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Wijzigingsgeschiedenis
Juli 2019
• Bijgewerkte instructies over het beheren van de instellingen voor energie- en papierverbruik.

Augustus 2017
• Informatie toegevoegd over toegang tot de toepassingsinstellingen.

• Instructies toegevoegd over het oplossen van toepassingsfouten.

Juli 2016
• Toegevoegde ondersteuning voor Kroatisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks en Sloveens.

Januari 2016
• Oorspronkelijk documentvrijgave voor multifunctionele producten met een aanraakscherm vergelijkbaar

met dat van een tablet.
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Overzicht
Gebruik de toepassing om instellingen voor energieverbruik, geluid en toner- en papierverbruik te beheren
om de invloed van uw printer op het milieu te beperken.

Dit document bevat instructies voor het gebruik van de toepassing.
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De toepassing gebruiken
Opmerking: De toepassing heeft voorrang op de printerinstellingen.

De instellingen voor energie- en papierverbruik beheren
1 Raak op het startscherm het toepassingspictogram aan.

2 Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit:

• Raak Ecomodus aan.

• Raak  > Ecomodus aan.

3 Wijzig een of meer van de volgende scaninstellingen:

• Dubbelzijdig afdrukken—Druk op beide zijden van het papier af.

• Stille stand—Reduceer het geluid dat de printer produceert. De stille stand kan de verwerkingssnelheid
verlagen, waardoor het afdrukken van de eerste pagina kan worden vertraagd.

• Slaapstand—Stel in na hoeveel minuten de printer overschakelt op een energiebesparende stand.

• Helderheid van scherm

• Tonerintensiteit—Stel de intensiteit voor de afgedrukte documenten in.

4 Raak Opslaan aan.

Stroomstanden beheren
1 Raak op het startscherm het toepassingspictogram aan.

2 Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit:

• Raak Geplande stroomstanden aan.

• Raak  > Geplande stroomstanden aan.

3 Voer een van de volgende handelingen uit:

• U kunt als volgt een planning toevoegen:
a Raak Planning toevoegen aan en selecteer vervolgens een stroomstand.

– Slapen - Stel de printer in om het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het
apparaat niet actief is.

– Activeren - Activeer de printer en laat het apparaat actief blijven, zelfs bij langere perioden van
inactiviteit.

– Sluimeren - Stel de printer in op een stand waarin heel weinig stroom wordt verbruikt.
b Raak Volgende aan en selecteer de dag en tijd.
c Raak Instellen in.

• Als u een planning wilt bewerken, selecteert u de geplande stroomstand en wijzigt u vervolgens de
stroomstand, dag, of tijd.

• Als u een planning wilt verwijderen, raakt u  naast de planning aan.

• Als u alle planningen wilt verwijderen, raakt u  > Alles verwijderen aan.
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Problemen oplossen

Toepassingsfout
Probeer een of meer van de oplossingen:

Controleer het diagnostische logbestand

1 Open een webbrowser en typ IP/se, met in plaats van IP het IP-adres van de printer.

2 Klik op Embedded Solutions en doe het volgende:

a Wis het logbestand.

b Stel het logniveau in op Ja.

c Genereer het logbestand.

3 Analyseer het log en los vervolgens het probleem op.

Opmerking: Nadat het probleem is opgelost, stelt u het logniveau in op Nee.

Als de printer firmwareversie 4 heeft, dient u de toepassingsversie te downgraden

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Voer in de Embedded Web Server een van de volgende handelingen uit:

Controleer de versie van de printerfirmware

1 Klik op Status.

2 Controleer in de sectie Printer de firmwareversie.

Het firmwareniveau moet ten minste yyyyy.04y.yyyy zijn, waarbij y de printergegevens zijn.

De toepassingsversie downgraden

Opmerking: Door de toepassingsversie te downgraden, worden de bestaande configuraties van
toepassingen overschreven.

1 Klik op Apps.

2 Selecteer de toepassing in de lijst en klik op Downgraden.

Neem contact op met uw Lexmark-vertegenwoordiger
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Kennisgevingen

Informatie over deze editie
Juli 2019

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale
wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE
VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In
sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet
toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie
wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of
programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze
producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product,
programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt.
In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen
inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is
verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten,
programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant
zijn aangegeven.

Voor technische ondersteuning van Lexmark gaat u naar http://support.lexmark.com.

Voor informatie over het privacybeleid van Lexmark inzake het gebruik van dit product, gaat u naar
www.lexmark.com/privacy.

Ga naar www.lexmark.com voor informatie over supplies en downloads.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
Lexmark en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde
Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.
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