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Veiligheidsinformatie

• Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk bereikbaar is.
LET OP: gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Installeer dit product nooit tijdens onweer en sluit nooit kabels, zoals het netsnoer of de telefoonkabel, 
aan tijdens onweer.

• Gebruik alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het publieke vaste telefoonnetwerk.
• Onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de bedieningsinstructies worden beschreven, dienen uitsluitend door een professionele 

onderhoudsmonteur te worden uitgevoerd.
• Dit product is samen met specifieke Lexmark-onderdelen ontwikkeld, getest en goedgekeurd op basis van strikte, wereldwijd geldende 

veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. Lexmark is niet verantwoordelijk voor het 
gebruik van andere, vervangende onderdelen.

LET OP: zorg ervoor dat alle externe aansluitingen (zoals Ethernet en telefoonsysteemaansluitingen) op de juiste wijze zijn geïnstalleerd in de 
gemarkeerde poorten.

• Dit product maakt gebruik van een laser. 
LET OP: het toepassen van bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures anders dan in deze publicatie worden beschreven, kan blootstelling 
aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

• Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdrukmateriaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdrukmateriaal bepaalde stoffen 
afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdrukmaterialen worden besproken om 
schadelijke afscheidingen te voorkomen.

Conventies

Opmerking: een opmerking bevat nuttige informatie.
LET OP: de aanduiding Let op heeft betrekking op gevaar voor letsel.
Waarschuwing: een waarschuwing geeft aan dat het product of de bijbehorende software beschadigd kan raken.

Dit symbool geeft de aanwezigheid van een heet oppervlak of onderdeel aan.
LET OP: laat het oppervlak afkoelen om het risico van lichamelijk letsel te verkleinen.
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1 Informatie over de MFP zoeken

De Lexmark™ X340/X340n/X342n Multifunction Printer (MFP) wordt geleverd met de volgende 
hulpmiddelen:

Installatiekaart

Gebruikershandleiding

Cd

Omschrijving Waar

Op de Installatiekaart vindt u instructies voor het 
instellen van hardware en software.

U kunt dit document in de MFP-doos of op de website 
van Lexmark vinden.

Omschrijving Waar

De Gebruikershandleiding bevat instructies over 
het gebruik van de MFP en andere informatie 
over:

• Onderhoud
• Problemen oplossen
• Veiligheid

U kunt dit document vinden op de website van Lexmark 
of op de meegeleverde cd met software.

Omschrijving Waar

De cd bevat stuurprogramma's, software en 
documentatiebestanden.

U kunt deze cd in de MFP-doos vinden. Zie de 
Installatiekaart voor installatie-instructies.
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Leesmij-bestand

Website

Noteer de onderstaande gegevens (vermeld op de kassabon en de achterkant van de MFP) en houd 
deze bij de hand als u contact met ons opneemt. Op deze manier kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Typenummer apparaat:

Serienummer:

Aankoopdatum:

Naam van de winkel:

Omschrijving Waar

Dit bestand bevat de meest recente informatie 
over de MFP, informatie over de software die niet 
wordt beschreven in andere documentatie, en 
informatie over uw besturingssysteem.

U opent het Leesmij-bestand als volgt:

1 Klik op Start  Programma's of Alle 
programma's  Lexmark  Lexmark X34x 
Series.

2 Selecteer het leesmij-bestand.

Omschrijving Waar

Onze website bevat allerlei informatie.

Opmerking: alle paden voor de website kunnen 
worden gewijzigd.

Ga naar de website van Lexmark op 
www.lexmark.com.

1 Ga naar de website.

2 Selecteer een land of regio in de vervolgkeuzelijst in 
de linkerbovenhoek van de pagina.

3 Selecteer de koppeling naar de gewenste informatie.

http://www.lexmark.com
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2 De MFP instellen

Kies, voordat u de MFP uitpakt, een verhoogde, stabiele oppervlakte om de printer op te plaatsen. 
Laat voldoende ruimte vrij, zodat de lucht kan circuleren en u de kleppen en laden kunt openen. 

Ruimte vrijlaten

Voorzijde 400 mm

Achterzijde 175 mm 

Rechterzijde 127 mm 

Linkerzijde 50 mm  

Bovenzijde 175 mm
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Een overlay voor een andere taal plaatsen

Deze instructies zijn alleen van toepassing als uw MFP met één of meer taaloverlays wordt geleverd.

1 Til de overlay op en verwijder deze.

2 Kies de overlay met uw taal.

3 Breng de overlay in lijn met de knoppen op de MFP en druk de overlay naar beneden totdat 
deze op zijn plaats vastklikt.
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Een extra papierlade installeren

De MFP is uitgerust met één optionele papierlade waarin maximaal 550 vellen papier kunnen 
worden geplaatst.

LET OP: als u een papierlade voor 550 vel wilt installeren nadat u de MFP hebt ingesteld, 
moet u de MFP uitschakelen en het netsnoer uit het stopcontact halen voordat u 
verdergaat.

1 Pak de papierlade voor 550 vel uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.

2 Plaats de papierlade op de locatie die u voor de MFP hebt gekozen.

3 Lijn de gaten in de MFP uit met de positioneringspunten van de papierlade voor 550 vel en 
plaats de MFP door deze te laten zakken.

4 Klik op Start  Instellingen  Printers of Printers en faxapparaten.

of

Klik op Start  Configuratiescherm  Printers en andere hardware  Printers en 
faxapparaten.

5 Selecteer het pictogram van de MFP.

6 Klik op Bestand  Eigenschappen.

7 Klik op het tabblad Device Settings (Apparaatinstellingen).

8 Selecteer Tray 2 (Lade 2) in de lijst met installeerbare opties.

9 Selecteer in de vervolgkeuzelijst 550-Sheet Tray (Lade voor 550 vel).
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10 Klik op Apply (Toepassen).

11 Klik op OK.

12 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

13 Druk op de aan/uit-schakelaar.

MFP voorbereiden voor afdrukken en scannen

De software installeren voor de USB-verbinding

U kunt printerstuurprogramma's en scansoftware voor de volgende besturingssystemen installeren 
vanaf de cd Software en documentatie:

• Windows 2003
• Windows 2003 x64
• Windows XP
• Windows XP x64
• Windows 2000

Opmerking: op www.lexmark.com zijn stuurprogramma's beschikbaar voor Windows XP x64 
bit Edition.

1 Plaats de cd Software en documentatie. 

2 Volg de instructies op het scherm.

3 Sluit de USB-kabel aan en schakel de printer in. 

Het plug-en-play-scherm wordt weergegeven en er wordt een printerobject gemaakt in de 
map Printers van de computer.

1

2

http://www.lexmark.com
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Als het installatievenster voor de software niet verschijnt, doet u het volgende: 

1 Dubbelklik op Deze computer op het bureaublad. 

Als u Windows XP gebruikt, klikt u op Start om naar het pictogram Deze computer te gaan. 

2 Dubbelklik op het pictogram van het cd-romstation. Dubbelklik zo nodig op setup.exe. 

3 Als het installatievenster voor de software wordt weergegeven, klikt u op Installeren of Nu 
installeren. 

4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

De software installeren voor de netwerkverbinding (geldt alleen voor 
de X342n)

U kunt printerstuurprogramma's en scansoftware voor de volgende besturingssystemen installeren 
vanaf de cd Software en documentatie:

• Windows 2003
• Windows 2003 x64
• Windows XP
• Windows XP x64
• Windows 2000

Opmerking: op www.lexmark.com zijn stuurprogramma's beschikbaar voor Windows XP x64 
bit Edition.

1 Sluit de Ethernet-kabel aan en schakel de printer in.

2 Plaats de cd Software en documentatie.

1 2

http://www.lexmark.com
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3 Volg de instructies op het scherm.

Het plug-en-play-scherm wordt weergegeven en er wordt een printerobject gemaakt in de 
map Printers van de computer.

Opmerking: de Ethernet-verbinding werkt niet als de USB-verbinding wordt gebruikt. U kunt 
maar één aansluitpoort tegelijk gebruiken.

Als het installatievenster voor de software niet verschijnt, doet u het volgende: 

1 Dubbelklik op Deze computer op het bureaublad. 

Als u Windows XP gebruikt, klikt u op Start om naar het pictogram Deze computer te gaan. 

2 Dubbelklik op het pictogram van het cd-romstation. Dubbelklik zo nodig op setup.exe. 

3 Als het installatievenster voor de software wordt weergegeven, klikt u op Installeren of Nu 
installeren. 

Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

MFP voorbereiden voor faxen

U kunt de printer op apparaten als een telefoon, antwoordapparaat of computermodem aansluiten. 
Zie Installatieproblemen oplossen op pagina 75 als er problemen optreden.

Opmerking: de printer is een analoog apparaat dat het beste functioneert als u het rechtstreeks 
op de wandaansluiting aansluit. Vervolgens kunt u andere apparaten (zoals een 
telefoon of antwoordapparaat) op de printer aansluiten. Dit wordt uitgelegd in de 
installatieprocedure. Als u een digitale verbinding zoals ISDN, DSL of ADSL wilt 
gebruiken, dan hebt u een apparaat van derden nodig, zoals een DSL-filter.

Als u faxen wilt verzenden en ontvangen, hoeft u de printer niet op een computer aan te sluiten, 
maar wel op een telefoonlijn.

U kunt de printer op andere apparaten aansluiten. Raadpleeg de volgende tabel om te bepalen hoe 
u de printer het beste kunt instellen.

De printer rechtstreeks op een telefoonaansluiting in de muur 
aansluiten

LET OP: gebruik alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit 
product op een publiek vast telefoonnetwerk aansluit.
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Sluit de MFP rechtstreeks op een telefoonaansluiting in de muur aan als u kopieën wilt maken of 
faxen wilt verzenden en ontvangen zonder een computer te gebruiken.

1 Controleer of u beschikt over een telefoonsnoer en een telefoonaansluiting in de muur.

2 Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de LINE-poort  van de MFP. 

3 Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op een werkende telefoonaansluiting in 
de muur.

Opmerking: raadpleeg de meegeleverde aanvullende installatie-instructies die bij de printer zijn 
geleverd voor meer informatie over het aansluiten van de MFP op 
telecommunicatieapparaten. De installatieprocedure kan per land of regio 
verschillen.

De printer op een telefoon aansluiten

Als u een telefoon op de MFP aansluit, kunt u de faxlijn als een gewone telefoonlijn gebruiken. Plaats 
de printer vervolgens in de buurt van de telefoon. U kunt nu kopieën maken en faxen verzenden en 
ontvangen zonder dat u daarvoor een computer hoeft te gebruiken.

1 Controleer of het volgende aanwezig is:

• Een telefoon
• Twee telefoonsnoeren
• Een telefoonaansluiting in de muur
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2 Sluit een telefoonsnoer aan op de LINE-poort  van de MFP en op een werkende 
telefoonaansluiting in de muur.

3 Verwijder de afdekplug uit de EXT-poort  van de MFP.

4 Sluit het andere telefoonsnoer aan op een telefoon en op de EXT-poort  van de MFP.

Opmerking: raadpleeg de meegeleverde aanvullende installatie-instructies die bij de printer 
zijn geleverd voor meer informatie over het aansluiten van de MFP op 
telecommunicatieapparaten. De installatieprocedure kan per land of regio 
verschillen.
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MFP voorbereiden voor kopiëren

U kunt de X340/X340n/X342n gebruiken als kopieerapparaat zonder extra instellingen of 
verbindingen met een computer of netwerk. 
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3 Informatie over de MFP

De onderdelen van de MFP

Onderdeel Functie

1 ADF-papiersteun Uitschuiven om langere afdrukmaterialen te ondersteunen.

2 Papiergeleiders Papier correct invoeren.

3 Automatische 
documentinvoer (ADF)

Documenten met meerdere pagina's kopiëren, scannen of faxen.

4 Bovenklep Toegang tot de glasplaat.

5 Bedieningspaneel Bediening van de MFP. Zie Knoppen op het bedieningspaneel 
op pagina 21 voor meer informatie.

6 Papiersteun voor uitvoer Vangt papier van een groter formaat op in de voorste uitvoerlade.

4

8
9

10

13

5

6

11

12

14

7

2

1

3



De onderdelen van de MFP
19

7 Voorste uitvoerlade Papier opvangen dat uit de MFP komt.

8 Voorklep Toegang tot de tonercartridge.

9 Papierlade Papier automatisch plaatsen.

10 Handmatige invoer Papier handmatig plaatsen.

11 Papierniveau-indicator De hoeveelheid papier in de papierlade controleren.

12 Toegangsknop De voorklep openen.

13 Glasplaat Documenten van één pagina scannen, kopiëren of faxen.

14 Scannervergrendeling De scanner vergrendelen tijdens transport.

Onderdeel Functie
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Onderdeel Functie

15 Scharnieren aan de 
achterzijde

De bovenklep optillen voor dikkere documenten, zoals boeken.

16 Aan-uitschakelaar De MFP aan- of uitzetten.

17 Netsnoerpoort De MPF op een voedingsbron aansluiten.

18 Stofkap Papier van grotere formaten beschermen die buiten de rand van 
de MFP uitsteken.

19 Achterklep Zwaarder papier dat uit de printer komt opvangen.

20 Ethernet-poort Sluit de MFP met een Ethernet-kabel aan op een netwerk.

Opmerking: deze poort is uitsluitend beschikbaar op de X342n. 
De Ethernet-poort en de USB-poort kunnen niet tegelijkertijd 
worden gebruikt.

21 USB-poort De MFP met een USB-kabel op een computer aansluiten.

22 LINE-poort De MFP op een actieve telefoonlijn aansluiten voor het verzenden 
en ontvangen van faxen.

23 EXT-poort De MFP op een telefoon of antwoordapparaat aansluiten.

24 Handgrepen De MFP optillen.

23

15

16

17
18

19
20

24

22
21
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Knoppen op het bedieningspaneel

Op het display wordt het volgende weergegeven:

• De status van de MFP
• Berichten
• Menu's

Knop Functie

1 Kopiëren Toegang tot de modus Kopiëren om kopieën te maken.

Opmerking: als het lampje van de knop brandt, is de modus geselecteerd.

2 Faxen Toegang tot de modus Faxen om te faxen.

Opmerking: als het lampje van de knop brandt, is de modus geselecteerd.

3 Scannen Toegang tot de modus Scannen om te scannen.

Opmerking: als het lampje van de knop brandt, is de modus geselecteerd.

4 Schalen Het formaat van een gekopieerd document bepalen in vergelijking tot het 
originele formaat.

5 Sorteren De volgorde bepalen waarin taken met meerdere pagina's worden voltooid.

6 Opties (Kopiëren) • De papierbron aanpassen.
• De instellingen voor papierbesparing aanpassen.

7 Snelkeuzeknoppen Toegang tot de eerste vijf geprogrammeerde snelkoppelingen.

8 Shift Toegang tot de snelkoppelingen 6-10. 

Opmerking: druk op Shift en druk vervolgens op de eerste snelkeuzeknop 
als u snelkoppeling 6 wilt kiezen. Als u snelkoppeling 7 wilt kiezen, drukt u 
op Shift en vervolgens op de tweede snelkeuzeknop, enzovoort.

9 Opties (Faxen) • Toegang tot de functie Rondzenden.
• Het verzenden van een fax vertragen.
• Een fax annuleren.

1 2 3 4 7

8

65
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10  (Verbinding 
maken/verbreken)

Een fax handmatig verzenden of ontvangen.

11 Opnieuw bellen / 
Pauzeren

• Het laatst ingevoerde nummer in de modus Faxen opnieuw kiezen.
• Een pauze van drie seconden invoegen in het nummer dat u wilt kiezen 

om te wachten op een buitenlijn of om verbinding te maken met een 
geautomatiseerd antwoordsysteem. Voeg alleen een pauze toe als u al 
bent begonnen met programmeren.

12 Telefoon/Faxboek Toegang tot de geprogrammeerde snelkoppelingen. Zie Snelkoppelingen 
instellen op pagina 49 voor meer informatie over het programmeren van 
een snelkoppeling.

Optie Functie

13 • Door menuopties bladeren.
• Een waarde verlagen.

14 • Door menuopties bladeren.
• Een waarde verhogen.

15 • De optie selecteren die wordt weergegeven op het display.
• Instellingen opslaan.

16 Numeriek toetsenblok Kopiëren: het aantal exemplaren selecteren dat u wilt afdrukken.

Faxen:

• Faxnummers opgeven.
• Letters selecteren voor het maken van een item voor het 

telefoon-/faxboek.
• Nummers invoeren om de tijd of datum op het display in te 

voeren of te bewerken.

Knop Functie

13 14 15 16

19

1817

202122



De menu's op het bedieningspaneel
23

De menu's op het bedieningspaneel

Door de menu's van het bedieningspaneel navigeren

1 Druk op Menu.

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot het gewenste menu wordt weergegeven en druk 
vervolgens op .

3 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste menuoptie wordt weergegeven en druk 
vervolgens op .

4 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste instelling wordt weergegeven.

5 Druk op  om de instelling op te slaan.

Een lijst met menu-items afdrukken

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel.

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot RAPPORTEN wordt weergegeven en druk vervolgens op .

3 Druk herhaaldelijk op  of  tot Afdrukmenu's wordt weergegeven en druk vervolgens 
op .

De MFP drukt een lijst met alle beschikbare menu's en standaardinstellingen af.

17 Inhoud Het type materiaal dat u wilt kopiëren of faxen selecteren. 
Selecteer een van de volgende opties:

• Tekst
• Combinatie - tekst en foto
• Foto

18 Starten Een kopieer-, scan- of faxtaak starten, afhankelijk van de modus 
die is geselecteerd.

19 Stop • Instellingen terugzetten naar de standaardwaarden, afhankelijk 
van de modus die is geselecteerd.

• Een kopieer-, scan- of faxtaak annuleren.
• Een menu sluiten.

20 Intensiteit Een van de vijf instellingen voor Intensiteit selecteren.

21 Menu Een (sub)menu op het bedieningspaneel weergeven.

22 Terug Terugkeren naar het volgende menu zonder wijzigingen op te 
slaan.

Opmerking: druk voordat u op Terug drukt op  om de 
instellingen op te slaan.

Optie Functie
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Pagina met netwerkinstellingen afdrukken (geldt alleen voor de 
X342n)

U kunt een pagina met netwerkinstellingen afdrukken om de netwerkinstellingen te bekijken. 

Opmerking: dit menu-item is uitsluitend beschikbaar als de USB-kabel niet is aangesloten.

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel.

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot RAPPORTEN wordt weergegeven en druk vervolgens op .

3 Druk herhaaldelijk op  of  tot Netwerkinstell wordt weergegeven en druk vervolgens 
op .

4 De MFP drukt de pagina met netwerkinstellingen af.

Menu Standaardinstellingen kopiëren

Menu Geavanceerde fax

Optie Functie

Intensiteit De leesbaarheid van een kopie verbeteren door een licht document donkerder te 
maken of een donker document lichter te maken.

Inhoud Geef het type document op dat u wilt kopiëren: Tekst, Combinatie of Foto.

Aantal Opgeven hoeveel kopieën u wilt maken.

Schalen Het percentage voor de vergroting of verkleining van een kopie van een 
afbeelding opgeven.

Sorteren Kopieën sorteren wanneer deze worden uitgevoerd.

Papierbron De gewenste papierbron selecteren.

Pap.besparing Opgeven hoeveel pagina-afbeeldingen u op één pagina wilt afdrukken.

Optie Functie

Autom. beantw. Antwoordinstellingen wijzigen.

Achter PABX Aangeven of er een telefoonschakelaar aanwezig is.

Kiesmethode Selecteren waar de kiesmethode puls of toon moet zijn voor een faxtaak.

Fax doorsturen Een fax doorsturen naar een ander faxapparaat.

Voettekst fax Een voettekst aan een fax toevoegen.

Autom. vermind De grootte van een document automatisch verkleinen voor het faxen.

Bevestiging Altijd een bevestigingspagina afdrukken als een fax is verzonden of als er tijdens 
het faxen een fout is opgetreden.
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Menu Standaardinstellingen faxen

De standaardmodus wijzigen

De MFP staat standaard in de modus Kopiëren. U selecteert als volgt een andere modus als 
standaard:

1 Druk op Menu.

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot APP.INSTELL. wordt weergegeven en druk vervolgens 
op .

3 Druk herhaaldelijk op  of  tot Modus wordt weergegeven en druk vervolgens op .

Optie Functie

Inhoud De kwaliteit van de afbeelding die u wilt verzenden selecteren.

Opmerking: als de inhoud wordt gewijzigd, kan de benodigde tijd voor het 
verzenden van de fax toenemen.

Orig. formaat Het standaardformaat van de originele documenten die u wilt faxen opgeven.

Intensiteit De leesbaarheid van een fax verbeteren door een licht document donkerder te 
maken of een donker document lichter te maken.

Belsignalen Het aantal belsignalen opgeven waarna de MFP automatisch een 
binnenkomende fax moet beantwoorden.

Spec. signaal Het type belsignaal selecteren voor een binnenkomende fax, als het 
faxnummer een speciaal signaal heeft.

Opn. kiezen Selecteer het aantal pogingen voor opnieuw kiezen nadat het verzenden van 
een fax is mislukt.

Wacht opn. kzn Selecteer het aantal minuten dat het apparaat moet wachten voordat het 
automatisch opnieuw gaat kiezen.

Papierbron De gewenste papierbron selecteren.

Luidspreker De luidspreker in- of uitschakelen voor het controleren van de faxtoon.

Volume Het volume van het belsignaal voor binnenkomende faxen of het volume van 
de luidspreker voor het controleren van de faxtoon opgeven.

Prefix Een prefix instellen dat u wilt kiezen voordat er automatisch een nummer 
wordt gekozen. Voer bijvoorbeeld een prefix in als u een prefix moet kiezen 
om een buitenlijn te kunnen gebruiken.

ECM Voor een nauwkeurige, foutloze verzending zorgen naar een ander 
faxapparaat met ECM.

Station-ID Het faxnummer of de ID-naam instellen die wordt weergegeven in de koptekst 
van de fax.
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4 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste modus wordt weergegeven.

5 Druk op  om de instelling op te slaan.

De time-outoptie instellen

Als u de kopieer- of faxinstellingen voor een specifieke taak met de knoppen op het 
bedieningspaneel wijzigt, herstelt de MFP de standaardinstellingen na een opgegeven tijd. 

U kunt als volgt de tijd instellen waarna de MFP de standaardinstellingen herstelt:

1 Druk op Menu. 

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot APP.INSTELL. wordt weergegeven en druk vervolgens op 
.

3 Druk herhaaldelijk op  of  tot Time-out wordt weergegeven en druk vervolgens op .

4 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste tijd wordt weergegeven en druk vervolgens 
op .

5 Druk herhaaldelijk op Terug om terug te keren naar de melding Gereed.

De netwerkopties instellen (geldt alleen voor de X342n)

Opmerking: deze menu-items zijn uitsluitend beschikbaar als de USB-kabel niet is 
aangesloten.

1 Druk op Menu. 

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot NETWERKINSTELL wordt weergegeven en druk vervolgens 
op .

3 Druk herhaaldelijk op  of  tot één van de volgende items wordt weergegeven:

• DHCP inschak.

• IP-adres

• Netmask

• Gateway

4 Druk op  als u één van bovenstaande items wilt aanpassen. Nadat u de gewenste 
aanpassingen hebt gemaakt, drukt u op . De printer slaat de instellingen op en keert terug 
naar de melding Gereed.

Als u niets hebt aangepast, drukt u herhaaldelijk op Terug om terug te keren naar de melding 
Gereed.
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De MFP-software

Printereigenschappen

Met Printereigenschappen beheert u de afdrukfuncties als de printer is aangesloten op een 
computer. U kunt de instellingen in Printereigenschappen aanpassen aan het type project waarmee 
u bezig bent. 

Printeigenschappen openen

U opent als volgt Printereigenschappen vanuit vrijwel elke toepassing:

1 Open het gewenste document en klik op Bestand  Afdrukken.

2 Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Setup.

De tabbladen Printereigenschappen

Optie Functie

Printereigenschappen De beste afdrukinstellingen voor het document dat u wilt 
afdrukken selecteren.

Presto! PageManager • Foto's en documenten scannen, delen en ordenen.
• Bestanden in verschillende indelingen bekijken, bewerken 

en verzenden, en back-ups maken van deze bestanden.

QLINK • Scannen naar verschillende toepassingen.
• Extra toepassingen voor scannen configureren. 

Zie pagina 59 voor meer informatie.
• Scaninstellingen aanpassen. Zie pagina 61 voor meer 

informatie.

Tabblad Opties

Layout (Indeling) • De afdrukstand van het document op de afgedrukte pagina 
selecteren: staand of liggend.

• De volgorde waarin de pagina's worden afgedrukt 
selecteren.

• Het aantal pagina's dat per vel wordt afgedrukt selecteren.

Paper/Quality (Papier/Kwaliteit) • De papierbron selecteren.
• Het type papier dat is geplaatst opgeven.

Watermark (Watermerk) Een watermerk toevoegen, bewerken of verwijderen.

Profiles (Profielen) Persoonlijke profielen toevoegen.

About (Info) Copyright en bestandsversies.
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Presto! PageManager (uitsluitend met USB-verbinding)

Met Presto! PageManager kunt u foto's en documenten scannen, delen en ordenen.

Als u Presto! PageManager wilt openen, klikt u op Start  Programma's of Alle programma's  
Lexmark  Presto! PageManager.

U opent als volgt de Help van Presto! PageManager:

1 Open Presto! PageManager.

2 Klik op Help  Help.

QLINK (uitsluitend met USB-verbinding)

Met QLINK kunt u:

• Scannen naar verschillende toepassingen.

• Extra toepassingen voor scannen configureren. Zie pagina 59 voor meer informatie.

• Scaninstellingen aanpassen. Zie pagina 61 voor meer informatie.

U kunt QLINK via één van de volgende methoden openen:

• Druk op Scannen op het bedieningspaneel van de MFP.

• Dubbelklik op het pictogram QLINK op het bureaublad.

• Klik op Start  Programma's of Alle programma's  Lexmark  Lexmark X34x 
Series  QLINK.
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4 Papier en originele documenten 
plaatsen

Papier in de papierlade plaatsen

1 Zorg dat:

• Het papier geschikt is voor laserprinters.
• Het papier niet gebruikt of beschadigd is.
• Als u speciaal papier gebruikt, u de daarbij meegeleverde instructies opvolgt.
• U het papier niet te ver in de MFP duwt.
• Stel de juiste papiersoort in via het bedieningspaneel of de computer. 

Zie Papiersoort en papierformaat instellen voor meer informatie.

2 Verwijder de papierlade.
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3 Plaats de papierlade op een stabiele oppervlakte, druk op de vergrendeling van de geleider 
en schuif de achterste geleider uit naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt 
plaatsen. 

Opmerking: u plaatst groter papier, zoals Legal-papier, als volgt:

• Druk op de knop aan de achterkant van de papierlade en trek de lade uit 
totdat deze vastklikt. 

• Sluit de stofkap aan op de achterkant van de MFP om het papier te 
beschermen dat boven de rand van de MFP uit komt.

4 Pak een stapel papier en buig de stapel heen en weer of waaier deze uit voordat u het papier 
in de printer plaatst. Maak op een vlakke ondergrond een rechte stapel.

1

2
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5 Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar beneden. 

Opmerking: plaats papier met een briefhoofd in de lade met de voorbedrukte zijde naar 
beneden. De bovenste rand van het vel moet tegen de voorzijde van de lade 
worden geplaatst.

6 Het papier mag niet boven de lijntjes uitkomen die de maximale hoogte aangeven. 
Deze lijntjes bevinden zich aan de binnenkant van de papierlade, aan de linkerzijde.

Opmerking: als u te veel papier plaatst, kan dat leiden tot papierstoringen.
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7 Druk de papiergeleiders in en pas ze aan totdat ze licht tegen de zijkant van de stapel papier 
rusten. 

Opmerking: druk de papiergeleiders niet te ver, anders kan het afdrukmateriaal kromtrekken. 
Onjuiste aanpassingen kunnen leiden tot papierstoringen.

8 Sluit de papierlade.

Opmerking: op de papierniveau-indicator, aan de voorkant van de papierlade, kunt u aflezen 
hoeveel papier er zich op dat moment in de lade bevindt.

Opmerking: gebruik bij problemen met de papierinvoer de handmatige invoer. Zie Papier 
plaatsen in de handmatige invoer op pagina 33 voor meer informatie.
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Papier plaatsen in de handmatige invoer

Gebruik de handmatige invoer als u transparanten, etiketten, enveloppen of karton wilt afdrukken. 
U kunt de handmatige invoer ook gebruiken om snel afdrukken te maken op papiersoorten of 
-formaten die op dat moment niet in de papierlade zijn geplaatst.

Zie Verschillende soorten papier plaatsen op pagina 34 voor informatie over afdrukmateriaal dat 
geschikt is voor gebruik in de handmatige invoer. 

1 Zorg dat:

• Het papier geschikt is voor laserprinters.
• Het papier niet gebruikt of beschadigd is.
• Als u speciaal papier gebruikt, u de daarbij meegeleverde instructies opvolgt.
• U het papier niet te ver in de MFP duwt.
• Stel de juiste papiersoort en het juiste papierformaat in via het bedieningspaneel of 

de computer. Zie Papiersoort en papierformaat instellen voor meer informatie.

2 Plaats een vel papier met de te bedrukken zijde naar boven en de lange zijde naar voren in 
het midden van de handmatige invoer en stel de papiergeleiders af op de breedte van het 
papier.

De MFP verwerkt automatisch het afdrukmateriaal.



Verschillende soorten papier plaatsen
34

Verschillende soorten papier plaatsen

Grootte (mm)

Invoerbron/capaciteit1

Papierlade voor 
250 vel

Handmatige 
invoer

Papierlade voor 
550 vel 

(optioneel)

Normaal papier

Letter (215,9 x 279 mm) 

A4 (210 x 297 mm)

Folio (215,9 x 330,2 mm)

Legal (215,9 x 355,6 mm)

Executive (184,2 x 266,7 mm)

JISB5 (182 x 257 mm)

Statement (140 x 216 mm)

A5 (148 x 210 mm)

Ja/250 Ja/1 Ja/550

Enveloppen2

Nr. 9 (98,4 x 225,4 mm)

Nr. 10 (104,8 x 241,3 mm) 

DL (110 x 220 mm)

C5 (162 x 229 mm)

B5 (176 x 250 mm)

Nr. 7 3/4 (98,4 x 190,4 mm)

Nee/0 Ja/1 Nee/0

Etiketten3

Letter (215,9 x 279 mm)

A4 (210 x 297 mm)

Nee/0 Ja/1 Nee/0

Transparante films

Letter (215,9 x 279 mm)

A4 (210 x 297 mm)

Ja/50 Ja/1 Ja/50
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Waarschuwing: het gebruik van niet-ondersteunde formaten van afdrukmaterialen kan de MFP 
beschadigen.

Karton4

Letter (215,9 x 279 mm) 

A4 (210 x 297 mm)

Folio (215,9 x 330,2 mm)

Legal (215,9 x 355,6 mm)

Executive (184,2 x 266,7 mm)

JISB5 (182 x 257 mm)

Statement (140 x 216 mm)

A5 (148 x 210 mm)

Nee/0 Ja/1 Nee/0

1 Maximale capaciteit kan minder zijn, afhankelijk van de papierdikte.
2 Voer vel voor vel enveloppen in in de handmatige invoer.
3 De MFP is alleen bedoeld voor sporadisch afdrukken op papieren etiketten. Voer vel voor vel in in de 

handmatige invoer. Gebruik geen vinyletiketten in de MFP.
4 Voer vel voor vel karton in in de handmatige invoer. Karton moet altijd worden uitgevoerd via de achterste 

uitvoerlade. Afzonderlijke briefkaartformaten, zoals 10 x 15 cm, worden niet ondersteund. Lexmark raadt 
aan vellen briefkaartkarton van het grootste formaat te gebruiken, die speciaal zijn ontworpen voor 
laserprinters.

Grootte (mm)

Invoerbron/capaciteit1

Papierlade voor 
250 vel

Handmatige 
invoer

Papierlade voor 
550 vel 

(optioneel)
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Papiersoort en papierformaat instellen

Via het bedieningspaneel

1 Druk op Menu. 

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot bovenaan het display PAPIERINSTELL. wordt 
weergegeven en druk vervolgens op .

3 Druk herhaaldelijk op  of  tot bovenaan het display Formaat/Soort wordt 
weergegeven en druk vervolgens op .

4 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste papierbron wordt weergegeven. 

5 Druk op .

6 Druk herhaaldelijk op  of  tot het gewenste papierformaat is geselecteerd en druk 
vervolgens op .

7 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste papiersoort is geselecteerd. 

8 Druk op .

9 Druk op Stop om terug te keren naar de melding Gereed.

Opmerking: als u via de computer wilt afdrukken, gaat u verder met Via het bedieningspaneel.

Via de computer

1 Open het gewenste document en klik op Bestand  Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen, Opties, Setup of Voorkeuren.

3 Selecteer de papiersoort op het tabblad Paper/Quality (Papier/Kwaliteit) in de 
vervolgkeuzelijst met afdrukmaterialen.

4 Klik op de knop Advanced (Geavanceerd).

5 Selecteer het papierformaat.

6 Klik op OK.

7 Klik op OK.

8 Klik op OK.



Originele documenten in de ADF plaatsen
37

Originele documenten in de ADF plaatsen

Voor scannen, kopiëren en faxen kunt u maximaal 50 vellen van een origineel document in de ADF 
plaatsen.

• Verwijder nietjes en paperclips van de originele documenten voordat u deze 
documenten in de ADF plaatst.

• Documenten die beschadigd of gevouwen zijn, worden mogelijk niet goed 
verwerkt in de ADF. Als dit het geval is, dient u de glasplaat te gebruiken. 
Zie Originele documenten op de glasplaat plaatsen op pagina 38 
voor meer informatie.

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF.

Opmerking: plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun 
materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon) in de ADF. 
Plaats deze items op de glasplaat.

2 Schuif de papiergeleiders op de ADF tegen de randen van het papier.

Opmerking: als u langer papier wilt gebruiken, dient u de ADF-papiersteun uit te schuiven.
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Originele documenten op de glasplaat plaatsen

Foto's, tekstdocumenten, tijdschriftartikelen, kranten en andere publicaties kunt u scannen, kopiëren 
en faxen. 

Opmerking: plaats briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal 
(zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon) op de glasplaat.

1 Open de bovenklep.
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2 Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de 
glasplaat.

3 Sluit de bovenklep om donkere randen op de scan te voorkomen.

Uitvoerlocatie selecteren

De MFP heeft twee uitvoerlocaties: de voorste uitvoerlade en de achterste papieruitvoer. 

Achterste 
papieruitvoer

Voorste 
uitvoerlade
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Voorste uitvoerlade

De voorste uitvoerlade dient alleen te worden gebruikt voor de uitvoer van gewoon papier. Gebruik 
de achterste papieruitvoer voor enveloppen, etiketten, karton en transparanten. Als u de voorste 
uitvoerlade wilt gebruiken, dient de achterklep gesloten te zijn.

U dient deze lade te gebruiken voor de meeste taken. Daarnaast raden we u aan om deze lade te 
gebruiken voor taken waarbij voortdurend meer dan 50 vellen gewoon papier zijn vereist. 

Opmerking: als er zich problemen voordoen tijdens het gebruik van de voorste uitvoerlade, 
zoals krullen, kunt u de achterste uitvoerlade gebruiken.

Achterste papieruitvoer

U kunt de achterste papieruitvoer gebruiken voor alle papiersoorten; voor enveloppen, etiketten, 
karton en transparanten wordt deze uitvoer echter aanbevolen. Als u de achterste papieruitvoer wilt 
gebruiken, dient u de achterklep te openen.

Papier wordt uitgevoerd via de achterste papieruitvoer met de bedrukte zijde naar boven en de 
laatste pagina bovenop. Om papierstoringen te voorkomen, dient u de achterklep niet te openen of te 
sluiten tijdens het afdrukken.
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5 Afdrukken

Documenten afdrukken

1 Plaats papier in de MFP.

2 Open het gewenste document en klik op Bestand  Afdrukken.

3 Klik op Eigenschappen, Opties, Setup of Voorkeuren.

4 Pas de instellingen aan.

5 Klik op OK.

6 Klik op OK of Afdrukken.

Enveloppen afdrukken

1 Plaats een envelop in de handmatige invoer met de te bedrukken zijde naar boven.

Opmerking: zorg ervoor dat de klep van de envelop naar beneden ligt.

2 Open het gewenste document en klik op Bestand  Afdrukken.

3 Klik op Eigenschappen, Opties, Setup of Voorkeuren.

4 Selecteer Landscape (Liggend) op het tabblad Layout (Indeling).

Opmerking:

• Voor de meeste enveloppen wordt de afdrukstand Liggend gebruikt. 
• Controleer of de afdrukstand Liggend ook in de toepassing is ingesteld.

5 Selecteer de papierbron op het tabblad Paper/Quality (Papier/Kwaliteit).

6 Selecteer Envelope (Envelop) in de vervolgkeuzelijst met afdrukmaterialen.

7 Klik op de knop Advanced (Geavanceerd).

8 Kies het formaat van de ingevoerde enveloppen en klik op OK.
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9 Klik op OK.

10 Klik op OK of Afdrukken.

Transparanten afdrukken

1 Plaats transparanten.

Opmerking:

• Als u de handmatige invoer gebruikt, kunt u één transparant tegelijk plaatsen.
• Gebruik alleen transparanten die geschikt zijn voor laserprinters.

2 Open het gewenste document en klik op Bestand  Afdrukken.

3 Klik op Eigenschappen, Opties, Setup of Voorkeuren.

4 Selecteer de papierbron op het tabblad Paper/Quality (Papier/Kwaliteit).

5 Selecteer Transparency (Transparant) in de vervolgkeuzelijst met afdrukmaterialen.

6 Klik op de knop Advanced (Geavanceerd).

7 Selecteer het formaat van de ingevoerde transparanten en klik op OK.

8 Klik op OK.

9 Klik op OK of Afdrukken.

Gesorteerde exemplaren afdrukken

Als u meerdere exemplaren van een document wilt afdrukken, kunt u ervoor kiezen om elk 
exemplaar als set af te drukken (gesorteerd) of de exemplaren als groepen pagina's af te drukken 
(niet gesorteerd).

1 Plaats papier in de MFP.

2 Open het gewenste document en klik op Bestand  Afdrukken.

3 Schakel bij Exemplaren het selectievakje Sorteren in.

4 Klik op OK of Afdrukken.

Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken

1 Plaats papier in de MFP.

2 Open het gewenste document en klik op Bestand  Afdrukken.
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3 Klik op Eigenschappen, Opties, Setup of Voorkeuren.

4 Selecteer het aantal pagina's per vel in de vervolgkeuzelijst Pages Per Sheet (Pagina's per 
vel) van het tabblad Layout (Indeling).

5 Klik op OK.

6 Klik op OK of Afdrukken.

Laatste pagina als eerste afdrukken (omgekeerde 
volgorde)

1 Plaats papier in de MFP.

2 Open het gewenste document en klik op Bestand  Afdrukken.

3 Klik op Eigenschappen, Opties, Setup of Voorkeuren.

4 Schakel het selectievakje in voor het afdrukken in omgekeerde volgorde op het tabblad 
Layout (Indeling).

5 Klik op OK.

6 Klik op OK of Afdrukken.
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6 Faxen

U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.

ADF Glasplaat

Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's.

Opmerking: plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 
15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels 
uit tijdschriften of papier zonder carbon) in de ADF. Plaats 
deze items op de glasplaat.

Gebruik de glasplaat voor documenten met 
één pagina, briefkaarten, kaarten van 10 x 
15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal 
(zoals knipsels uit tijdschriften of papier 
zonder carbon).
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Faxen verzenden

Opmerking: controleer of de MFP is aangesloten op een werkende, analoge telefoonlijn.

Automatisch faxen verzenden

1 Controleer of de MFP is ingeschakeld.

2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de 
bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun 
materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Plaats deze items op de 
glasplaat.

3 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

4 Geef een faxnummer op, druk op Snelkiezen 1, 2, 3, 4 of 5, of druk op Telefoon/Faxboek 
om een nummer te selecteren.

Opmerking:

• Zie Snelkoppelingen instellen op pagina 49 als u geen snelkeuzelijst hebt 
en er een wilt maken.

• Zie Het telefoon-/faxboek gebruiken op pagina 51 als u geen telefoon-/
faxboeklijst hebt en er een wilt maken.

5 Druk op Starten.

6 Als dit wordt gevraagd, drukt u op 1 (ja) als u meer pagina's wilt scannen of op 2 (nee) als u 
het gehele document hebt gescand.

Faxen handmatig verzenden

1 Controleer of de MFP is ingeschakeld.

2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de 
bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

3 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

4 Druk op  voor een kiestoon. 
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5 Geef een faxnummer op, druk op Snelkiezen 1, 2, 3, 4 of 5, of druk op Telefoon/Faxboek 
om een nummer te selecteren.

Opmerking:

• Zie Snelkoppelingen instellen op pagina 49 als u geen snelkeuzelijst hebt 
en er een wilt maken.

• Zie Het telefoon-/faxboek gebruiken op pagina 51 als u geen telefoon-/
faxboeklijst hebt en er een wilt maken.

6 Druk op Starten als u de faxtoon hoort.

U wordt gevraagd nog een vel te plaatsen.

7 Als dit wordt gevraagd, drukt u op 1 (ja) als u meer pagina's wilt scannen of op 2 (nee) als u 
het gehele document hebt gescand.

Een fax naar een groep verzenden (groepsfax)

U kunt een fax in één keer naar maximaal acht personen verzenden.

Opmerking: u kunt deze groep niet in het telefoon-/faxboek opslaan.

1 U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.

2 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

3 Druk onder Faxen op Opties.

4 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Rondzenden wordt weergegeven en druk vervolgens 
op .

5 Druk op .

6 Geef een faxnummer op en druk op . 

7 Druk op het numerieke toetsenblok op 1 (ja) als u nog een nummer wilt invoeren of op 2 (nee) 
als u het laatste nummer hebt opgegeven.

Een fax verzenden op een gepland tijdstip (verzenden vertragen)

Met de functie voor het vertragen van het verzenden, kunt u een document nu scannen en het later 
als fax verzenden. 

1 U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.

2 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

3 Druk onder Faxen op Opties.
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4 Druk herhaaldelijk op  of  tot Verz. vertrag. is geselecteerd en druk vervolgens 
op .

5 Druk op .

6 Geef een faxnummer op en druk op . 

7 Druk op het numerieke toetsenblok op 1 (ja) als u nog een nummer wilt invoeren of op 2 (nee) 
als u het laatste nummer hebt opgegeven.

8 Geef de tijd op wanneer u de fax wilt verzenden en druk vervolgens op .

Opmerking: op het opgegeven tijdstip worden de faxnummers gekozen en wordt de fax 
verzonden. Als een fax niet kan worden verzonden naar bepaalde nummers, 
wordt voor de betreffende nummers een nieuwe poging gedaan.

Prefixen toevoegen voordat het nummer wordt gekozen

Met de prefixfunctie kunt u een verlenging kiezen voor een buitenlijn of een oproep in de wacht 
uitschakelen voordat u een fax verzendt.

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel.

2 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Std. inst. faxen wordt weergegeven en druk 

vervolgens op .

3 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Prefix wordt weergegeven en druk vervolgens op .

4 Geef de gewenste prefix op voordat u een fax verzendt en druk vervolgens op .

5 Druk op Stop om terug te keren naar de melding Gereed.

Een pauze invoegen tijdens het kiezen

Met de pauzefunctie kunt u een pauze invoegen tijdens het kiezen, om op een buitenlijn te wachten 
of naar een geautomatiseerd telefoonsysteem te navigeren.

Druk tijdens het kiezen van het faxnummer op Opnieuw bellen / Pauzeren om een pauze in te 
voegen. Een pauze wordt op het display weergegeven met een komma (,).

Faxen ontvangen 

Faxen automatisch ontvangen

Als de MFP is ingesteld op Automatisch beantwoorden, wordt een binnenkomende fax na een 
opgegeven aantal belsignalen beantwoord. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de fax 
automatisch door de MFP ontvangen.



Faxen doorsturen
48

Faxen handmatig ontvangen

U wordt aangeraden deze functie te gebruiken als de fax en de telefoon dezelfde telefoonlijn 
gebruiken. U kunt aangeven welke binnenkomende faxen worden beantwoord via de modus voor 
handmatig beantwoorden van de MFP.

1 Automatisch beantwoorden uitschakelen:

a Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

b Druk op Menu.

c Druk herhaaldelijk op  of  tot GEAVANC. FAX wordt weergegeven en druk vervolgens 
op .

Autom. beantw.wordt weergegeven.

d Druk op .

e Druk herhaaldelijk op  of  totdat onderaan het display Nee wordt weergegeven en 
druk vervolgens op .

f Druk op Stop om terug te keren naar de melding Gereed.

2 Druk als de telefoon overgaat op .

3 Druk op Starten als u een faxtoon hoort.

De fax wordt door de MFP ontvangen.

Faxen doorsturen

Gebruik de optie voor het doorsturen van faxen als u weggaat, maar toch faxen wilt ontvangen. 
Er zijn drie instellingen voor het doorsturen van faxen:

• Uit - (standaard)
• Doorstur. - de MFP verzendt de fax naar het opgegeven faxnummer.
• Drst & Afdr - de MFP drukt de fax af en verzendt deze vervolgens naar het opgegeven 

faxnummer.

Het doorsturen van faxen instellen

1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

2 Druk op Menu.

3 Druk herhaaldelijk op  of  totdat GEAVANC. FAX is geselecteerd.

4 Druk op .

5 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Fax doorsturen is geselecteerd.
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6 Druk op .

7 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Doorstur. of Drst & Afdr is geselecteerd.

8 Druk op .

9 Voer het nummer in waarnaar u een fax wilt doorsturen.

10 Druk op .

Faxactiviteitenrapporten afdrukken

1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

2 Druk op Menu.

3 Druk herhaaldelijk op  of  totdat RAPPORTEN is geselecteerd.

4 Druk op .

5 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Kieslog faxnrs of Faxtaaklog is geselecteerd.

6 Druk op .

Faxinstellingen aanpassen

Snelkoppelingen instellen

U kunt maximaal 99 snelkoppelingen opgeven om het verzenden van faxen gemakkelijker te maken.

1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

2 Druk op Telefoon/Faxboek.

3 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Bewerken is geselecteerd.

4 Druk op .

Toevoegen wordt op het display weergegeven.

5 Druk op .

6 Geef het snelkoppelingsnummer (1-99) op en druk vervolgens op .

Opmerking:

• Snelkoppelingen hoeven niet op volgorde te worden ingevoerd.
• Snelkoppelingen 1–10 kunnen worden gebruikt via de snelkeuzeknoppen. 

Zie De snelkeuzeknoppen gebruiken op pagina 50 voor meer informatie.
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7 Geef de snelkoppelingsnaam op met het toetsenblok en druk vervolgens op . Zie Tekens 
invoeren op pagina 52 voor meer informatie.

Opmerking: de MFP ondersteunt geen double-byte tekens voor namen, zoals Chinees, Japans 
of Koreaans. Deze talen zijn ongeschikt voor het invoeren van een naam.

8 Geef een faxnummer op en druk op .

9 Druk op het numerieke toetsenblok op 1 (ja) als u nog een nummer wilt invoeren of op 2 (nee) 
als u klaar bent.

De snelkeuzeknoppen gebruiken

U kunt snelkoppelingen 1-5 en 6-10 gebruiken met de snelkeuzeknoppen. Deze knoppen worden 
automatisch geprogrammeerd als u snelkoppelingen 1-10 programmeert. Zie Snelkoppelingen 
instellen op pagina 49 voor meer informatie over het toevoegen van snelkoppelingen aan het 
telefoon-/faxboek.

1 Plaats een origineel document in de ADF of op de glasplaat.

2 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

3 Druk op een snelkeuzeknop.

a Druk op Snelkiezen 1, 2, 3, 4 of 5 voor de eerste vijf snelkoppelingen.

b Druk op Shift en vervolgens op Snelkiezen 1, 2, 3, 4 of 5 voor snelkoppelingen 6–10.

Opmerking: Shift + Snelkiezen 1 is snelkoppeling 6. Shift + Snelkiezen 2 is snelkoppeling 7 
enzovoort.

4 Druk op .

5 Druk op Starten.
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Het telefoon-/faxboek gebruiken

Druk op Telefoon/Faxboek voor toegang tot het telefoon-/faxboek.

Speciale belsignalen instellen

1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

2 Druk op Menu.

3 Druk herhaaldelijk op  of  totdat STD. INST. FAXEN is geselecteerd.

4 Druk op .

5 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Spec. signaal is geselecteerd.

6 Druk op .

7 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste instelling is geselecteerd.

8 Druk op  of  om de instelling in of uit te schakelen.

9 Druk op  om de instelling op te slaan.

De station-ID instellen

1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

2 Druk op Menu.

3 Druk herhaaldelijk op  of  totdat STD. INST. FAXEN is geselecteerd.

4 Druk op .

5 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Station-ID is geselecteerd.

6 Druk op .

7 Geef het faxnummer op en druk op  om op te slaan.

Optie Functie

Bewerken Een afzonderlijke snelkoppeling bewerken, een nieuwe snelkoppeling maken 
of een snelkoppeling verwijderen.

Zoeken Snelkoppelingen op nummer of op naam zoeken.

• Druk op # om een snelkoppeling op nummer te zoeken, gevolgd door de 
tweecijferige snelkoppeling en druk vervolgens op .

• Druk op het nummer met de eerste letter van de gewenste snelkoppeling 
om op naam te zoeken en druk vervolgens op  of  om door te 
snelkoppelingen te bladeren. Druk op  als de naam die u zoekt is 
geselecteerd.

Afdrukken Alle snelkoppelingen (1–99) in het telefoonboek afdrukken.



Faxinstellingen aanpassen
52

8 Geef met het toetsenblok een naam voor het faxapparaat op en druk vervolgens op  om op 
te slaan. Zie Tekens invoeren op pagina 52 voor meer informatie.

Opmerking:

• De naam van het faxapparaat mag niet langer zijn dan 20 tekens.
• De MFP ondersteunt geen double-byte tekens voor namen, zoals Chinese, 

Japanse of Koreaanse tekens. Deze talen zijn ongeschikt voor het invoeren 
van een naam.

9 Druk op Stop om terug te keren naar de melding Gereed.

Tekens invoeren

Gebruik het alfanumerieke toetsenblok om een naam voor een faxtaak of de station-ID op te geven. 
Druk herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt 
weergegeven.

Opmerking:

• Druk op  om een spatie toe te voegen.
• Druk op  om een spatie terug te gaan.

Toets Tekens

1 1 @

2 A B C a b c 2

3 D E F d e f 3

4 G H I g h i 4

5 J K L j k l 5

6 M N O m n o 6

7 P Q R S p q r s 7

8 T U V t u v 8

9 W X Y Z w x y z 9

0 0 . / + - + : ; ? ! < > ( ) [ ]



Faxtaken annuleren
53

Faxtaken annuleren

1 Druk onder Faxen op Opties.

2 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Annuleren boven aan het display wordt weergegeven.

3 Druk op .

4 Druk herhaaldelijk op  of  totdat u de taak ziet die u wilt annuleren en druk vervolgens 
op .

5 Druk op 1 om te bevestigen dat u de taak wilt annuleren of op 2 om naar het menu terug te 
keren. 
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7 Kopiëren

U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.

ADF Glasplaat

Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's.

Opmerking: plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 
15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels 
uit tijdschriften of papier zonder carbon) in de ADF. Plaats 
deze items op de glasplaat.

Gebruik de glasplaat voor documenten met 
één pagina, briefkaarten, kaarten van 10 x 
15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal 
(zoals knipsels uit tijdschriften of papier 
zonder carbon).
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Een kopie maken

1 Plaats papier in de printer.

Opmerking: als u ander papier gebruikt dan papier van het formaat Letter of A4, selecteert u de 
papiersoort en het papierformaat met het bedieningspaneel. Zie Papiersoort en 
papierformaat instellen op pagina 36 voor meer informatie.

2 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de 
bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

3 Druk op Kopiëren op het bedieningspaneel.

4 Voer het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken.

5 Druk op Starten. 

Kopieën sorteren

Als u meerdere kopieën van een document wilt maken, kunt u ervoor kiezen om elke kopie als set af 
te drukken (gesorteerd) of de kopieën als groepen pagina's af te drukken (niet gesorteerd).

1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de 
bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

2 Zorg ervoor dat de modus Kopiëren op het bedieningspaneel is geselecteerd.

3 Voer met het numerieke toetsenblok het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken.

4 Druk onder Kopiëren herhaaldelijk op Sorteren tot Aan wordt weergegeven.

5 Druk op .

6 Druk op Starten.

Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken 
(Papierbesparing)

Met de functie Papierbesparing kunt u opeenvolgende pagina's of een document met meerdere 
pagina's op één vel papier afdrukken.

1 Plaats papier in de MFP.

2 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de 
bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

3 Zorg ervoor dat de modus Kopiëren op het bedieningspaneel is geselecteerd.
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4 Druk onder Kopiëren op Opties. 

5 Druk herhaaldelijk op  of  tot Pap.besparing is geselecteerd en druk vervolgens op .

6 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste instelling is geselecteerd.

Opmerking:

• 2-op-1: er worden twee gekopieerde documenten op één pagina afgedrukt.
• 4-op-1: er worden vier gekopieerde documenten op één pagina afgedrukt.
• Uit: er wordt één gekopieerd document op één pagina afgedrukt.

7 Druk op .

8 Druk op Starten.

9 Als dit wordt gevraagd, drukt u op 1 (ja) als u meer pagina's wilt afdrukken of op 2 (nee) als u 
alle pagina's die u wilt afdrukken in de modus Papierbesparing hebt afgedrukt.

Een afbeelding vergroten of verkleinen

1 Plaats papier in de MFP.

2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de 
bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

Opmerking: plaats geen briefkaarten, indexkaarten, kleine voorwerpen of dun materiaal 
(zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.

3 Zorg ervoor dat de modus Kopiëren op het bedieningspaneel is geselecteerd.

4 Druk herhaaldelijk op Schalen tot de gewenste optie wordt weergegeven.

Opmerking: selecteer Aangepast om een percentage voor het vergroten of verkleinen in te 
voeren.

5 Druk op .

6 Druk op Starten.
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8 Scannen 

Met de X340, X340n of X342n kunt u gescande afbeeldingen verzenden via een USB-verbinding met 
uw computer. Daarnaast kunt u met de X342n het document via het netwerk weer naar uw computer 
scannen.

U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen.

ADF Glasplaat

Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's.

Opmerking: plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 
15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels 
uit tijdschriften of papier zonder carbon) in de ADF. Plaats 
deze items op de glasplaat.

Gebruik de glasplaat voor documenten met 
één pagina, briefkaarten, kaarten van 10 x 
15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal 
(zoals knipsels uit tijdschriften of papier 
zonder carbon).
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Documenten scannen via het bedieningspaneel 
(uitsluitend met USB-verbinding)

1 Zorg dat:

• De computer is ingeschakeld.
• De computer op de MFP is aangesloten.
• De software op de computer is geïnstalleerd.

2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de 
bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 

Opmerking: plaats geen briefkaarten, indexkaarten, kleine voorwerpen of dun materiaal 
(zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat.

3 Druk op Scannen op het bedieningspaneel.

4 Druk herhaaldelijk op  of  tot de toepassing die u wilt gebruiken, wordt weergegeven.

Opmerking:

• Als u de toepassing die u wilt gebruiken niet ziet, configureert u extra 
toepassingen voor scannen. Zie Extra toepassingen voor scannen 
configureren op pagina 59 voor meer informatie.

• Pas de scaninstellingen aan met de computer. Zie Scaninstellingen 
aanpassen op pagina 61 voor meer informatie.

5 Druk op Starten.

De MFP scant het document.

6 Als dit wordt gevraagd, drukt u op 1 (ja) als u meer pagina's wilt scannen of op 2 (nee) als u 
het gehele document hebt gescand.

Documenten scannen via de computer (uitsluitend met 
USB-verbinding)

1 Zorg dat:

• De computer is ingeschakeld.
• De computer op de MFP is aangesloten.
• De software op de computer is geïnstalleerd.

2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de 
bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 
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3 Open QLINK:

• Dubbelklik op het pictogram QLINK op het bureaublad.
• Klik op Start  Alle programma's  Lexmark  Lexmark X34x Series  QLINK.

4 Selecteer de toepassing die u wilt gebruiken.

Opmerking: als u de toepassing die u wilt gebruiken niet ziet, configureert u extra toepassingen 
voor scannen. Zie Extra toepassingen voor scannen configureren op 
pagina 59 voor meer informatie.

5 Raadpleeg Scaninstellingen aanpassen op pagina 61 als u de scaninstellingen wilt 
aanpassen.

6 Druk op Nu scannen.

De MFP scant het document.

Extra toepassingen voor scannen configureren

Opmerking: als QLINK is geïnstalleerd, worden de beschikbare toepassingen voor scannen 
automatisch geselecteerd.

1 Open QLINK:

• Dubbelklik op het pictogram QLINK op het bureaublad.
• Klik op Start  Alle programma's  Lexmark  Lexmark X34x Series  QLINK.

2 Klik op New Application (Nieuwe toepassing).

3 Klik op Browse (Bladeren) en blader naar de map waarin de toepassing is opgeslagen.

4 Selecteer de toepassing die u wilt gebruiken en klik op Open (Openen).

5 Geef de naam van het programma op.

6 Geef de naam van het programma op dat op het display moet worden weergegeven.

Opmerking: u kunt voor deze toepassing ook de standaardinstellingen voor het scannen 
wijzigen.

7 Klik op OK.
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Documenten rechtstreeks vanuit een toepassing 
scannen (uitsluitend met USB-verbinding)

U kunt rechtstreeks documenten scannen vanuit toepassingen die compatibel zijn met TWAIN en 
WIA. Raadpleeg de Help van de toepassing voor meer informatie.

Tekst scannen om te bewerken (OCR)

Gebruik de softwarefunctie Optical Character Recognition (OCR) als u gescande beelden wilt 
omzetten in tekst die u kunt bewerken met een tekstverwerkings- of spreadsheet-programma.

1 Controleer of de ABBYY Fine Reader is geïnstalleerd.

Opmerking: ABBYY FineReader wordt tijdens de eerste installatie geïnstalleerd als onderdeel 
van de MFP-software. Als u wilt controleren of het programma goed is 
geïnstalleerd, klikt u op Start  Programma's of Alle Programma's  ABBYY 
FineReader 6.0 Sprint en controleert u of ABBYY FineReader in de lijst staat.

2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de 
bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

3 Klik op Start  Programma's of Alle programma's  Lexmark  Presto! PageManager.

PageManager wordt weergegeven met het dialoogvenster Scan Buttons (Scanknoppen).

4 Klik in het dialoogvenster Scan Buttons (Scanknoppen) op .

Opmerking: druk op F9 als het dialoogvenster Scan Buttons (Scanknoppen) niet wordt 
weergegeven.

5 Klik in het dialoogvenster Scan Buttons (Scanknoppen) op Preview (Voorbeeld).

6 Pas de scaninstellingen naar wens aan.

Opmerking: selecteer Black and White (Zwart-wit) in plaats van kleur voor een optimaal 
resultaat.

7 Klik op Scan (Scannen).

ABBYY FineReader wordt weergegeven.

8 Klik in de knoppenbalk op Read (Lezen).
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9 Klik op Save (Opslaan).

10 Kies een bestemming waarnaar u wilt verzenden en klik op OK.

11 Bewerk het document en sla het op.

Scaninstellingen aanpassen

1 Open QLINK:

• Dubbelklik op het pictogram QLINK op het bureaublad.
• Klik op Start  Alle programma's  Lexmark  Lexmark X34x Series  QLINK.

2 Selecteer de bestemming waarnaar u wilt scannen. 

3 Klik op Edit (Bewerken).

4 Pas de scaninstellingen aan.

5 Klik op OK.

Scannen via een netwerk

Opmerking: uitsluitend beschikbaar op een X342n die is aangesloten op een netwerk.

1 Typ het IP-adres van de MFP in de adresbalk van uw browser en druk op Enter.

Als het Java-applet-scherm wordt weergegeven, klikt u op Ja.

Opmerking: u kunt het IP-adres vinden op de pagina met netwerkinstellingen. Zie Pagina met 
netwerkinstellingen afdrukken (geldt alleen voor de X342n) voor meer 
informatie.

2 Klik op Scanprofiel.

3 Klik op Scanprofiel maken.

4 Selecteer uw scaninstellingen en klik op Volgende.

5 Selecteer een locatie ergens op uw computer waar u het gescande bestand wilt opslaan.

6 Voer een profielnaam in.

De profielnaam is de naam die wordt weergegeven in de lijst Scanprofiel op het 
bedieningspaneel van de MFP als u de knop Scannen hebt ingedrukt.

7 Klik op Indienen.
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8 Bekijk de aanwijzingen op het scherm Scannen naar PC.

Er is automatisch een snelkoppelingsnummer toegekend toen u op Indienen klikte. Als u 
klaar bent om uw documenten te scannen, kunt u dit snelkoppelingsnummer gebruiken.

a Ga naar de MFP en plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar boven en de korte 
zijde als eerste in de ADF.

b Druk op Scannen. Selecteer vervolgens uw profiel op het display.

c Zodra het scanprofiel is geselecteerd, drukt u op de knop Starten om het scannen te 
starten. 

9 Ga terug naar de computer om het bestand te bekijken.

Uw gescande bestand wordt opgeslagen op de opgegeven locatie of geopend in de 
opgegeven toepassing.

Scanopties

Als u de opties voor het profiel voor Scannen naar PC wilt wijzigen, klikt u op het vak Snel instellen 
en selecteert u Aangepast. Met Snel instellen kunt u vooraf ingestelde bestandsindelingen 
selecteren en de scaninstellingen wijzigen. U hebt de keuze uit:

Bestandsindeling: hiermee stelt u de bestandsindeling in voor de gescande afbeelding (PDF, TIFF 
of JPEG).

PDF is één bestand.

TIFF is één bestand. Als u Multipage TIFF uitschakelt in het menu Configuratie, dan wordt bij 
TIFF elke pagina in een reeks bestanden opgeslagen.

Bij JPEG wordt elke pagina als een bestand opgeslagen. Als u meerdere pagina's scant, 
zal de uitvoer uit een reeks bestanden bestaan.

Compressie: hiermee stelt u de compressie-indeling in van het gescande bestand.

Aangepast Foto - JPEG Kleur

Tekst - PDF Z-W Foto - TIFF Kleur

Tekst - TIFF Z-W Tekst/foto - PDF Z-W

Tekst/foto - PDF Kleur
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Standaardinhoud: geeft aan de MFP door wat voor soort document het origineel is. U hebt de 
keuze uit Tekst, Tekst/foto of Foto. Opties onder Inhoud hebben invloed op de kwaliteit en grootte van 
het gescande bestand.

Tekst: legt de nadruk op scherpe, zwarte tekst met een hoge resolutie tegen een schone, 
witte achtergrond.

Tekst/foto: deze functie kunt u gebruiken als het origineel tekst en afbeeldingen of foto's 
bevat.

Foto: geeft aan dat de scanner extra aandacht moet besteden aan afbeeldingen en foto's. 
Met deze instelling worden alle dynamische tonen van het originele document zo goed 
mogelijk weergegeven. Hierdoor wordt de hoeveelheid opgeslagen gegevens groter.

Kleur: geeft aan de MFP door wat de kleuren van het origineel zijn. U hebt de keuze uit Grijs, Z-W 
(zwart-wit) en Kleur.

Orig. formaat: hiermee opent u een veld waarin u de grootte kunt invoeren van het document dat u 
gaat scannen.

Afdrukstand: geeft aan de MFP door of het origineel staand of liggend is en wijzigt vervolgens de 
instellingen voor de zijden en voor Inbinden zodat deze overeenkomen met de afdrukstand van het 
origineel.

Intensiteit: hiermee kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder uw gescande documenten 
moeten worden in vergelijking met het origineel.

Resolutie: hiermee stelt u de uitvoerkwaliteit in van uw bestand. Door een hogere 
afbeeldingsresolutie wordt het bestand groter en duurt het langer om het originele document te 
scannen. Als u het bestand wilt verkleinen, kunt u een lagere afbeeldingsresolutie instellen.
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9 De MFP onderhouden

Een tonercartridge verwijderen

1 Druk op de toegangsknop aan de linkerzijde van de MFP en open de voorklep.

2 U verwijdert de tonercartridge als volgt:

a Druk op de knop op het printercartridgemechanisme.

b Verwijder de tonercartridge via de handgreep.

Raadpleeg Lexmark-producten recyclen op pagina 73 voor meer informatie als u de lege 
tonercartridge wilt retourneren.

1

2

1

2
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Een tonercartridge installeren

1 Als u een nieuwe tonercartridge wilt installeren, haalt u de tonercartridge uit de verpakking. 
Vervolgens schudt u de tonercartridge voorzichtig vier of vijf keer heen en weer om de toner 
te verdelen.

2 Schuif de tonercartridge voorzichtig in de printer totdat deze vastklikt.
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3 Sluit de voorklep van de printer.

Opmerking: de voorklep moet volledig zijn gesloten om een nieuwe afdruk-, kopieer-, scan- of 
faxtaak te kunnen starten.

Toner opnieuw verdelen

Verdeel de toner opnieuw als u ontevreden bent over de afdrukkwaliteit of als het foutbericht 88 
Weinig toner wordt weergegeven op het display.

Opmerking: vervang de tonercartridge als het foutbericht nogmaals verschijnt nadat u de toner 
opnieuw hebt verdeeld. Zie Een tonercartridge verwijderen op pagina 64 en 
Een tonercartridge installeren op pagina 65 voor meer informatie.

1 Druk op de toegangsknop aan de linkerzijde van de MFP en open de voorklep.

1

2
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2 U verwijdert de tonercartridge als volgt:

a Druk op de knop op het printercartridgemechanisme.

b Verwijder de tonercartridge via de handgreep.

3 Schud de cartridge in alle richtingen om de toner gelijkmatig te verdelen.

4 Plaats de cartridge terug en sluit de voorklep.

Opmerking: vervang de tonercartridge als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd.

1

2
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Fotoconductor vervangen

1 Druk op de toegangsknop aan de linkerzijde van de MFP en open de voorklep.

2 Trek aan de handgreep om het printercartridgemechanisme te verwijderen.

3 Plaats het printercartridgemechanisme op een vlakke, schone ondergrond.

1

2
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4 U verwijdert de tonercartridge als volgt:

a Druk op de knop op het printercartridgemechanisme.

b Verwijder de tonercartridge via de handgreep.

5 Pak de fotoconductor uit.

6 Plaats de tonercartridge in de nieuwe fotoconductor.

Opmerking: de tonercartridge klikt vast wanneer deze correct is geïnstalleerd.

7 Plaats het printercartridgemechanisme terug.

8 Houd Stop drie seconden ingedrukt om de fotoconductorteller te resetten.

9 Sluit de voorklep van de printer.
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De MFP reinigen

Om de afdrukkwaliteit te behouden, dient u, telkens als de tonercartridge wordt vervangen of als er 
problemen met de afdrukkwaliteit zijn, deze reinigingsprocedures te volgen.

Waarschuwing: gebruik geen water rechtstreeks op de MFP en gebruik geen 
schoonmaakmiddelen op basis van ammonia of vluchtige oplosmiddelen, 
zoals verfverdunner, op de MFP. 

Glasplaat reinigen

1 Maak een zachte, pluisvrije doek of een papieren doek vochtig met water.

2 Open de bovenklep.

3 Veeg de oppervlakken van de glasplaat en de ADF schoon en droog.

4 Veeg de onderkant van de witte bovenklep en van de witte plaat schoon en droog.

5 Sluit de bovenklep.

Buitenkant van MFP reinigen

Veeg het oppervlak van de buitenkant van de MFP schoon met een zachte, schone, pluisvrije doek. 
Als u de doek licht vochtig maakt met water, dient u er op te letten dat er geen water op of in de MFP 
komt.
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Binnenkant van MFP reinigen

LET OP: het gebied rond het verhittingsstation is heet. Raak niets aan in dit gebied om 
brandwonden te voorkomen.

Waarschuwing: als u de binnenkant van de MFP reinigt, dient u er op te letten dat u de 
overdrachtsrol niet aanraakt. Deze bevindt zich onder de tonercartridge. 
Vettige substanties die van uw vingers op de transparanten terechtkomen, 
kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.

1 Zet de MFP uit, haal het netsnoer uit het stopcontact en wacht vervolgens tot de MFP is 
afgekoeld.

2 Open de voorklep en trek aan de handgreep om het printercartridgemechanisme te 
verwijderen.

Waarschuwing: raak de groene fotoconductortrommel niet aan.

3 Plaats het printercartridgemechanisme op een schone, droge ondergrond.
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4 Veeg met een droge, pluisvrije doek stof en gemorste toner weg uit het cartridgegedeelte.

Waarschuwing:

• Om schade aan het printercartridgemechanisme te voorkomen, dient u het 
niet langer dan een paar minuten bloot te stellen aan licht. Bedek het 
printercartridgemechanisme met een vel papier, indien nodig. 

• Raak de zwarte overdrachtsrol niet aan. 

5 Plaats het printercartridgemechanisme terug en sluit de voorklep.

6 Stop het netsnoer in het stopcontact en zet de MFP aan.
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Supplies bestellen

Als u supplies wilt bestellen of een leverancier bij u in de buurt wilt zoeken, kunt u terecht op onze 
website: www.lexmark.com.

Lexmark-producten recyclen

Ga als volgt te werk om Lexmark-producten te retourneren aan Lexmark voor recycling:

1 Ga naar de website van Lexmark op www.lexmark.com/recycle.

2 Volg de instructies op het scherm.

Artikelnummer Item Gemiddeld rendement

X340A11G Retourneerprogramma 
tonercartridge (X340/X340n/X342n)

2500 standaardpagina's1

X340H11G Retourneerprogramma 
tonercartridge met hoog rendement 
(X342n)

6000 standaardpagina's1

X340H22G Fotoconductor Maximaal 30.000 pagina's2

X340A21G Tonercartridge (X340/X340n/X342n) 2500 standaardpagina's1

X340H21G Tonercartridge met hoog rendement 
(X342n)

6000 standaardpagina's1

1 Rendementswaarde conform ISO/IEC 19752.
2 Gebaseerd op een dekking van 5%.

http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com/recycle
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10 Problemen oplossen

• Installatieproblemen oplossen op pagina 75

• Problemen met vastgelopen en verkeerd ingevoerd papier oplossen op pagina 77

• Problemen met afdrukken en kopiëren oplossen op pagina 86

• Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen op pagina 87

• Problemen met scannen oplossen op pagina 90

• Problemen met faxen oplossen op pagina 91

• Problemen met foutberichten oplossen op pagina 93
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Installatieproblemen oplossen

Symptoom Oplossing

Er wordt een onjuiste taal 
weergegeven op het display.

1 Druk op Menu.

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot APP.INSTELL. wordt weergegeven 
op het display.

3 Druk op .

4 Druk herhaaldelijk op  of  tot Taal wordt weergegeven op het 
display.

5 Druk op .

6 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste taal wordt weergegeven 
op het display.

7 Druk op .

8 Druk herhaaldelijk op Terug om terug te keren naar de melding Gereed.

Het display is niet verlicht. 1 Zet de MFP uit.

2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppel vervolgens 
het netsnoer los van de MFP. 

3 Sluit de stekker van het netsnoer stevig aan op de MFP. 

4 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat ook voor andere 
elektrische apparaten wordt gebruikt. 

5 Zet de MFP aan. 

De software kan niet worden 
geïnstalleerd.

De software wordt niet automatisch gestart wanneer u de cd in het 
cd-romstation plaatst: 

1 Sluit alle geopende toepassingen. 

2 Schakel antivirusprogramma's tijdelijk uit. 

3 Dubbelklik op het pictogram Deze computer. 

Klik op Start om naar het pictogram Deze computer te gaan als u 
Windows XP gebruikt. 

4 Dubbelklik op het pictogram van het cd-romstation. 

5 Dubbelklik indien nodig op setup.exe. 

6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren. 

Opmerking: vergeet niet de antivirusprogramma's weer in te schakelen 
nadat u de software hebt geïnstalleerd. 

1 Verwijder de cd met de software. 

2 Zet de computer uit. 

3 Start de computer opnieuw op. 

4 Als het bureaublad wordt weergegeven, plaatst u de cd met de software 
opnieuw in het cd-romstation. 

5 Volg de instructies op het scherm. 

De MFP is aangesloten op de computer via een ander apparaat: 

1 Koppel de USB-kabel los van overige apparaten, zoals een USB-hub of 
een schakelaar. 

2 Sluit de kabel rechtstreeks aan op de MFP en de computer.
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Stuurprogrammasoftware verwijderen en opnieuw installeren 

Als de software niet juist functioneert of als er een foutbericht voor communicatie verschijnt, dient u 
mogelijk de stuurprogrammasoftware te verwijderen en opnieuw te installeren. Als het probleem zich 
blijft voordoen, volgt u onderstaande stappen: 

Opmerking: start de computer opnieuw op voordat u de software opnieuw installeert. 

1 Koppel de USB-kabel los van de computer.

2 Klik op Start  Programma's  Lexmark  Software van Lexmark verwijderen. 

3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te verwijderen. 

4 Start de computer opnieuw op. 

5 Klik op Annuleren in alle vensters van de wizard Hardware toevoegen. 

6 Verwijder de cd met de software uit het cd-romstation en plaats de cd opnieuw in het station. 

7 Sluit de USB-kabel weer aan op de computer.

Als het installatievenster voor de software niet verschijnt, doet u het volgende: 

1 Dubbelklik op Deze computer op het bureaublad. 

Als u Windows XP gebruikt, klikt u op Start om naar het pictogram Deze computer te gaan. 

2 Dubbelklik op het pictogram van het cd-romstation. Dubbelklik zo nodig op setup.exe. 

3 Als het installatievenster voor de MFP-software wordt weergegeven, klikt u op Installeren of 
Nu installeren. 

4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien. 

Kan geen verbinding maken 
via een netwerk.

Controleer of de juiste kabel wordt gebruikt, of de kabel goed is aangesloten 
en of de netwerkopties goed zijn geconfigureerd.

Zie De netwerkopties instellen (geldt alleen voor de X342n) voor meer 
informatie.

Opmerking: verbinding maken via een netwerk is uitsluitend beschikbaar 
op de X342n.

Symptoom Oplossing
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Problemen met vastgelopen en verkeerd ingevoerd 
papier oplossen

Gebruik onderstaande tips om te voorkomen dat er documenten en papier vastlopen. 

• Gebruik alleen aanbevolen afdrukmateriaal.

• Gebruik geen papier van verschillende soorten in de papierlade.

• Plaats nooit gekreukt, vochtig of kromgetrokken papier.

• Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de MFP 
plaatst. 

• Zet de verstelbare papiergeleiders in de juiste positie.

• Zorg ervoor dat de aanbevolen afdrukzijde op de juiste manier is geplaatst als u papier 
plaatst in de papierlade en de handmatige invoer.

• Plaats niet te veel in de papierlade. Het papier mag niet boven de lijntjes uitkomen die de 
maximale hoogte aangeven. Deze lijntjes bevinden zich aan de binnenkant van de 
papierlade.

• Tijdens het afdrukken dient u geen papier uit de lade te verwijderen.

Symptoom Oplossing

Het papier is vastgelopen. Verwijder het vastgelopen papier. Zie Een papierstoring verhelpen op 
pagina 78.

Papier of speciaal 
afdrukmateriaal:

• Verkeerd ingevoerd papier 
of scheve afdrukken.

• Meerdere vellen die aan 
elkaar plakken.

Plaats een kleinere hoeveelheid papier in de MFP. Zie Verschillende 
soorten papier plaatsen op pagina 34 voor meer informatie over de 
maximale hoeveelheden voor elke papiersoort.

Gebruik alleen nieuw, ongekreukt papier.

Voordat u het papier in de printer plaatst, dient u de stapel naar voren en 
naar achteren te buigen of deze uit te waaieren. Maak op een vlakke 
ondergrond de stapel recht.

Het papier wordt niet 
ingevoerd.

Zorg ervoor dat het papier op de juiste wijze is geplaatst. Zie Papier en 
originele documenten plaatsen op pagina 29 voor meer informatie.

Plaats een kleinere hoeveelheid papier in de MFP. Zie Verschillende 
soorten papier plaatsen op pagina 34 voor meer informatie over de 
maximale hoeveelheden voor elke papiersoort.

Het papier wordt slecht 
gestapeld in de uitvoerlade 
aan de voorzijde.

Verleng de papierstop.

Zorg ervoor dat de stapel in de uitvoerlade aan de voorzijde niet te hoog 
wordt.

Enveloppen worden scheef 
afgedrukt of verkeerd 
ingevoerd.

Plaats één envelop in de handmatige invoer en zorg ervoor dat de geleiders 
zich dicht tegen beide randen van de envelop bevinden.
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Een papierstoring verhelpen

Zoek en verhelp de papierstoring aan de hand van de volgende tabel.

Opmerking: trek het papier voorzichtig en langzaam uit de printer om te voorkomen dat het 
papier scheurt.

Opmerking: xx staat voor cijfers die het specifieke foutbericht aangeven.

Bericht
Locatie waar de storing 
is opgetreden Ga naar...

200.xx Pap.stor. Invoersensor van de MFP 200/201 Pap.stor. op pagina 79

201.xx Pap.stor. Tussen de invoer- en 
uitvoersensoren van de 
MFP

202.xx Pap.stor. Papieruitvoersensor 202 Pap.stor. op pagina 82

241.xx Pap.stor. Lade 1 241/242 Pap.stor. op pagina 83

242.xx Pap.stor. Lade 2

251.xx Pap.stor. Handmatige invoer 251 Pap.stor. op pagina 84

290 Scan.storing ADF 290/291/292 Scan.storing op 
pagina 85

291 Scan.storing

292 Scan.storing
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200/201 Pap.stor.

LET OP: het gebied rond het verhittingsstation is heet. Raak niets aan in dit gebied om 
brandwonden te voorkomen.

1 Druk op de toegangsknop aan de linkerzijde van de MFP en open de voorklep.

2 Trek aan de handgreep om het printercartridgemechanisme te verwijderen.

Waarschuwing: stel het printercartridgemechanisme niet gedurende lange tijd bloot aan direct licht. 
Door langdurige blootstelling aan licht kunnen problemen met de afdrukkwaliteit 
optreden.

1

2
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3 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de printer te trekken.

4 Plaats het printercartridgemechanisme terug.
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5 Sluit de voorklep van de printer.

6 Druk op Starten om het afdrukken te hervatten.

Opmerking: als aan het begin van een afdruktaak het bericht "200.20 Pap.stor." wordt 
weergegeven, dient u te controleren of de instellingen voor het afdrukmateriaal 
overeenkomen met het daadwerkelijke formaat van het afdrukmateriaal.
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202 Pap.stor.

LET OP: het gebied rond het verhittingsstation is heet. Raak niets aan in dit gebied om 
brandwonden te voorkomen.

1 Open de achterklep.

2 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de printer te trekken. 

3 Sluit de achterklep.

4 Druk op Starten om het afdrukken te hervatten.
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241/242 Pap.stor.

1 Open de desbetreffende papierlade.

Opmerking:

• Open lade 1 bij melding 241 Pap.stor. Open lade 2 bij 
melding 242 Pap.stor.

• 242 Pap.stor. komt alleen voor als lade 2 is geplaatst.
• Lade 2 is optioneel en kan afzonderlijk worden gekocht.

2 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de printer te trekken.
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3 Plaats de papierlade.

4 Druk op Starten om het afdrukken te hervatten.

Opmerking: als aan het begin van een afdruktaak het bericht "241.18 Pap.stor." wordt 
weergegeven, dient u te controleren of de instellingen voor het afdrukmateriaal 
overeenkomen met het daadwerkelijke formaat van het afdrukmateriaal.

251 Pap.stor.

1 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de MFP te trekken. 

2 Druk op Starten om het afdrukken te hervatten.
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290/291/292 Scan.storing

1 Open de bovenklep van de ADF.

2 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht uit de printer te trekken.

3 Sluit de bovenklep van de ADF en plaats vervolgens de documenten terug in de ADF.

Opmerking: gebruik in plaats van de ADF de glasplaat voor documenten van dik, dun of 
gemengd papier. Dit om te voorkomen dat documenten vastlopen. 

4 Druk op Starten om door te gaan.
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Problemen met afdrukken en kopiëren oplossen

Probleem Oplossing

De MFP drukt niet af of 
reageert niet.

Zie Het display is niet verlicht. op pagina 75.

Verwijder de software en installeer deze opnieuw. Zie 
Stuurprogrammasoftware verwijderen en opnieuw installeren op 
pagina 76 voor meer informatie.

Wanneer u een document scant, dient u te wachten tot het scannen is 
voltooid voordat u de MFP gebruikt.

Start de computer opnieuw op.

Zorg dat de MFP is ingesteld als de standaardprinter.

1 Klik op Start  Instellingen  Printers en faxapparaten of Printers. 

of 

Klik op Start  Configuratiescherm  Printers en andere 
hardware  Printers en faxapparaten. 

2 Dubbelklik op het pictogram Lexmark X340/X340n/X342n. 

3 Klik op Printer en controleer of de optie Afdrukken onderbreken is 
uitgeschakeld. 

4 Controleer of Als standaardprinter instellen is geselecteerd. 

Controleer of de voorklep is gesloten.

Controleer of de tonercartridge goed is geïnstalleerd. Zie Een 
tonercartridge installeren op pagina 65 voor meer informatie.

Koppel de USB-kabel los en sluit deze vervolgens weer aan.

De afdruksnelheid is laag. Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.

Minimaliseer het aantal en de grootte van de afbeeldingen die u opneemt in 
de documenten. 

Dit is normaal als u de handmatige invoer gebruikt.
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Probleem Oplossing

Lichte of vage afdrukken U kunt de levensduur van de tonercartridge waarschijnlijk tijdelijk verlengen 
door de toner opnieuw te verdelen. Zie Toner opnieuw verdelen op 
pagina 66 voor meer informatie. 

Installeer een nieuwe tonercartridge. Zie Een tonercartridge installeren 
op pagina 65 voor meer informatie.

Gebruik alleen nieuw en droog papier.

Controleer of de voorklep aan beide zijden goed is gesloten.

Als u wilt kopiëren, past u de instellingen voor intensiteit aan door op het 
bedieningspaneel op Intensiteit te drukken.

Als u wilt afdrukken, past u de instellingen voor intensiteit aan via het menu 
op het bedieningspaneel:

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel.

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot APP.INSTELL. wordt 
weergegeven.

3 Druk op .

4 Druk herhaaldelijk op  of  tot Tonerintens. wordt 
weergegeven.

5 Druk op .

6 Druk herhaaldelijk op  of  om de instellingen voor intensiteit aan 
te passen.

7 Druk op  om de instellingen op te slaan.

8 Druk herhaaldelijk op Terug om terug te keren naar de melding 
Gereed.

Tonervlekjes Vervang de tonercartridge. Zie Een tonercartridge installeren op 
pagina 65 voor meer informatie.

Reinig de binnenkant van de MFP. Zie Binnenkant van MFP reinigen op 
pagina 71 voor meer informatie.

Onregelmatigheden 
in de afdruk

Gebruik alleen nieuw en droog papier.

U kunt de levensduur van de tonercartridge waarschijnlijk tijdelijk verlengen 
door de toner opnieuw te verdelen. Zie Toner opnieuw verdelen op 
pagina 66 voor meer informatie. Installeer een nieuwe tonercartridge als dit 
niet werkt. Zie Een tonercartridge installeren op pagina 65 voor meer 
informatie.
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Verticale strepen Vervang de fotoconductor. Zie Fotoconductor vervangen op pagina 68 
voor meer informatie.

U kunt de levensduur van de tonercartridge waarschijnlijk tijdelijk verlengen 
door de toner opnieuw te verdelen. Zie Toner opnieuw verdelen op 
pagina 66 voor meer informatie. Installeer een nieuwe tonercartridge als dit 
niet werkt. Zie Een tonercartridge installeren op pagina 65 voor meer 
informatie.

Horizontale strepen Vervang de tonercartridge. Zie Een tonercartridge installeren op 
pagina 65 voor meer informatie.

Grijze achtergrond Als u wilt kopiëren, past u de instellingen voor intensiteit aan door op het 
bedieningspaneel op Intensiteit te drukken.

Als u wilt afdrukken, past u de instellingen voor intensiteit aan via het menu 
op het bedieningspaneel:

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel.

2 Druk herhaaldelijk op  of  tot APP.INSTELL. wordt 
weergegeven.

3 Druk op .

4 Druk herhaaldelijk op  of  tot Tonerintens. wordt 
weergegeven.

5 Druk op .

6 Druk herhaaldelijk op  of  om de instellingen voor intensiteit aan 
te passen.

7 Druk op  om de instellingen op te slaan.

8 Druk herhaaldelijk op Terug om terug te keren naar de melding 
Gereed.

Vervang de tonercartridge. Zie Een tonercartridge installeren op 
pagina 65 voor meer informatie.

Toner geeft af Reinig de binnenkant van de MFP. Zie Binnenkant van MFP reinigen op 
pagina 71 voor meer informatie.

Controleer of de instellingen voor papiersoort overeenkomen met het 
papier in de lade. Zie Papiersoort en papierformaat instellen op 
pagina 36 voor meer informatie.

Vervang de tonercartridge. Zie Een tonercartridge installeren op 
pagina 65 voor meer informatie.

Probleem Oplossing
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Scheef afgedrukte pagina Controleer of de papiergeleiders in de lade tegen de randen van het papier 
zijn geplaatst. Zie Papier in de papierlade plaatsen op pagina 29 voor 
meer informatie.

Controleer of de papiergeleiders voor de handmatige invoer tegen de 
randen van het papier zijn geplaatst. Zie Papier plaatsen in de 
handmatige invoer op pagina 33 voor meer informatie.

Kreukels of vouwen Zorg ervoor dat het papier op de juiste wijze is geplaatst. Zie Papier en 
originele documenten plaatsen op pagina 29 voor meer informatie.

Zorg ervoor dat het papier niet te vochtig is. Bewaar papier in de originele 
verpakking in een niet-vochtige ruimte totdat u het nodig hebt. Neem papier 
uit een net geopende verpakking.

Zwarte pagina's Vervang de tonercartridge. Zie Een tonercartridge installeren op 
pagina 65 voor meer informatie.

Als het probleem niet is opgelost nadat u de tonercartridge hebt vervangen, 
vervangt u de fotoconductor. Zie Fotoconductor vervangen op pagina 68 
voor meer informatie.

De MFP heeft mogelijk onderhoud nodig. Neem contact op met een 
onderhoudsmonteur.

Probleem Oplossing
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Problemen met scannen oplossen

Probleem Oplossing

Scanner reageert niet. Controleer het display. Zie Problemen met foutberichten oplossen op 
pagina 93 als er een foutbericht wordt weergegeven.

Controleer of de MFP is ingesteld als standaardprinter en of deze niet in de 
wachtstand staat of onderbroken is.

1 Klik op Start  Instellingen  Printers en faxapparaten of Printers. 

of 

Klik op Start  Configuratiescherm  Printers en andere 
hardware  Printers en faxapparaten. 

2 Dubbelklik op het pictogram Lexmark X340/X340n/X342n. 

3 Klik op Printer en controleer of de optie Afdrukken onderbreken is 
uitgeschakeld. 

4 Controleer of Als standaardprinter instellen is geselecteerd. 

Wanneer u een document afdrukt, dient u te wachten tot het afdrukken is 
voltooid voordat u de scantaak verzendt.

Scant zeer langzaam. Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.

Wanneer u een document afdrukt, dient u te wachten tot het afdrukken is 
voltooid voordat u de scantaak verzendt.

Stel de scanresolutie als volgt in op een lagere waarde:

1 Druk op Scannen op het bedieningspaneel.

2 Selecteer de gewenste locatie in het dialoogvenster QLINK op het 
computerscherm.

3 Klik op Bewerken.

4 Selecteer een lagere waarde onder Resolutie.

5 Klik op OK.

6 Klik op Nu scannen.

Scan is mislukt. Start de computer opnieuw op.

Verwijder de software en installeer deze opnieuw. Zie 
Stuurprogrammasoftware verwijderen en opnieuw installeren 
op pagina 76 voor meer informatie.

Document gedeeltelijk 
gescand.

Controleer of het document op de juiste wijze is geplaatst in de ADF of 
op de glasplaat. Zie Scannen op pagina 57 voor meer informatie.

Controleer of de instellingen voor papierformaat overeenkomen met het 
papier in de lade. Zie Papiersoort en papierformaat instellen op 
pagina 36 voor meer informatie.
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Problemen met faxen oplossen

Probleem Oplossing

Kan geen fax verzenden of 
ontvangen.

Controleer het display. Zie Problemen met foutberichten oplossen op 
pagina 93 als er een foutbericht wordt weergegeven.

Controleer of de kabels voor de volgende hardware goed zijn aangesloten 
(indien van toepassing):

• Netvoeding
• Telefoon
• Hoorn
• Antwoordapparaat

Controleer de telefoonaansluiting in de muur.

1 Sluit een telefoon aan op de aansluiting in de muur.

2 Luister of er een kiestoon hoorbaar is.

3 Als u geen kiestoon hoort, sluit u een andere telefoon aan op de 
aansluiting.

4 Als u nog steeds geen kiestoon hoort, sluit u de printer aan op een 
andere telefoonaansluiting.

Test het telefoonnummer waarnaar u een fax wilt verzenden om te 
controleren of het apparaat goed werkt.

Als de telefoonlijn wordt gebruikt door een ander apparaat, wacht u tot het 
andere apparaat gereed is voordat u een fax verzendt.

Om ervoor te zorgen dat de printer goed werkt, dient u deze rechtstreeks op 
de telefoonlijn aan te sluiten. Koppel eventuele antwoordapparaten, 
computers met modems of telefoonlijnsplitters los.

Controleer of er papier is vastgelopen en verwijder dit.

De wisselgespreksfunctie kan het verzenden van faxen verstoren. Schakel 
deze functie daarom uit voor u faxen verzendt of ontvangt. Neem contact op 
met het telefoonbedrijf voor de toetscode waarmee u deze functie tijdelijk 
kunt uitschakelen.

Kan faxen verzenden, maar 
niet ontvangen.

Plaats papier om in de printer opgeslagen faxen af te drukken.

Controleer of Fax doorsturen is geselecteerd.

1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

2 Druk op Menu.

3 Druk herhaaldelijk op  of  tot GEAVANC. FAX wordt weergegeven.

4 Druk op .

5 Druk herhaaldelijk op  of  tot Fax doorsturen wordt weergegeven.

6 Druk op .

7 Druk herhaaldelijk op  of  tot Uit wordt weergegeven.

8 Druk op .
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Kan faxen ontvangen, maar 
niet verzenden.

Controleer of het document op de juiste wijze is geplaatst in de ADF of op 
de glasplaat. Zie Faxen op pagina 44 voor meer informatie.

Controleer de prefixinstelling.

1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel.

2 Druk op Menu.

3 Druk herhaaldelijk op  of  totdat STD. INST. FAXEN wordt 
weergegeven.

4 Druk op .

5 Druk herhaaldelijk op  of  totdat Prefix wordt weergegeven.

6 Druk op .

7 Voer de nummers in die u voor elk telefoonnummer wilt kiezen.

8 Druk op .

9 Druk op Stop om terug te keren naar de melding Gereed.

Als u gebruik hebt gemaakt van een snelkeuzeknop:

• Controleer of de knop is geprogrammeerd voor het nummer dat u wilt 
kiezen. Zie Snelkoppelingen instellen op pagina 49 voor meer 
informatie.

• U kunt het telefoonnummer ook handmatig kiezen.

De MFP ontvangt een lege 
fax.

Vraag de verzender te controleren of het originele document juist was 
geplaatst.

Controleer de tonercartridge en vervang deze zonodig.

De ontvangen fax heeft een 
slechte kwaliteit.

Vraag of de verzender:

• controleert of het originele document van goede kwaliteit is.
• de fax opnieuw verzendt. Er is mogelijk een probleem opgetreden met de 

kwaliteit van de telefoonverbinding.
• de fax-/scanresolutie verhoogt.

Probleem Oplossing
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Problemen met foutberichten oplossen

Probleem Oplossing

Vervang afdrukmateriaal Druk op 1 om het formaat en/of type afdrukmateriaal te vervangen of op 
2 om de foutmelding te negeren.

Opmerking: druk op Starten om de taak te hervatten. Druk op Stop 
om de taak te annuleren.

Sluit voorklep Sluit de voorklep totdat deze is vergrendeld.

Vul handm. inv. Plaats afdrukmateriaal in de handmatige invoer. Zie Papier plaatsen in 
de handmatige invoer op pagina 33 voor meer informatie.

Plaats afdrukmateriaal Plaats papier in de papierlade. Zie Papier in de papierlade plaatsen 
op pagina 29 voor meer informatie.

USB niet verbonden Controleer de USB-aansluiting van de MFP en de computer.

QLink nt gevond. Start de computer opnieuw op.

Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven nadat u de computer 
opnieuw hebt opgestart:

1 Plaats de cd Software en documentatie.

2 Installeer de QLINK-software.

Digitale lijn gedetecteerd Controleer of de MFP is aangesloten op een analoge telefoonlijn.

Geen kiestoon Controleer of de kabels voor de volgende hardware goed zijn 
aangesloten (indien van toepassing):

• Netvoeding
• Telefoon
• Hoorn
• Antwoordapparaat

Controleer de telefoonaansluiting in de muur.

1 Sluit een telefoon aan op de aansluiting in de muur.

2 Luister of er een kiestoon hoorbaar is.

3 Als u geen kiestoon hoort, sluit u een andere telefoon aan op de 
aansluiting.

4 Als u nog steeds geen kiestoon hoort, sluit u de printer aan op een 
andere telefoonaansluiting.

Lijn bezet Test het telefoonnummer waarnaar u een fax wilt verzenden om te 
controleren of het apparaat goed werkt.

Geen antwoord

Fax mislukt Verzend de fax opnieuw. Zie Kan geen fax verzenden of ontvangen. 
op pagina 91 als het faxen opnieuw mislukt.

Scannr vergrend., 
ontgrend. scannr

1 Open de bovenklep.

2 Schuif de schakelaar aan de linkerkant van de glasplaat naar de 
ontgrendelde positie.
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31 Cart. ontbr. of is 
defect

Verwijder de defecte tonercartridge en installeer een nieuwe 
tonercartridge van Lexmark. Zie Pagina 73 voor informatie over 
supplies.

32 Cartridge niet 
ondersteund

33 Wijzig cart.

34 Papier te kort Controleer of het juiste materiaaltype en -formaat voor de huidige 
afdruktaak zijn geselecteerd. Zie Papiersoort en papierformaat 
instellen op pagina 36 voor meer informatie.

• Druk op Starten om het afdrukken te hervatten.

Opmerking: als u op Starten drukt, wordt de afdruktaak mogelijk 
afgebroken.

-of-

• Druk op Stop om de taak te annuleren.

Opmerking: u kunt binnenkomende faxen niet annuleren.

37 Onvold ruimte voor 
sorteren

38 Geheugen vol

De MFP heeft onvoldoende geheugen voor het verwerken van de taak.

• Druk op Starten om het afdrukken te hervatten.

-of-

• Druk op Stop om de taak te annuleren.

Opmerking:

• Door de foutmelding op deze wijze te verhelpen, kan een deel van 
de taak verloren gaan.

• U kunt binnenkomende faxen niet annuleren.

Deel indien mogelijk grotere taken op in kleinere taken.

Schakel Sorteren uit. Zie Gesorteerde exemplaren afdrukken op 
pagina 42 voor meer informatie.

84 Fc bijna versl. Druk op Starten om het bericht te wissen en terug te keren naar de 
vorige status.

Druk op Stop om de taak te annuleren.

Opmerking: u kunt binnenkomende faxen niet annuleren.

Vervang de fotoconductor. Zie Fotoconductor vervangen op 
pagina 68 voor meer informatie.

84 Vervang fotoconductor Vervang de fotoconductor. Zie Fotoconductor vervangen op 
pagina 68 voor meer informatie.

Opmerking: normaal afdrukken wordt niet hervat totdat de 
fotoconductor is vervangen.

Probleem Oplossing
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88 Toner bijna op Druk op Starten om het afdrukken te hervatten.

Druk op Stop om de taak te annuleren.

Verleng de levensduur van de tonercartridge door de toner opnieuw te 
verdelen. Zie Toner opnieuw verdelen op pagina 66 voor meer 
informatie.

Vervang de tonercartridge als het foutbericht nogmaals wordt 
weergegeven nadat u de toner hebt verdeeld. Zie Een tonercartridge 
installeren op pagina 65 voor meer informatie.

200.xx Pap.stor. Zie 200/201 Pap.stor. op pagina 79.

201.xx Pap.stor.

202.xx Pap.stor. Zie 202 Pap.stor. op pagina 82.

241.xx Pap.stor. Zie 241/242 Pap.stor. op pagina 83.

 242.xx Pap.stor.

251.xx Pap.stor. Zie 251 Pap.stor. op pagina 84.

290 Scan.storing Zie 290/291/292 Scan.storing op pagina 85.

291 Scan.storing

292 Scan.storing

9**.xx Service 1 Schakel het apparaat gedurende één minuut uit.

2 Schakel het apparaat in.

Neem contact op met een onderhoudsmonteur van Lexmark als de 
foutmelding opnieuw wordt weergegeven. Ga voor erkende 
onderhoudsmonteurs in uw omgeving naar www.lexmark.com.

Probleem Oplossing
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Kennisgeving over elektronische emissies

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

Part 15

The Lexmark X340 (7003-100), X340n (7003-050), and X342n (7003-110) have been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions.

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than 
recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes 
or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

Note: To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class B computing 
device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number 12A2405 for USB attach. 
Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations.

Any questions regarding this compliance information statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY   40550

(859) 232–3000

Part 68

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative 
Council for Terminal Attachments (ACTA). On the back of this equipment is a label that contains, among other 
information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided 
to your telephone company.

This equipment uses the RJ–11C Universal Service Order Code (USOC) jack.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises’ wiring and telephone network must comply 
with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and 
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modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is 
also compliant. 

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that may be connected to 
a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an 
incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the 
number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact your local 
telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product 
identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a 
decimal point (for example, 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is shown separately on the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that 
temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone 
company will notify the customer as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint 
with the FCC.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could 
affect the operation of this equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in 
order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, for repair or warranty information, contact Lexmark International, 
Inc. at www.Lexmark.com or your Lexmark representative. If the equipment is causing harm to the telephone 
network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is 
resolved.This equipment contains no user serviceable parts. For repair and warranty information, contact 
Lexmark International, Inc. See the previous paragraph for contact information.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public 
service commission, or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of 
this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm 
equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to 
customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide 
problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which 
this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified 
by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized 
safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local 
lightning strikes and other electrical surges.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other 
electronic device, including fax machines, to send any message unless said message clearly contains in a 
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time 
it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message, and the 
telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long–distance 
transmission charges.)

See the section in this publication entitled De station-ID instellen op pagina 51 in order to program this 
information into your fax machine.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference–Causing Equipment 
Regulations.

Avis de conformité aux normes de l’industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur 
du Canada.
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Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Verklaring van conformiteit met betrekking tot de EU-richtlijn 1999/5/EG (R&TTE-richtlijn) die is opgesteld in de 
talen van de Europese Gemeenschap.

English Hereby, Lexmark International Inc., declares that this product is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi Valmistaja Lexmark International Inc. vakuuttaa täten, että tämän tuotteen tyyppinen 
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
muiden ehtojen mukainen.

Nederlands Hierbij verklaart Lexmark International Inc. dat dit product in overeenstemming is met 
de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Lexmark International Inc. dat dit product voldoet aan de essentiële 
eisen en aan de overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Français Par la présente Lexmark International Inc. déclare que le produit est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE

Par la présente, Lexmark International Inc. déclare que ce produit est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont 
applicables

Svenska Härmed intygar Lexmark International Inc. att denna produkt står i överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av 
direktiv 1999/5/EG.

Dansk Undertegnede Lexmark International Inc. erklærer herved, at følgende produkt 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch Hiermit erklärt Lexmark International Inc., dass sich dieses Produkt in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten 
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)

Hiermit erklärt Lexmark International Inc. die Übereinstimmung des Produkts mit den 
grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der 
Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

ÅëëçíéêÜ

Ìå ôçí ðáñïýóá Lexmark International Inc. äçëþíåé üôé ôï ðáñüí ðñïúüí 
óõììïñöþíåôáé ðñïò ôéò ïõóéþäåéò áðáéôÞóåéò êáé ôéò ëïéðÝò ó÷åôéêÝò 
äéáôÜîåéò ôçò ïäçãßáò 1999/5/EK.

Italiano Con la presente Lexmark International Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai 
requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español Por medio de la presente Lexmark International Inc. declara que este producto 
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/CE.

Česky Společnost Lexmark International Inc. tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje 
základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice 1999/5/EC, které se na tento 
výrobek vztahují.
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Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 89/336/EEG, 72/23/EEG en 1999/5/EG van 
de Commissie van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten in de 
lidstaten met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit en de veiligheid van elektrische apparaten 
die zijn ontworpen voor gebruik binnen een bepaald spanningsbereik en in combinatie met radioapparatuur en 
apparatuur voor een telecommunicatiestation. U kunt de officiële verklaring van conformiteit bekijken op 
www.lexmark.com/rtte.

De volgende CE-markering geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:

Dit product voldoet aan de eisen van EN55022 met betrekking tot klasse B-producten en de 
veiligheidsvoorschriften van EN60950.

Japanse VCCI-verklaring

Malti

Magyar A Lexmark International Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/
EC direktíva alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.

Eesti Käesolevaga kinnitab Lexmark International Inc. selle seadme vastavust direktiivi 1999/
5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski Ar šo Lexmark International Inc. deklar�, ka šis produkts atbilst Direkt�vas 1999/5/EK 
b�tiskaj�m pras�b�m un citiem ar to saist�tajiem noteikumiem.

Lithuanian Lexmark International Inc. deklaruoja, kad is gaminys tenkina 1999/5/EB Direktyvos 
esminius reikalavimus ir kitas ios direktyvos nuostatas.

Polski Firma Lexmark International Inc. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt 
spełnia podstawowe wymagania i odpowiada warunkom zawartym w dyrektywie 1999/
5/WE.

Slovak Lexmark International Inc. týmto vyhlasuje, že tento výrobok vyhovuje technickým 
požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES, ktoré sa na tento výrobok 
vzt’ahujú.

Slovenščina Družba Lexmark International Inc. s tem izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive 1999/5/EC.
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Verklaring van het Koreaanse Ministerie van Informatie en Communicatie

Als dit symbool op uw product staat, geldt de desbetreffende verklaring.

Kwikgehalte

In de lamp van dit product bevindt zich kwik (<5 mg/Hg). De afvoer van kwik is mogelijk wettelijk bepaald 
vanwege milieuoverwegingen. Neem voor informatie over afvoer of recycling contact op met uw gemeente of 
de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Overige kennisgevingen over telecommunicatie

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be 
connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, 
subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem 
REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to 
customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide 
problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which 
this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified 
by UL (Underwriter’s Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized 
safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local 
lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Notice to users of the New Zealand telephone network

The following are special conditions for the Facsimile User Instructions.

The grant of a telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the 
item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the 
product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item 
will work correctly in all respects with another item of telepermitted equipment of a different make or model, nor 
does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom's 111 Emergency Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same 
line.

This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom 
customers.

Some parameters required for compliance with Telecom's telepermit requirements are dependent on the 
equipment (PC) associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the 
following limits for compliance to Telecom's specifications:

• There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any 
single manual call initiation, and

• The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt 
and the beginning of the next call attempt.
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• The equipment shall be set to ensure that automatic calls to different numbers are spaced such that there 
is not less than 5 seconds between the end of one call attempt and the beginning of another.

South Africa telecommunications notice

This modem must be used in conjunction with an approved surge protection device when connected to the 
PSTN.

Using this product in Germany

This product requires a German billing tone filter (Lexmark part number 14B5123) to be installed on any line 
which receives metering pulses in Germany. Metering pulses may or may not be present on analog lines in 
Germany. The subscriber may request that metering pulses be placed on the line, or can have them removed 
by calling the German network provider. Normally, metering pulses are not provided unless specifically 
requested by the subscriber at the time of installation.

Using this product in Switzerland

This product requires a Swiss billing tone filter (Lexmark part number 80D1877) to be installed on any line 
which receives metering pulses in Switzerland. The Lexmark filter must be used, as metering pulses are 
present on all analog telephone lines in Switzerland.

Kennisgeving m.b.t. Duitse GS-markering

Model: Lexmark X34x Series

Machine type: 7003-xxx

Mailing address

Lexmark Deutschland GmbH

Postfach 1560 

63115 Dietzenbach

Physical address

Lexmark Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 12

63128 Dietzenbach

Phone: 0180 - 564 56 44 (Product Information)

Phone: 01805 - 00 01 15 (Technical Support)

E-mail: internet@lexmark.de
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Geluidsniveaus

De volgende metingen zijn verricht in overeenstemming met ISO 7779 en zijn gerapporteerd conform 
ISO 9296.

Energieverbruik van de printer

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het stroomverbruik van de printer beschreven.

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde 
tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

Spaarstand

Deze printer werd ontworpen met een energiebesparende modus, genaamd Spaarstand. De spaarstand is het 
equivalent van de modus Slapen van EPA. De spaarstand bespaart energie door het energieverbruik te 
verlagen tijdens langdurige periodes waarin de printer niet wordt gebruikt. De spaarstand wordt automatisch 
ingeschakeld als de printer niet wordt gebruikt tijdens een opgegeven tijdsduur, die de time-out voor de 
spaarstand wordt genoemd. Standaard is de timeout voor de spaarstand voor de Lexmark X340 ingesteld op 
30 minuten.

U kunt de time-out voor de spaarstand via de configuratiemenu's van de printer instellen tussen 1 minuut en 
240 minuten. Als u de time-out voor de spaarstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, 
maar kan de responstijd van de printer toenemen. Als u de time-out voor de spaarstand instelt op een hoge 
waarde, reageert de printer snel, maar wordt er meer energie verbruikt.

Totale energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van de printer te berekenen. Omdat het energieverbruik 
wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die de printer in elke 
modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van de printer 
is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

1-meter gemiddelde geluidsdruk, dBA

Afdrukken 52 

Scannen 48 

Kopiëren 52 

Niet actief 30 

Modus Omschrijving Energieverbruik

Afdrukken Printer is hard copy-output aan het 
genereren

420 W

Gereed Printer wacht op een afdruktaak 70 W

Spaarstand Printer staat in de modus Energie 
besparen

13 W

Uit Printer is aangesloten op een 
stopcontact, maar het stopcontact 
werkt niet

0 W
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ENERGY STAR

Richtlijn WEEE (AEEA) betreffende het afdanken van elektrische en elektronische apparaten

Het WEEE-symbool verwijst naar specifieke recyclingprogramma's en -procedures voor elektronische producten 
in landen binnen de Europese Unie. We moedigen het recyclen van onze producten aan. Als u nog andere 
vragen hebt over mogelijkheden betreffende recycling, bezoek dan onze website op www.lexmark.com voor het 
telefoonnummer van uw lokale verkoopkantoor.

Etiket met veiligheidsinformatie over de laser

Op de MFP kan een etiket met informatie over de laser zijn aangebracht.

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

KLASS 1 LASER APPARAT

VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan avnändaren 
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Laserinformatie

Deze MFP is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 
CFR paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct 
van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. De MFP bevat intern een laser van 
klasse IIIb (3b), een galliumarsenide laser met een nominaal vermogen van 5 milliwatt en een golflengtebereik 
van 770-795 nanometer. Het lasersysteem en de MFP zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan 
aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, 
onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden.

Waarschuwing voor een heet oppervlak
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