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Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige 

oplysninger om apps og funktioner.
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Betjeningspanel

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 

Multifunktionel farveprinter

Hjem går tilbage til startskærmen for apps. 

Tænd/aktivering starter printeren eller giver mulighed for at vælge dvaletilstand, genstart eller nedlukning af printeren. 

Nulstil gendanner indstillingerne til deres standardværdier i alle apps. 

Sprog giver muligheder for valg af skærmsprog. 

Log på giver speciel adgang til værktøjer og indstillinger. 

Appen Enhed giver adgang til printeroplysninger og -indstillinger. 

Stands udskrivning stopper midlertidigt en aktiv udskrivningsopgave. 

Afbryd udskrivningsopgave standser den aktuelle opgave for at kopiere eller udskrive en anden opgave. 

Statusmeddelelser viser printerstatus og advarsler. 

Statuslysdiode angiver printerens status. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger. 

NFC-område gør det muligt at parre maskinen med en mobilenhed for at udskrive eller scanne fra en app.
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Appen Enhed

Oplysninger om kontering og anvendelse

Appen Enhed giver adgang til oplysninger om forbrugsstoffer, printeren og indstillinger. Visse menuer og 

indstillinger kræver, at der logges på med administratornavn og adgangskode.

Hvis du vil se en oversigt over tælling skal du trykke på Kontering/anvendelse i menuen Enhed. Tryk på 

Konteringstællere for at se detaljerede konteringsoplysninger. Listen indeholder detaljerede kategorier for 

tryktælling.
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Oversigt over printer
Der kan allerede være installeret tilbehør på din printer. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger.

Hvis du ønsker at genstarte printeren, skal du trykke på den sekundære afbryderknap på betjeningspanelet.  

Hvis du ønsker at slukke helt for printeren, skal du trykke på den sekundære afbryderknap. Bag frontlågen skal du trykke på 

hovedafbryderen. 

Hvis du ønsker at vælge dvaletilstand, skal du trykke på den sekundære afbryderknap. Foretag det ønskede valg på 

printerens berøringsskærm.

Automatisk 2-sidet dokumentfremfører med én arbejdsgang (DADF)

Arbejdsområde

USB-port

Udfaldsbakker

Venstre udfaldsbakke

Papirmagasiner

Konvolutmagasin
Overførselsrulle

Rengøringsindikatorer for 

printhoveder

Håndtag til spænding af bælte

Fusermodul

Tonerpatroner

Valsemoduler

Beholder til brugt 

toner
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Papirhåndtering

Ilægning af papir

Papirretning

Hvis du ønsker at se en liste over de papirer, der kan anvendes i printeren, skal du gå til oversigten over 

anbefalede medier på:

www.xerox.com/rmlna (USA og Canada)

www.xerox.com/rmleu (Europa)

Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om magasiner og papir.

Brevhoved Forhullet papir Konvolut

Bekræft eller rediger evt. indstillinger for format og 

type.

Vælg indstillinger i printerdriveren ved udskrivning.Luft papirarkene langs kanten, så de ikke hænger 

sammen. Juster papirstyrene efter papirformatet. 

Ilæg ikke papir over maksimumlinjen i magasinet.
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Kopiering

Tryk på Kopiering, og vælg det ønskede antal kopier.

Vælg funktionsindstillinger på listen, og tryk på Start.

Læg originalerne i.

38–128 g/m2

(26 lb. Tekst–34 lb. Skrivemaskinepapir)

≤130 (80 g/m2, 20 lb. skrivemaskinepapir)

X: 85–432 mm (3,3–17") 

Y: 125–297 mm (4,9–11,7")

X: 432 mm (17") 

Y: 297 mm (11,7")

Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger.
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Bemærk: Indstillinger fra tidligere brugere 

vises kortvarigt på skærmen. Hvis du 

vil genoprette standardindstillingerne 

i en app, skal du rulle til bunden af 

funktionslisten og trykke på Nulstil.
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Scanning og e-mail
Printeren er sluttet til et netværk, så du kan vælge en destination for det scannede billede på printerens 

betjeningspanel.

Denne vejledning definerer de teknikker, der anvendes til at scanne dokumenter uden klargøring af specielle 

indstillinger:

• Scanning af dokumenter til en e-mailadresse.

• Scanning af dokumenter til en gemt favorit, adressebogsadresse eller USB-flashdrev.

• Scanner dokumenter til den fælles standardmappe på printerens harddisk og henter dem vha. din 

webbrowser.

Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om scanningsindstillinger. Se System Administrator 
Guide (Systemadministratorvejledning) for oplysninger om indstilling af adressebog og arbejdsdiagram.

Tryk på Hjem, og tryk derefter på E-mail for at e-maile 

scanningen. Hvis du vil scanne til den offentlige standardpostboks 

eller til et USB-flashdrev, skal du trykke på Scanning af 
arbejdsdiagram. Tryk på Scan til, hvis din scanningsdestination er 

gemt i adressebogen eller gemt som en favorit.

© 2017 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox®, Xerox og figurmærket® og AltaLink® 
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Læg originalerne i.

38–128 g/m2

(26 lb. Tekst–34 lb. Skrivemaskinepapir)

≤130 (80 g/m2, 20 lb. skrivemaskinepapir)

X: 85–432 mm (3,3–17") 

Y: 125–297 mm (4,9–11,7")

X: 432 mm (17") 

Y: 297 mm (11,7")
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Under E-mail skal du trykke på 

Manuel indtastning, indtast 

derefter e-mailadressen vha. 

tastaturet på berøringsskærmen, 

og tryk dernæst på Tilføj. Tryk 

på Tilføj modtager, hvis du vil 

tilføje flere e-mailadresser til 

listen. Tryk på Emne, hvis du 

ønsker at indtaste en emnelinje 

for denne e-mail. Brug maskinens 

adressebog eller vælg fra 

favoritterne for at vælge gemte 

e-mailadresser.

For Scanning af arbejdsdiagram 

skal du trykke på Offentlig 
standardpostboks eller indsætte 

dit USB-flashdrev. 

For Scan til skal du trykke på 

Favoritter eller Maskinens 
adressebog for at indtaste gemte, 

delte placeringer. 

Scanning og e-mail

Foretag de ønskede ændringer, og tryk derefter på Scan eller 

på Send for E-mail.

Bemærk: Indstillinger fra tidligere brugere 

vises kortvarigt på skærmen. Hvis du 

vil genoprette standardindstillingerne 

i en app, skal du rulle til bunden af 

funktionslisten og trykke på Nulstil.
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Hentning af scanningsfiler
Brug den integrerede webserver, hvis du vil downloade dine scannede billeder fra den offentlige 

standardpostboks på printeren. Du kan oprette personlige postbokse og skabeloner for scanning af 

arbejdsdiagram i den integrerede webserver. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger.

Scanning og e-mail

Noter printerens IP-adresse på berøringsskærmen. Hvis IP-adressen ikke vises øverst til venstre på skærmen, 

skal du trykke på Hjem og derefter på Enhed > Om og rulle ned for at se IP-adressen.

Indtast printerens IP-adresse i en webbrowser og 

tryk på Accept eller Tilbage.

Klik på fanen Scan.
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Scanning og e-mail

Vælg den offentlige standardboks, og find derefter din scanning på listen. Klik på Gå for at downloade 

scanningen.

Klik på Opdater visning for at 

genopfriske listen.
Vælg Download for at gemme filen på din computer.

Vælg Genudskriv til at udskrive den gemte fil igen.

Vælg Slet for at slette den gemte opgave permanent.

Vælg Åbn for at åbne en mappe.
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Læg originalen i.

Hvis du vil sende faxen til en faxmaskine, skal du trykke på Hjem 

og derefter Fax eller Serverfax.

Hvis du vil sende faxen som en vedhæftning til en e-mail, skal 

du trykke på Hjem og derefter på Internetfax.

38–128 g/m2

(26 lb. Tekst–34 lb. Skrivemaskinepapir)

≤130 (80 g/m2, 20 lb. skrivemaskinepapir)

X: 85–432 mm (3,3–17") 

Y: 125–297 mm (4,9–11,7")

X: 432 mm (17") 

Y: 297 mm (11,7")

Fax
Du kan sende en fax på fire måder:

• Fax scanner dokumentet, og sender det derefter direkte til en faxmaskine.

• Serverfax scanner dokumentet og sender det til en faxserver, der overfører dokumentet til en faxmaskine.

• Internetfax scanner dokumentet og sender det derefter i en e-mail til en modtager.

• LAN-fax sender den aktuelle udskrivningsopgave som en fax.

Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger. Se printerdriversoftwaren for flere oplysninger om LAN-

fax. Se System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning) for oplysninger om indstilling af fax og 

advancerede indstillinger.

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 

Multifunktionel farveprinter
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For faxnumre skal du trykke på Manuel indtastning og derefter indtaste faxnummeret vha. de 

alfanumeriske taster og specialtegn på berøringsskærmen. Tryk på Tilføj. Tryk på Tilføj modtager, hvis du vil 

tilføje flere faxnumre til listen.

For Internetfax-e-mail-adresser skal du trykke på Manuel indtastning og derefter indtaste e-mailadressen 

vha. tastaturet på skærmen. Tryk på Tilføj. Tryk på Tilføj modtager, hvis du vil tilføje flere e-mailadresser til 

listen.

Brug maskinens adressebog eller vælg fra favoritterne for at vælge gemte numre. Vælg Postboks eller Polling 

for at vælge gemte faxplaceringer.

Rediger indstillinger alt efter behov, tryk derefter på Send.

Fax

Bemærk: Indstillinger fra tidligere brugere 

vises kortvarigt på skærmen. Hvis du 

vil genoprette standardindstillingerne 

i en app, skal du rulle til bunden af 

funktionslisten og trykke på Nulstil.
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Udskrivning fra et USB-flashdrev
Du kan udskrive .pdf-, .tiff-, .ps-, .xps- og andre filtyper direkte fra et USB-flashdrev. Se 

betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger.

Tryk på Tilføj dokument, gå til de ønskede filer, og 

vælg dem.

Tryk på plus-tegnet (+) eller minus-tegnet (-) for 

at indtaste kopiantallet. Hvis du ønsker mange 

kopier, skal du trykke på Antal og indtaste et tal.

Vælg de ønskede indstillinger, tryk derefter på Udskriv.

Tryk på Udskriv fra eller isæt USB-flashdrevet, og vælg derefter Udskriv fra USB.

Fjern ikke USB-flashdrevet under 

læsning. Filer kan blive ødelagt.

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 

Multifunktionel farveprinter

Bemærk: Indstillinger fra tidligere brugere 

vises kortvarigt på skærmen. Hvis du 

vil genoprette standardindstillingerne 

i en app, skal du rulle til bunden af 

funktionslisten og trykke på Nulstil.

© 2017 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox®, Xerox og figurmærket® og AltaLink® 
er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR20193



www.xerox.com/office/support

1111

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1

1

1

2

3

© 2017 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox®, Xerox og figurmærket® og AltaLink® 
er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR20193

Udskrivning af opgaver, der er gemt på printeren

Du kan sende en udskrivningsopgave, gemme den på printeren og derefter vælge opgaven på printerens 

betjeningspanel for at udskrive den senere. Opgaver kan gemmes i den offentlige mappe eller beskyttes 

med adgangskode. I Xerox® printerdriveren skal du vælge Egenskaber (Windows) eller Xerox-funktioner 
(Mac OS) og derefter Opgavetype. Vælg Gemt opgave eller Fortrolig udskrivning. For Fortrolig udskrivning 

skal der indtastes en adgangskode. Klik på OK og udskriv opgaven.

Tryk på Udskriv fra og derefter på Gemte opgaver. Vælg den offentlige standardmappe, og vælg derefter 

din udskrivningsopgave.

Vælg indstillinger fra listen. Tryk på plus-tegnet (+) eller minus-tegnet (-) for at indtaste kopiantallet. 

Hvis du ønsker mange kopier, skal du trykke på Antal og indtaste et tal. Tryk på Udskriv. Tryk på Slet på 

udskrivningsskærmen og bekræftelsesskærmen for at slette opgaven.

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 

Multifunktionel farveprinter



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FFFE5B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A00650027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


