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 Procedures…

1. Plaats het document. 
2. Druk op de toets KOPIËREN.
3. Selecteer een functie in een van 

de 3 schermen en selecteer een 
optie. Druk vervolgens op de 
toets Invoeren.

4. Voer het aantal kopieën in. 
5. Druk op de toets START.

Als er een foutbericht verschijnt, wordt 
de opdracht geannuleerd. Los het 
probleem op, plaats alle documenten 
opnieuw en druk op de toets START. 

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor 
meer informatie. 

http://www.xerox.com/office/support

KOPIËREN

1. Plaats het document. 
2. Druk op de toets FAXEN.
3. Selecteer een functie in een van 

de 7 schermen en selecteer een 
optie. Druk vervolgens op de 
toets Invoeren.

4. Geef de bestemming op via het 
toetsenbord van het 
bedieningspaneel. Als een korte 
onderbreking vereist is, drukt u 
op de toets KIESPAUZE bij het 
kiezen van het faxnummer. 

5. Druk op de toets START.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor 
meer informatie. 

http://www.xerox.com/office/support

FAXEN

1. Plaats het document. 
2. Druk op de toets E-MAILEN.
3. Selecteer een functie in een van 

de 3 schermen en selecteer een 
optie. Druk vervolgens op de 
toets Invoeren.

4. Voer een e-mailadres in via het 
toetsenbord van het 
bedieningspaneel. 

5. Druk op de toets START.

Als u een bericht wilt verzenden naar een aantal 
ontvangers tegelijk, selecteert u de knop Adres 
invoeren/volgende.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor 
meer informatie.

http://www.xerox.com/office/support

E-MAILEN 
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Stap 3 – Druk op de selectietoets onder het item dat u 

wilt selecteren (bijvoorbeeld Papierinvoer).

3
Stap 1 – Druk op de toets Kopiëren op het 
bedieningspaneel, als u de schermen voor Kopiëren 
wilt openen.

1

Stap 2 – Druk op de pijltoetsen om van het ene scherm naar 
het ander te gaan. Zowel het schermnummer als het aantal 
bijbehorende schermen worden weergegeven (bijvoorbeeld 
1 van 3). De pijl(en) op het scherm geven de mogelijke 

richtingen aan (bijvoorbeeld naar rechts).

2
Stap 4 – Als een functie eenmaal is geselecteerd, kunt u de
pijltoetsen niet meer gebruiken. Gebruik de selectietoetsen 
weer om een optie te kiezen. Als u binnen een lijst met opties 
omhoog en omlaag wilt gaan, gebruikt u de selectietoets die
zich direct onder de gewenste optie bevindt. Druk 
bijvoorbeeld tweemaal op de derde selectietoets om lade 5 te 
selecteren. Druk op de toets Invoeren om de selectie te 
voltooien.
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Gebruik de toets 

Invoeren om

gewijzigde instellingen
of ingevoerde 
waarden te 
bevestigen. (Zie stap 4 

rechts op deze pagina.) 

Gebruik de selectietoetsen om 
toepassingen of opties die op het scherm 
verschijnen te selecteren. (Zie stap 3 en 

stap 4 rechts op deze pagina.)

Gebruik de pijltoetsen om 
binnen een bepaalde functie 
van het ene naar het andere 
scherm te gaan. (Zie stap 2 

rechts op deze pagina.)  

Gebruik de 

functietoetsen om te 
kopiëren, te faxen of te 
e-mailen. (Zie stap 1 rechts 

op deze pagina.)


