
Regionale Farvebånd til DATACARD ENTRUST 
kortprintere CD/SD/CE -serien 

 
 

Kom godt i gang med Entrust Datacard ™ regionale bånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktion til regionale bånd som en bedre løsning til dine Entrust Datacard ™ -printere:  
CD800, SD160, SD260, SD360, SD460 og CE840 kortprintere.  
 
Når det bruges sammen med den nyeste printer firmware, giver regionale bånd forbedret  
kommunikation og sikrer overlegen udskriftskvalitet med optimeret farverig billedudskrivning.  
 
Fordele ved at bruge regionale bånd:  
 
Spar penge  
• Prissætningen af ældre bånd vil fortsat stige  
• Skift til regionale bånd og spar penge, de nye farvebånd er op til 25% billigere.  
 
Forbedrer printerens ydeevne  
• Forbedrer printerfunktioner og forbedrer printerhastigheder  
• Beskytter kommunikationsintegriteten mellem printer og bånd  
• Sikrer overlegen udskriftskvalitet med optimeret farverig billedudskrivning  
 
Reducerer affald  
• Øger effektiviteten af kortudskrivning  
• Bruger mindre materiale end gamle bånd, hvilket reducerer miljøspild med hvert kort  
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Sådan bliver du klar til de nye billige regionale farvebånd til CD/SD/CE –serien 
 
 
 
 
 
3 enkle trin til brug af regionale bånd: 
1. Sørg for, at din printer er opdateret med det nyeste firmware -niveau. 
  • Kontroller printerens LCD  display for printerens firmware. 
  • Printere, der er afsendt efter august 2016, indeholder allerede firmware –
     funktioner til regionale båndfunktioner 
  • Firmware -niveau skal være på eller over følgende: 
    –– Firmware, der starter med D2: D2.15.3xx 
    –– Firmware, der starter med D3: D3.16.3xx 
• Firmwareopdateringer kan hentes her:, besøg: www.entrustdatacard.com/infocus2 
 

2. VIGTIGT: Før brug af regionale bånd i din printer, skal du først bruge alt det  gamle originale 
farvebånd af  følgende typer: YMCKT 250, YMCKT 500, ymcKT & YMCKT-KT. 
• Når regionalt bånd er installeret, er printeren optimeret til regionale bånd  
- Hvilket betyder at printeren ikke længere genkender de gamle ”world wide” farvebånd. 
- Alle andre farvebånd fortsætter genkendelsen som normalt. Du skal blot indlæse dit  
     regionale farvebånd i printeren. Båndet genkendes automatisk og er klar til udskrivning. 
 

3. Indlæsning af regionalt bånd optimerer automatisk indstillingerne for alle regionale  
     farvebånds formater og er klar til udskrivning. 
- Printerens LCD display vil nu afspejle din farvebåndsregionkode efter model navnet  som 

R010. 
 
 
 
 
 

 
Regionale bånd er tilgængelige til de mest almindelige farveprintbehov: 
• YMCKT 250 -print - enkeltsidet eller dupleksudskrivning 
• YMCKT 500 -print - enkeltsidet eller dupleksudskrivning 
• ymcKT kort panel 650 -print – simpleksudskrivning 
• YMCKT-KT 350 print-dupleksudskrivning 
 
For alle andre udskrivningsbåndbehov, f.eks. Monokrom udskrivning, vil printeren fortsat genkende og bruge 
de originale båndformater. Se det regionale bånd på tværs af referencekort for detaljer. 
 

Brug af regionalt bånd betaler sig - spar penge, forbedr ydeevnen, øger sikkerheden og reducere spild 
med hvert kort! 
 

Originale Entrust Datacard farvebånd leverer resultater af høj kvalitet, men optimerer også systemets 
ydeevne til den rigtige pris. Få den værdi, du fortjener med regionale bånd, og spar penge fra i dag. 

Tryk på centerknappen for at identificere 
aktuelle printer firmware niveau. 
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