
Oversigtsvejledning

Ilægning af papir

Ilægning i skuffer
FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt bakke separat
for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg
for, at alle andre bakker er lukkede.

1 Træk bakken ud.

Bemærk! Du må ikke fjerne bakkerne, mens printeren
udskriver.

2 Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du
lægger i.

Bemærk! Brug indikatorerne i bunden af bakken til at
placere styrene.

3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

4 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives på, opad.

Bemærkninger:

• Skub ikke papiret ind i bakken.

• Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for
maksimal papiropfyldning. Hvis bakken overfyldes, kan
der opstå papirstop.

5 Isæt bakken.

Ved ilægning af en anden papirtype end almindeligt papir skal
indstillingen for papirstørrelse og -type indstilles til det papir,
der er lagt i bakken.

Ilægning af papir i MP-arkføderen
1 Åbn MP-arkføderen.

2 Juster styret så det passer til størrelsen på det papir, du lægger
i.

3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.
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4 Ilæg papiret.

• Ilæg papir, karton og transparenter med udskriftssiden
nedad og således, at den øverste kant indføres i printeren
først.

• Læg konvolutter med flapsiden opad og mod papirstyrets
venstre side. Læg europæiske konvolutter med flapsiden
opad og således, at den indføres i printeren først.

Advarsel! Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med
frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning
eller selvklæbende lim.

5 Indstil papirstørrelsen og -typen via kontrolpanelet, så det
svarer til det papir, der er lagt i bakken.

Indstilling af størrelse og type af
specialmediet
Bakken registrerer automatisk størrelsen på almindeligt papir. Gør
følgende for specialmedier som mærkater, kort eller kuverter:

1 På startsiden skal du navigere til:

Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > vælg en bakke

2 Konfiguration af størrelse og type af specialmediet.

Udskriver

Udskrivning fra en computer
Bemærk! Til specialmedier som f.eks. etiketter, karton og
konvolutter skal du indstille papirstørrelse og -type fra printeren,
før du sender udskriftsjobbet.

1 Når dokumentet er åbnet, skal du klikke på Fil > Udskriv.

2 Juster om nødvendigt indstillingerne.

3 Send udskriftsjobbet.

Udskrivning af tilbageholdte job
1 Når dokumentet er åbnet, skal du klikke på Fil > Udskriv.

2 Vælg printeren, og gør derefter følgende:

• Windows-brugere skal klikke på Egenskaber eller
Præferencer, og derefter klikke på Udskriv og hold.

• Macintosh-brugere skal vælge Udskriv og Hold.

3 Vælg udskriftsjobtypen.

4 Hvis det er nødvendigt, skal du tildele et brugernavn.

5 Send udskriftsjobbet.

6 På printerens startskærm skal du trykke på Tilbageholdte
jobs.

7 Send udskriftsjobbet.

Annullering af et udskriftsjob

Fra printerens kontrolpanel

1 Tryk på Jobkø på startskærmen.

Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at
trykke på den øverste del af startskærmen.

2 Vælg det job, du vil annullere.

Fra computeren

1 Gør et af følgende afhængigt af dit operativsystem:

• Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.

• Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til
din printer.

2 Vælg det job, du vil annullere.

Vedligeholdelse af printeren

Udskiftning af en tonerpatron
1 Åbn panel A.

2 Fjern tonerpatronen.

3 Pak den nye tonerpatron ud.
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4 Skub den nye tonerpatron ind, indtil den klikker på plads.

5 Luk panel A.

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt
• Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

Korrekt ilægning af papir Forkert ilægning af papir

• Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.

• Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde
ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.

• Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på
billedet.

• Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker
hårdt mod papiret eller konvolutterne.

• Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir
• Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.

• Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølget.

• Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

• Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.

• Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den
samme skuffe.

• Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på
computeren eller printerens kontrolpanel.

• Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens
anbefalinger.

Papirstop i bakkerne
1 Træk bakken ud.

2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

3 Isæt bakken.
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4 Åbn dækslet til bakken.

5 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

6 Luk dækslet til bakken.

Papirstop i MP-arkføderen.
1 Fjern alt papir fra MP-arkføderen.

2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

3 Åbn panel B og fjern alle papirdele.

FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være
varm indvendig. For at formindske risikoen for skader
pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før
du rører den.

4 Luk panel B.

5 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

6 Ilæg papiret igen.

Papirstop i standardudskriftsbakken
1 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

2 Åbn panel B og fjern alle papirdele.

FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være
varm indvendig. For at formindske risikoen for skader
pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før
du rører den.
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3 Luk panel B.

Papirstop i panel B

Papirstop i fuseren

1 Åbn panel B.

FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være
varm indvendig. For at formindske risikoen for skader
pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før
du rører den.

2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

3 Åbn panelet til fuseren.

4 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

5 Luk panel B.

Papirstop i dupleksenheden

1 Åbn panel B.

FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være
varm indvendig. For at formindske risikoen for skader
pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før
du rører den.

2 Fjern det fastklemte papir.
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Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

3 Åbn dupleksdækslet.

4 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

5 Luk dupleksdækslet og panel B.

 

6


	Ilægning af papir
	Ilægning i skuffer
	Ilægning af papir i MP-arkføderen
	Indstilling af størrelse og type af specialmediet

	Udskriver
	Udskrivning fra en computer
	Udskrivning af tilbageholdte job
	Annullering af et udskriftsjob

	Vedligeholdelse af printeren
	Udskiftning af en tonerpatron

	Fjerne papirstop
	Undgå papirstop
	Papirstop i bakkerne
	Papirstop i MP-arkføderen.
	Papirstop i standardudskriftsbakken
	Papirstop i panel B



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


