
 
Tellerstand uitlezingen (tonen via display en afdrukken).                                                 Juni 2022 
Modèle (Noir/Blanc) Ecran Impr  Consulter le relevé compteur à l’écran Ecran Impr 

AR-M200 /-M201 T4 ---  BP-10C20 /-20C20 /-20C25 --- P11 
DX-B350P / DX-B450P T6 P1  DX-C200   ( Printer + Copier ) --- P3A 
MX-B201D T4 ---  DX-C200P ( Printer ) --- P3B 
MX-B350P/B450P / MX-B350W /-B450W T8 P11  MX-C250F /-C300W  /-C300P T7 P5 
MX-B355W /-B455W / MX-B356/-B456 T9 P9  MX-C301W  T3 P2A 
MX-B381 /-B382 T3 P2  MX-C303W /-C304W T5 P9 
MX-B380P T1 ---  MX-C310 /-C311 /-C312 /-C380 /-C381 T3 P2 
MX-B427P / -B427PW  P13  MX-C380P --- P12 
MX-B467P / MX-467F  P13  MX-C357F --- P12 
MX-B557P /-B707P --- P13  MX-C407P --- P12 
MX-B557F /-B707F --- P13  MX-C407P --- P12 
MX-M160D /-M200D T3 ---  MX-C507P --- P12 
MX-M182D /-M232D T3 ---  MX-C557F/-C607F --- P12 
MX-M260 /-M310 T3 ---  MX-C607P --- P12 
MX-M350 /-M450 T3 ---  MX-1800 /-2300 /-2700 T3 P2 
MX-M264 /-M266/ -M314 /-M316 /-M354 /-M356 T3 P2  MX-2301 /-2600 /-3100  T3 P2 
MX-M282 /-M283 /-M363 /-M453 /-M503 T3 P2  MX-1810 /-2310 /-3111  T3 P2 
MX-M364 /-M464 /-M564 T3 P2  MX-2610 /-3110 /-3610 T5 P4 
MX-M365 /-M465 /-M565 T5 P4  MX-2314 /-2614 /-3114 T3 P2 
MX-M550 /-M620 /-M700 T3 P2  MX-2630 /-2651 T5 P9 
MX-M623 /-M753 T3 P2  MX-2640 /-3140 /-3640 T5 P4 
MX-M654 /-M754 T5 P4  MX-3050 /-3060 /-3070 / MX-3550 /-3560 /-3570  T5 P9 
MX-M850 /-M950 /-M1100 T3 P2  MX-3051 /-3061 /-3071 / MX-3551 /-3561 /-3571 T5 P9 
MX-M904 /- M905 T5 P4  MX-4050 /-4060 /-4070 T5 P9 
MX- M1054 /-M1055 / -M1056 T5 P4  MX-4051 /-4061 /-4071 T5 P9 
MX- M1204 / -M1205 / -M1206 T5 P4  MX-3500 /-3501 /-4500 /-4501 T3 P2 
MX-M3050 /-M3060 /-M3070  T5 P9  MX-4100 /-4101 /-5000 /-5001 T3 P2 
MX-M2651 /-M3051 /-M301 T5 P9  MX-4112 /-5112 T5 P4 
MX-M3550 /-M3560 /-M3570 T5 P9  MX-4140 /-4141 /-5140 /-5141 T5 P4 
MX-M3551 /-M3571 T5 P9  MX-5050 /-5070 / MX-6050 /-6070 T5 P9 
MX-M4050 /-M4060 /-M4070 T5 P9  MX-5051 /-5071 / MX-6051 /-6071 T5 P9 
MX-M4051 /-M4071 T5 P9  MX-5500 /-6200 /-6201 /-7000 /-7001 T3 P2 
MX-M5050 /-M5070 /-M6050 /-M6070 T5 P9  MX-6240 /-7040 T5 P4 
MX-M5051 /-M5071 /-M6051 /-M6071 T5 P9  MX-6500 /-7500 T5 P4 
MX-M6570 /-M7570 T5 P9  MX-6580 /-7580  T5 P9 
    MX-7081 /-8081 T5 P9 
Hewlett Packard    MX-7090 /-8090 T5 P9 
HP-4200, 4250, 4350, 3015, 4015 --- P6  BP-50C26/-50C65 T5 P9 
HP-M506  --- P8  BP-55C26 T5 P9 
HP-M601 / -M603 /-M605 / -M606 / -M609 --- P8  BP-60C31/-60C45 T5 P9 
HP-S951dn  (MFP) T5 P4  BP-70C31/-70C65 T5 P9 
HP-S962dn  (MFP) T5 P4     
Lexmark       
MS410dn / MS415dn / MS421dn / MS610dn --- P7     
MX511DE --- P7     
CS725 --- P10     
       
       

 

 

 
 

 



Tonen Beschrijving hoe de tellerstand is uit te lezen vanaf het display. Klant 
T1 De toets "AFDRUKKEN" ingedrukt houden. 

T2 De "0" toets ingedrukt houden.  

T3 Selecteer kopieermodus. Hierna de “KOPIEREN”, “KOPIEEN”, “KOPIE” of  "COPY" toets ingedrukt houden.  
Dit is niet de starttoets voor het maken van kopieën, maar een aparte toets op het toetsenbord of button links bovenin het display touch-screen.  

T4 Plaats copier  in "Copy"-modus. Druk de MENU" toets in, daarna 2x de pijltjestoets (naar rechts) indrukken.  
De tekst "TOTAAL AANTAL KOPIEËN" verschijnt, vervolgens op "OK" drukken. 

T5 2x Home toets (blauw of wit huisje) kort na elkaar indrukken of (1x) ingedrukt houden.  
Opgeven 4 stuks totalen: Zwart/Wit + Meerkleuren + Twee kleuren + Enkele kleur 

T6 Druk achtereenvolgens 1x de "STATUS", de “PREVIOUS" en de "SELECT" toets in.  
De totaal tellerstand  wordt achter ”Usage Graaf =”  weergegeven in de display. 

T7 Uitlezing tellerstand dient alleen via print-procedure P5 plaats te vinden.  
Uitlezing via het display geeft niet de correcte totaal tellerstand weer. 

T8 

Druk functie-toets Fn in. Kies met pijltoets: Totaal aantal + OK. Er komt een totaaltellerstand in de display. 
Zwart-Wit totaal teller (bij zwart/wit copier modellen) of de Zwart/Wit + Kleuren totaal tellers (bij kleur copier modellen). 
De getoonde totaal tellers hiervan apart opgeven. 
Let op: Beter om de tellerstand te printen via procedure P11 voor een duidelijker duiding van de totalen. 

T9 2x Home toets (blauw of wit huisje) kort na elkaar indrukken of (1x) ingedrukt houden. Opgeven totaal aantal: Z/W 

(*) 

Overzicht tellerstand printen.  
Geef de aantallen (Zwart/Wit en Kleur ) op die bij “Totaal” staan aangegeven op de uitdraai. 
(*) Note: Het totaal is de optelling van de volgende gespecificeerde items: 
1: AANTAL (kopieën) 
2: AFDRUKKEN (prints) 
3: AFDRUKKEN (vanuit DOC. ARCHIVERING) 
4: FAX ONTVANGEN (Alleen indien fax-optie is aangesloten) 
5: OVERIGE 

Printen Hieronder de beschrijving hoe de tellerstand is uit te printen.  

P1 

Druk 1x op de "MENU" toets, 3 x op de "PREVIOUS" en 2x op de "SELECT" toets.   
De totaal tellerstand staat op pagina 2 van print-out achter ”Usage Graaf =”. 
U kunt eventueel deze pagina (2) met de tellerstandopgave meesturen. Noteer op de uitdraai het serienummer van de betreffende printer indien dit nog 
niet aanwezig is. 

P2A Druk Systeeminstellingen (“Tandwielsymbool” linksonder op toetsenbord) en volg de verdere aanwijzingen bij  "TOTAAL AANTAL KOPIEËN" bij P2 
hieronder. 

P2 
(*) 

Druk (rechts naast het display) toets "Systeeminstellingen", het “Tandwielsymbool” , of  "Gebruikersinstellingen" in en daarna "TOTAAL AANTAL 
KOPIEËN" in het LCD display. (Selecteer bij sommige modellen ook nog: "AANTAL OPDRACHTEN”). Druk op “AFDRUKKEN” om de tellerstand te 
printen.  
Voor de Zwart/Wit en Kleur tellerstand opgave geeft u de aantallen door vermeld naast “TOTAAL”. U kunt ook het afgedrukte overzicht met de 
tellerstand opgave meesturen. Noteer op de uitdraai wel het serienummer van de betreffende copier indien dit nog niet aanwezig is. 

P3A Druk de MENU-toets in.  (Dit is de ruit-toets rechts naast de toets:  Address Book). Selecteer: Lijst/Rapport afdrukken + OK en daarna: 
Configuratiepagina + OK.  Lees op de afdruk bij item “Teller” het aantal KLEUR en ZWART en geef deze twee standen apart op. 

P3B Druk de MENU-toets in.  Maak in dit menu uw verdere keuze voor het uitprinten van de lijst. Lees op de afdruk bij item “Teller” het aantal KLEUR en 
ZWART en geef deze twee standen apart op. 

P4 
(*) 

Druk HOME (huisje). Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Selecteer links op display volgende items: SYSTEEMINSTELLINGEN  >  TOTAAL AANTAL  
>  AFDRUKKEN 
De totaal tellers staan op de eerste pagina bovenaan. (ZWART/WIT + KLEUR TOTAAL). 
(De overige gegevens zijn verdere uitsplitsingen van deze totaal tellerstanden. N.V.T.) 

P5 Druk functie-toets  Fn  in. Kies met pijltoets: Lijst afdruk + OK.  All Kl. Inst. Lst + OK.  Er komt een print met daarop de Kleur en Zwart-wit teller. Deze 
aantallen apart opgeven. 

P6 Druk MENU-toets in.  Selecteer: Informatie  > Configuratie > OK.  De totaal tellerstand staat genoteerd op pagina 1 bij “Aantal afgedrukte pagina’s” of bij 
“Motorcycli”. 

P7 Druk “HOME” toets. Selecteer (+ bevestig met OK): Beheer / Rapporten / Activa-rapport + OK 
Kijk bij “Aantal Mono-afdrukken” voor  het totaal aantal afdrukken. 

P8 Druk “HOME” toets. Selecteer (+ bevestig met OK): Beheer / Rapporten / Config-Statuspag. 
Aanvinken: Gebruikspagina. Selecteer (bovenin ditzelfde menu): Afdrukken + OK. 

P9 
Druk HOME (huisje). Kies INSTELLINGEN op startdisplay . Selecteer links op display volgende items: STATUS  >  TOTAAL AANTAL >  AFDRUKKEN 
De totaal teller(s) staan op de eerste pagina bovenaan. (Afhankelijk van model: ZWART/WIT TOTAAL of  ZWART/WIT en KLEUR TOTAAL). 
(De overige gegevens zijn verdere uitsplitsingen van deze totaal tellerstanden. N.V.T.) 

P10 Druk toets 3 en 6 tegelijk in en schakel dan de printer aan. Laat toetsen los op het moment dat het “Plash” in het display verschijnt. 
Selecteer: Printer Setup > Permanent page count. Noteer: Zwart/wit en Kleur aantallen. 

P11 
Druk functie-toets: Fn in. Kies met pijltoets: Lijst afdruk + OK. Machinestatus  + OK.  
Er komt een print met daarop de Zwart-Wit totaal teller (bij zwart/wit copier modellen) of de Zwart/Wit + Kleuren totaal tellers (bij kleur copier modellen).  
De getoonde totaal tellers hiervan apart opgeven.  

P12 Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Scrol naar Rapporten / Apparaat / Asset lijst.Onder apparaatgegevens staan de aant. Momo afdrukken en Aant. 
Kleurenafdrkkn. 

P13 Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Scrol naar Rapporten / Apparaat / Asset lijst.Onder apparaatgegevens staan de aant. Momo afdrukken 

 

  


