkendelsesserver Advarsel Når Login Mislykkes Udfør adgangskontrol for
LDAP-server Låse for udskrivning af Ugyldig Bruger Vis brugerstatus efter login Energispare-Funktion Driftsindstillinger Tonerbesparelsestilstand
Automatisk slukning Timer Til Automatisk Slukning Indstilling af Energisparesystem Andre indstillinger Vis indstilling for mønster Indstilling for
eksempelvisning Indstilling af fjernbetjening Indstilling for soft. Tastfunktion Deaktivering af justering af ur Blokering af omslag/skilleark tilstand Angiv
tastaturprioritet Oprindelig originaloptællingsindstilling Original Fødningsmetode Indstilling Af Automatisk Detekter standard i autofarvemode Optimering
af en harddisk Slet Alle Job Log Data Enhedskontrol Andre indstillinger Papirvalg Tandem-forbindelse Indstilling Deaktivering af Dokument-feeder
Deaktivering af Duplex Deaktivering af ekstra papirskuffe Indstilling Af Originalstørrelseføler Deaktivering af Enheder Deaktivering af Finisher
Deaktivering af Offset Deaktivering af Hæfter Kontrolindstillinger for fixering Indstillinger for plasmacluster Deaktivering af Bakkeindstillinger Justering Af
Kopibelysning Indstilling Af Drejet Kopiering Kortformat Indstillinger Indledende Fanebladsindstilling Deaktiver sletning af jobprogrammer Deaktiver man.
Feeder ved duplexkopiering Deaktivering af automatisk papirvalg Indstilling for Automatisk Valg af Papirbakke Nulstil netværkskort Ping Kommando 600dpi
x 600dpi Scantilstand for Dokumentføderen Quick-scanning fra dokumentglasset Automatisk clear før kopijob udføres Indstillinger For Kopifunktion Initial
Statusindstillinger Tilføj eller ændre ekstra faste % satser Angiv et Maksimum for Kopiantal pr.
Eksempel: ➞ Systemindstillinger (Administrator) > "Indstillinger For Kopifunktion" > "Andre indstillinger" > "Indstilling for roteret kopiering" > Dette er en
forkortet beskrivelse af fremgangsmåden for valg af indstillingen. Tryk på tasten [STRØM] ( ) for at slukke for strømmen, og slå hovedafbryderen til
positionen "off". Kontrol af portindstillinger i printerdriveren Vis dialogboksen for egenskaber for printerdriveren, og klik på fanen [Porte]. Det anbefales, at
du laver en provekopi for at kontrollere udskriftsresultatet, for brug af kuvert. 7-15 PROBLEMER MED KOPIERINGSRESULTATERNE • Billedet er for lyst
eller for mørkt.
7-15 Indhold FEJLFINDING PROBLEMER MED KOPIERINGSRESULTATERNE Problem Billedet er for lyst eller for mørkt. Kontrolpunkter Er billedet for
lyst eller for mørkt? 7-20 • Billedet er for lyst eller for mørkt. Billedet er for lyst eller for mørkt. 7-25 • Billedet er for lyst eller for mørkt. 7-25 Indhold
FEJLFINDING Problem Billedet er for lyst eller for mørkt. Løsning Klik på knappen [Hent mappenavn] på printerdriverens skærmbillede for gemt
dokumentarkivering for at hente de brugerdefinerede mapper, der er oprettet på maskinen. (Bemærk, at "Beskyt" kan angives for en fil i Hurtigfil-Mappe for
at forhindre den i nemt at blive slettet. Sæt hovedafbryderen på positionen "on", og tryk på tasten [STRØM] ( ) for at tænde for strømmen. Tryk på tasten
[ENERGISPARE] ( ) for at slukke for automatisk nedlukningstilstand. Sørg for, at LINIE-indikatoren ikke lyser og at DATA-indikatoren ikke blinker eller
lyser og sluk dernæst for tasten [STRØM] ( ) og hovedafbryderen.
Indstil den korrekte papirtype for den bakke, der indeholder det papir, der er specificeret for omslag eller skilleark. Hvis papirtypen, der er indstillet for
omslag eller skilleark, ikke er den samme papirtype, som den, der er indstillet for bakken, bliver papiret indført fra en anden bakke. .
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