
Sørg for, at du har alle de ting, der er vist herunder.

For at hjælpe dig til at komme i gang og få din maskine til at fungere med 
det samme, har vi indlagt et gratis startfarvebånd (printerpatron), der 
giver dig op til 30 siders udskrivning.

1. Sæt dokumentstøtten i 
åbningerne, som vist på 
illustrationen.

2. Sæt trådstativet på.

3. Sæt papirmagasinet på.
Sørg for, at de brede 
penne på papirmagasinet 
er sat ordentligt i 
lommerne oven på 
maskinen.

Læg op til 30 (64 g/m2 - 90 g/m2) ark 
papir i papirmagasinet.
Sæt forsigtigt papir i.
Den side, der skal udskrives på, skal 
vende nedad.

Brugbart papir

1. Tilslut telefonrøret.
2. Tilslut netledningen til maskinen.
3. Sæt netledningen ind i en stikkontakt.
4. Tilslut telefonledningen til maskinen i stikket mærket LINE.

For yderligere oplysninger, se kapitel 1, “Tilslut en ekstern telefonsvarer 
(TAD)” i brugsanvisningen.

Du skal indstille dit land, så faxmaskinen fungerer korrekt på lokale 
telekommunikationslinjer i  hvert land.
1. Kontroller, at strømmen er sat til ved at sætte netledningen i.

Tryk på Menu/Set.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit land 

(NORWAY, SWEDEN, FINLAND, DENMARK). 
Husk at vælge dit land og ikke dit sprog. Når du en gang har indstillet 
dit land, kan du ikke ændre denne indstilling mere.
Tryk på Menu/Set.

3. Hvis LCD’en viser det korrekte land, 
skal du trykke på 1 for at gå til Trin 4.
—ELLER— 
Tryk på 2 for at gå tilbage til Trin 1 og 
vælge landet igen.

4. Når LCD’en har vist ACCEPTED i to sekunder viser den PLEASE WAIT.

1. Tryk på Menu/Set, 1, 1.

2. Indtast de to sidste cifre i året og tryk 
derefter på Menu/Set.

3. Indtast de to cifre i måneden og tryk 
derefter på Menu/Set.

4. Indtast de to cifre for dagen og tryk 
derefter på Menu/Set.

5. Indtast klokkeslættet i 24-timers format 
og tryk derefter på Menu/Set.

6. Tryk på Stop/Exit.

1. Tryk på Menu/Set, 1, 3.

2. Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre), 
og tryk derefter på Menu/Set.

3. Indtast dit telefonnummer (op til 20 
cifre), og tryk derefter på Menu/Set.

4. Indtast dit navn (op til 20 tegn) ved 
hjælp af tastgruppen og skemaet og 
tryk derefter på Menu/Set.
For at indtaste et 
mellemrum, tryk  to 
gange.

5. Tryk på Stop/Exit.

Vælg den funktion, der bedst passer til dine behov ved gentagne gange at 
trykke på Receive Mode indtil skærmen viser den indstilling du vil bruge.

Til brug med en dedikeret faxlinje. Hvert 
opkald besvares som en faxmeddelelse.
Til modtagelse af både fax- og 
samtaleopkald på en linje.
(kun FAX-T104) Til brug med en ekstern 
telefonsvarer. TAD besvarer alle opkald og 
gemmer talebeskeder. Faxmeddelelser 
udskrives.
Til modtagelse af både fax- og 
samtaleopkald på en linje. Du styrer 
telefonlinjen og skal besvare alle opkald selv.

Når en udgående meddelelse er blevet optaget, kan du vælge funktionen 
herunder ved at trykke på  indtil det lyser. (Kun FAX-T106)

En indbygget telefonsvarer besvarer alle 
opkald og gemmer tale- og faxmeddelelser. 
Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 
9 i brugsanvisningen.

Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 5 “Vælg modtagetilstand” i 
brugsanvisningen.

Hurtig installationsvejledning
FAX-T104, FAX-T106

Pakkeoversigt

Bevar emballagen for mulig fremtidig transport. Hvis du ikke 
emballerer maskinen korrekt, kan det skade din fax og garantien 
bortfalder.

Sæt trådstativet og papirmagasinet på

Telefonkabel

Telefonrør

Spiralledning til telefonrør

Trådstativ til papir

Papirmagasin

Brugsanvisning

Hurtig installationsvejledning

Navneetiket for enkelttast

El-ledning

Dokumentstøtte

Trådstativ til 
papir

Papirmagasin

Læg papir i

Størrelse: A4

Vægt: 64 til 90 g/m2

Tykkelse: 0,08 til 0,12 mm

Tilslut telefonrør, el-kabel og telefonledning

Hvis du skal dele én telefonlinje med en ekstern 
telefonsvarer, skal du nu forbinde den som vist 
nedenfor.

Vælg dit land.

Slå let på stakken af papir, 
så kanterne er lige.

Telefonkabel

TAD

TAD

SET COUNTRY

DENMARK?

1.YES 2.NO

Indstil Dato og klokkeslæt

Indstil afsender-ID

Vælg modtagetilstand

1.DATO/TID

ÅRSTAL:20--

MÅNED:--

DAG:--

KLOKKESLET:--:--

3.AFSENDER ID

FAX:

TLF:

NAVN:
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         KUN FAX

         FAX/TLF

TAD:TELEFONSVAR.

          MANUEL

     TAD:BSK MGR

DAN
LF8039001
Trykt Malaysia


