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Förstå skrivarens menyer

Förstå kontrollpanelen
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Objekt på kontrollpanelen Beskrivning

1 Display På displayen visas meddelanden och bilder med information om skrivaren:

• Statusmeddelanden för skrivaren–Anger skrivarens aktuella status, t.ex. Klar.

• Meddelanden om förbrukningsmaterial–Ger information om förbrukningsmate-
rialen, t.ex. Tonern nästan slut.

• Visa mig-fönster–Ger information om hur du löser vanliga skrivarfel. Skärmarna är
bara tillgängliga när skrivaren upptäcker en felkod.

2 Välj Om du trycker på  initieras menyalternativets åtgärd.

3 Navigeringsknappar Tryck på  eller  om du vill bläddra i menylistor.

Tryck på  eller  om du vill bläddra i värden eller text som rullar på en annan skärm.

4 Indikatorlampa Anger skrivarstatus:

• Av–Strömmen är avstängd.

• Blinkar grönt–Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.

• Fast grönt–Skrivaren är på, men i viloläge.

• Fast rött–Skrivaren behöver åtgärdas.

5 Stopp All utskriftsaktivitet avbryts

En lista över alternativ erbjuds när Stoppat visas på skärmen.
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Objekt på kontrollpanelen Beskrivning

6 Meny Öppnar menyindex.

Obs! De menyerna är bara tillgängliga när skrivaren är i läget Klar.

7 Bakåt Återställer skärmen till föregående skärm

8 USB-direktport Sätt i en USB-flashenhet om du vill skicka data till skrivaren.

9 Numeriskt tangentbord Består av siffrorna 0–9, en backstegsknapp och en knapp med nummertecken

Menylista
Det finns ett antal menyer som du kan använda till att ändra skrivarinställningarna. I diagrammet visas vilka alternativ som
är tillgängliga i respektive meny.

Obs! Beroende på skrivaren och tillvalen är vissa menyalternativ inte tillgängliga.

Förbrukningsmeny Pappersmeny Rapporter Inställningar

Byt material

Cyankassett

Magentakassett

Gul kassett

Svart kassett

Cyan fotoenhet

Magenta fotoenhet

Gul fotoenhet

Svart fotoenhet

Fixeringsenhet

Överföringsbälte

Standardkälla

Pappersstorlek/typ

Konf. univ.matare

Ersättningsstrl.

Pappersstrukt.

Pappersvikt

Pappersmatning

Anpassade typer

Universell inställning

Sida med menyinställningar

Enhetsstatistik

Sida med nätverksinställningar

Sida med nätverksinställningar <x>

Sida med trådlösa inställningar <x>

Profillista

NetWare - Inställning

Skriv teckensn.

Skriv ut katalog

Inställningsmeny

Efterbehandlingsmeny

Kvalitetsmeny

Verktygsmeny

PDF-meny

PostScript-meny

PCL-emuleringsmeny

HTML-meny

Bildmeny
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Säkerhet Nätverk/portar Hjälp

Max ogiltig PIN

Utgångsdatum för jobb

TCP/IP

IPv6

Trådlöst

Standardnätverk

Nätverk <x>

Standard-USB

USB <x>

NetWare

AppleTalk

LexLink

USB Direct

Färgkvalitet

Utskriftskv.

Guide för utskrift

Utskriftsmaterialguide

Utskriftsfel

Menyöversikt

Guide

Anslutningsguide

Flyttguide

Menyn Förbrukning
De starttonerkassetter som medföljer skrivaren fungerar bara i den skrivare som de levererades med. Om du försöker
använda sådana starttonerkassetter i någon annan skrivare, även om den är av samma modell, kan det leda till ett
felmeddelande om inkompatibilitet.

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Byt material Ger möjlighet att återställa förbrukningsräknaren för fotoenheten som precis
har bytts ut.

Välj fotoenhet och sedan Ja eller Nej:

• Välj Ja om du vill nollställa förbrukningsräknaren.

• Välj Nej om du vill avsluta.

Obs! När en fotoenhet har bytts ut måste förbrukningsräknaren nollställas
manuellt.

Cyan fotoenhet

Magenta fotoenhet

Gul fotoenhet

Svart fotoenhet

Cyankassett

Magentakassett

Gul kassett

Svart kassett

Visar tonerkassetternas status

Obs!  Du kan bara se statusnivån för det förbrukningsmaterial som är
markerat.

Snart slut

Ogiltig

Ersätt

Saknas eller defekt

OK

Ej kalibrerad

Ej stödd/stött

Cyan fotoenhet

Magenta fotoenhet

Gul fotoenhet

Svart fotoenhet

Visar fotoenheternas status

Obs!  Du kan bara se statusnivån för det förbrukningsmaterial som är
markerat.

Snart slut

Ersätt

Saknas

OK

Uppsamlingsflaska Visar status för toneruppsamlingsflaskan.

Obs!  Du kan bara se statusnivån för det förbrukningsmaterial som är
markerat.

Nästan full

Ersätt

Saknas

OK

Fixeringsenhet

Överföringsbälte

Visar status för fixeringsenheten eller överföringsbandet

Obs!  Du kan bara se statusnivån för det förbrukningsmaterial som är
markerat.

Snart slut

Ersätt

Saknas

OK
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Pappersmeny
Obs! Beroende på skrivaren och tillvalen är vissa menyalternativ inte tillgängliga.

Menyn Standardkälla

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Standardkälla Identifierar standardpappersfacket eller andra materialkällor

Anmärkningar:

• Magasin 1 är fabriksinställt som standard.

• Om samma storlek och typ av papper finns i två magasin och pappersstorleken och
papperstypen är rätt inställd länkas magasinen automatiskt. Om ett magasin är tomt
skickas utskriften till det länkade magasinet.

• Inställningen för universalarkmataren är endast tillgänglig när konf. univ.matare är
inställd på Kassett. Mer information finns i ”Menyn Konf. univ.matare” på
sidan 10.

Magasin <x>

Univ.matare

Man. papper

Man. kuvert

Menyn Pappersstorlek/typ

Obs! Menyn innehåller endast installerade magasin och arkmatare.

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Magasin <x>

Storlek/Typ

Identifierar standardstorleken för respektive magasin.

Anmärkningar:

• För magasin med automatisk storleksavkänning visas den inställning som
maskinvaran känt av.

• Om samma storlek och typ av papper finns i två magasin och pappersstorleken
och papperstypen är rätt inställda länkas magasinen automatiskt. Om ett
magasin är tomt görs utskriften från det länkade magasinet.

A4

A5

JIS B5

US Letter

US Legal

Executive

Folio

Universal

Magasin <x>

Storlek/Typ

Identifierar den typ av papper som har laddats i respektive magasin.

Använd det här menyalternativet när du vill optimera utskriftskvaliteten och länka
magasin automatiskt.

Obs! Ett användardefinierat namn visas om det finns ett sådant istället för
Anpassad typ <x>.

Norm. papp.

Tj. papper

OH-film

Glansigt

Etiketter

Bond

Brevpapper

Förtryckt

Färgat papper

Returpapper

Anpassad typ <x>
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Univ.matare

Storlek/Typ

Identifierar den pappersstorlek som laddats i universalarkmataren

Obs! Tillgänglig i vissa modeller.

A4

A5

JIS B5

US Letter

US Legal

Executive

Folio

Statement

Universal

7 3/4-kuvert

9-kuvert

10-kuvert

DL-kuvert

C5-kuvert

B5-kuvert

Annat kuvert

Univ.matare

Storlek/Typ

Identifierar den papperstyp som laddats i universalarkmataren

Om inställningarna inte visas och du vill ha mer information läser du ”Menyn Konf.
univ.matare” på sidan 10.

Obs! Tillgänglig i vissa modeller.

Norm. papp.

Tj. papper

OH-film

Glansigt

Etiketter

Bond

Kuvert

Brevpapper

Förtryckt

Färgat papper

Returpapper

Anpassad typ <x>

Man. papper

Storlek/Typ

Identifierar storleken på papperet som laddas manuellt A4

A5

JIS B5

US Letter

US Legal

Executive

Folio

Statement

Universal
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Man. papper

Storlek/Typ

Identifierar papperstypen som laddas manuellt Norm. papp.

Tj. papper

OH-film

Glansigt

Etiketter

Bond

Brevpapper

Förtryckt

Färgat papper

Returpapper

Anpassad typ <x>

Man. kuvert

Storlek/Typ

Identifierar storleken på kuvertet som laddas manuellt 7 3/4-kuvert

9-kuvert

10-kuvert

DL-kuvert

C5-kuvert

B5-kuvert

Annat kuvert

Man. kuvert

Storlek/Typ

Identifierar typen av kuvert som laddas manuellt Kuvert

Anpassad typ <x>

Menyn Konf. univ.matare

Obs! Menyn är tillgänglig endast på modeller med universalarkmatare.

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Konf. univ.matare Bestämmer hur skrivaren ska hämta papper i universalarkmataren

Anmärkningar:

• Om universalarkmataren är kopplad till ett annat magasin väljs papper i univer-
salarkmataren först.

• Inställningen för universalarkmataren är endast tillgänglig när konf. univ.matare
är inställd på Kassett.

Kassett

Manuellt

Menyn Ersättningsstorlek

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Ersättningsstrl. Ersätter angiven pappersstorlek om den begärda pappersstorleken inte är tillgänglig.

Anmärkningar:

• Inställningen Av visar att inga storleksersättningar tillåts.

• Inställningen Alla i listan visar att alla tillgängliga ersättningar tillåts.

• Om du ställer in en ersättning skrivs jobbet ut utan att meddelandet Byt papper
visas.

Av

Statement/A5

Letter/A4

Alla i listan
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Menyn Pappersstruktur

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Normal struktur

Struktur tjockt papper

Struktur för OH-film

Struktur för returpapper

Glansig struktur

Etikett-struktur

Struktur bond

Kuvert-struktur

Struktur brevpapper

Struktur förtryckt papper

Färgstruktur

Anpassad Struktur <x>

Identifierar strukturen Fin

Normal

Grov

Menyn Pappersvikt

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Normal vikt

Vikt för tjockt papper

Vikt för OH-film

Återvunnen vikt

Vikt f. glansigt

Etikettvikt

Vikt för Bond

Kuvertvikt

Vikt brevpapper

Vikt förtryckt papper

Vikt färgat papper

Vikt anpassad <x>

Identifierar den relativa vikten för det papper som har laddats i ett visst magasin. Lätt

Normal

Tungt

Menyn Pappersmatning

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Laddar returpapper

Laddar glansigt

Laddar brevpapper

Laddar förtryckt papper

Laddar färgat

Laddar anpassat <x>

Anger matningsorientering för materialtyperna i valt menyalternativ

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Om Dubbelsidig väljs ställs skrivarens standard in på dubbelsidig för alla
utskrifter. Enkelsidig utskrift måste väljas i Utskriftsegenskaper. När Enkel-
sidig utskrift har valts infogas tomma sidor automatiskt så att utskriften
skrivs ut på rätt sätt.

Dubbelsidigt

Av
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Menyn Anpassad typ

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Anpassad typ <x>

Returpapper

Skapar en menylista för anpassade materialstorlekar

Anmärkningar:

• Den anpassade storleken måste kunna hanteras i pappersmagasinet, arkma-
taren och universalarkmataren.

• När ett namn har tilldelats visas namnet istället för Anpassad typ <x>. Namn
förkortas till 16 tecken.

Papper

Tj. papper

OH-film

Glansigt

Etiketter

Kuvert

Menyn Universal inställning
De här menyalternativen används för att ange höjd, bredd och matningsriktning för pappersstorleken Universal.
Inställningen för pappersstorleken Universal visas med de övriga inställningarna för pappersstorlek och innehåller liknande
alternativ, t.ex. stöd för dubbelsidig utskrift och miniatyrutskrift. Mer information om dubbelsidig utskrift och miniatyrutskrift
finns i ”Efterbehandlingsmenyn” på sidan 20.

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Måttenheter Anger måttenheter

Anmärkningar:

• Tum är standardinställningen i USA.

• Millimeter är den internationella standardinställningen.

Tum

Millimeter

Stående bredd Ställer in stående bredd

Anmärkningar:

• Om bredden överskrider den högsta tillåtna bredden använder skrivaren den
högsta tillåtna bredden.

• 8,5 tum är standardinställningen i USA. Tum kan utökas i steg om 0,01 tum.

• 216 mm är internationell standard. Millimeter kan utökas i steg om 1 mm.

3 - 8,5 tum

76 - 216 mm

Stående höjd Anger stående höjd

Anmärkningar:

• Om höjden överskrider den högsta tillåtna höjden använder skrivaren den högsta
tillåtna höjden.

• Standardinställningen i USA är 14 tum. Tum kan utökas i steg om 0,01 tum.

• 356 mm är internationell standard. Millimeter kan utökas i steg om 1 mm.

3 - 14,17 tum

76 - 360 mm
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Rapporter

Menyn Sida med menyinställningar

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Sida med menyinställningar Skriver ut flera sidor med information om
papper som finns i magasinen, installerat
minne, det totala antalet sidor, alarm,
tidsgränser, språk på kontrollpanelen, TCP/IP-
adress, status för förbrukningsmaterial, status
för nätverksanslutning och annan nyttig infor-
mation

Inga

Obs! Sidan skrivs ut när det här alterna-
tivet är valt. Efteråt visas Klar.

Menyn Enhetsstatistik

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Enhetsstatistik Skriver ut en sida med skrivarstatistik, t.ex. information om förbrukningsmaterial och
information om utskrivna sidor

Obs! Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. När det är klart visas Klar.

Inga

Menyn Sida med nätverksinställningar och Sida med nätverksinställningar <x>

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Sida med nätverksinställningar Skriver ut en sida med praktisk information om nätverksskrivaren, t.ex.
information om TCP/IP-adress

Anmärkningar:

• Menyalternativet visas endast för nätverksskrivare eller skrivare
som är anslutna till skrivarservrar.

• Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. Efteråt visas Klar.

Ingen

Menyn Konfigurationssida för trådlöst

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Konfig.sida för trådlöst Skriver ut en sida med praktisk information om den trådlösa nätverksanslut-
ningen, t.ex. information om TCP/IP-adress

Anmärkningar:

• Menyalternativet visas bara i skrivare som är anslutna till ett trådlöst nätverk.

• Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. Efteråt visas Klar.

Ingen

Menyn Profillista

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Profillista Skriver ut en lista med profiler som finns lagrade i skrivaren

Obs! Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. Efteråt visas Klar.

Ingen
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Menyn NetWare - Inställning

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

NetWare - Inställning Skriver ut en sida med NetWare-specifik information om nätverksanslutningen

Anmärkningar:

• Sidan är endast tillgänglig för skrivare med en intern skrivarserver installerad.
Mer information om nätverk finns i ”Menyn Sida med nätverksinställningar och
Sida med nätverksinställningar <x>” på sidan 13.

• Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. När det är klart visas Klar.

Inga

Menyn Skriv teckensnitt

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Skriv teckensn. Skriver ut exempel på alla teckensnitt tillgängliga för skrivarspråket som är
inställt i skrivaren

Obs! En separat lista är tillgänglig för PostScript- och PCL-emuleringar.

PCL-teckensnitt

PostScript-teckensnitt

Menyn Skriv ut katalog

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Skriv ut katalog Skriver ut en lista över alla resurser som lagras på ett flashminneskort (tillval) eller på
skrivarens hårddisk.

Anmärkningar:

• Jobb-buffertstorleken får inte vara inställd på 100 %.

• Flashminnet (tillval) och skrivarens hårddisk måste vara installerade på rätt sätt och
fungera ordentligt.

• Sidan skrivs ut när det här alternativet är valt. Efteråt visas Klar.

Ingen
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Inställningar

Inställningsmeny

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Språk i display Ställer in vilket språk som ska visas i displayen Engelska

Franska

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portugisiska

Suomi

Ryska

Polski

Ungerska

Turkiska

Tjeckiska

Förenklad kinesiska

Traditionell kinesiska

Koreanska

Japanska

Ekonomiläge Sparar energi för skrivaren genom att bakgrundsbe-
lysningen stängs av

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Energi/papper är bara tillgängligt på duplexmo-
deller. När alternativet är valt skrivs jobben ut
dubbelsidigt.

Av

Energi

Energi/papper
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Energisparläge Anger hur lång tid i minuter som skrivaren väntar när
ett utskriftsjobb har skrivits ut innan den övergår i
energisparläge

Anmärkningar:

• Avaktiverad visas inte såvida inte Energisparläge
är inställt på Av. Mer information finns i använ-
darhandboken på cd-skivan med programvara
och dokumentation.

• Originalvärdena varierar efter vilken skrivar-
modell du har. Skriv ut sidan med menyinställ-
ningar om du vill visa aktuell inställning.

• Om du väljer 1 väntar skrivaren en minut efter
utskrift. Inställningen sparar mycket energi, men
kräver längre uppvärmningstid.

• Välj 1 om skrivaren delar eluttag med rumsbe-
lysningen eller om du upptäcker att ljuset börjar
blinka i rummet.

• Välj en hög inställning om du använder skrivaren
hela tiden. Det betyder i de allra flesta fall att
skrivaren är klar att skriva ut med så kort
uppvärmningstid som möjligt.

Avaktiverad

1–240

Alarm  Alarmkontroll Ställer in ett alarm så att det avger en signal när
skrivaren behöver åtgärdas

Anmärkningar:

• Av betyder att ingen signal avges.

• Standardinställningen är En gång. En gång
innebär tre korta signaler.

• Fortlöpande upprepar tre signaler var tionde
sekund.

Av

En gång

Fortlöpande

Alarm  Kassettalarm Ställer ett alarm så att det avger en ljudsignal när
skrivaren kräver åtgärder av användaren vid problem
med bläckpatronerna

Anmärkningar:

• Av betyder att ingen signal avges.

• Standardinställningen är En gång. En gång
innebär tre korta signaler.

• Fortlöpande upprepar tre signaler var tionde
sekund.

Av

En gång

Fortlöpande

Tidsgränser  Tidsgräns för skärm Anger hur lång tid i sekunder som skrivaren väntar
innan kontrollpanelen återgår till läget Klar

Obs! Standardinställningen är 30 sekunder.

15–300
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Tidsgränser  Utskriftstidsgräns Anger hur lång tid i sekunder som skrivaren väntar
innan ett meddelande om jobbavslut tas emot och
innan återstoden av utskriftsjobbet avbryts

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 90 sekunder.

• När tiden går ut skrivs eventuella delvis utskrivna
sidor som fortfarande finns i skrivaren ut och
skrivaren kontrollerar om det finns några nya
utskrifter i kö.

1–255

Tidsgränser  Tidsgräns för vänta Anger hur lång tid i sekunder som skrivaren väntar på
ytterligare data innan ett utskriftsjobb avbryts

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 40 sekunder.

• Tidsgräns för vänta är bara tillgängligt när du
använder PostScript-emulering. Värdet påverkar
inte utskriftsjobb med PCL-emulering.

15–65535

Tidsgränser  Tidsgräns för nätverksjobb Anger hur lång tid i sekunder som skrivaren väntar på
ytterligare data från nätverket innan ett utskriftsjobb
avbryts

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 40 sekunder.

• Tidsgräns för nätverksjobb är bara tillgängligt när
du använder PostScript-emulering. Värdet
påverkar inte utskriftsjobb med PCL-emulering.

0–255

Återställ utskrift  Autofortsättning Innebär att skrivaren fortsätter skriva ut automatiskt i
vissa offline-situationer när situationerna inte lösts
inom den angivna tidsperioden

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Avaktiverad.

• 5–255 är ett tidsintervall i sekunder.

Avaktiverad

5–255

Återställ utskrift  Åtgärda kvadd Anger om skrivaren ska skriva ut de sidor som fastnat
en gång till eller inte

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto. Skrivaren skriver
ut sidor som fastnat om inte det minne som krävs
för att lagra sidorna behövs för annat.

• Med På skrivs alltid de sidor som har fastnat ut.

• Med Av skrivs aldrig de sidor som har fastnat ut.

På

Av

Auto
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Återställ utskrift  Skydda sida Gör det möjligt för skrivaren att skriva ut en sida som
kanske inte skrivits ut i annat fall

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av. Med Av skrivs delar
av en sida ut om det inte finns tillräckligt med
minne för att skriva ut hela sidan.

• Med På ställs skrivaren in för att bearbeta hela
sidan så att hela sidan skrivs ut.

Av

På

Skrivarspråk Ställer in standardspråk i skrivaren

Vid PCL-emulering används en PCL-tolk för
bearbetning av utskriftsjobb. Vid PostScript-
emulering används en PS-tolk för bearbetning av
utskriftsjobb.

Anmärkningar:

• Standardspråket i skrivaren varierar beroende på
vilken typ av skrivare som köpts.

• Att ställa in ett visst skrivarspråk som standard
hindrar inte programmet från att skicka
utskriftsjobb som använder ett annat skrivar-
språk.

PCL-emulering

PS-emulering

Utskriftsområde Ställer in logiskt och fysiskt möjligt utskriftsområde

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Normal. Om du försöker
skriva ut data på en yta som har definierats som
oskrivbar med inställningen Normal, kommer
skrivaren att beskära bilden vid gränsen.

• Inställningen Helsida påverkar bara sidor som
skrivs ut med PCL 5-emuleringstolk. Inställ-
ningen påverkar inte sidor som skrivs ut med
PCL XL- eller PostScript-emulering.

Normal

Helsida

Läge för endast svart Ställer in skrivaren på endast svartvit utskrift

Obs! Standardinställningen är Av.

På

Av

Hämta till Ställer in lagringsposition för hämtningar

Anmärkningar:

• Om du lagrar hämtningar i flashminnet eller på
skrivarens hårddisk placeras de i ett permanent
minne. Hämtningarna finns kvar i flashminnet
eller på skrivarens hårddisk när skrivaren slås av.

• Standardinställningen är RAM.

• Lagring av hämtningar i RAM-minnet är tillfälliga.

RAM-minne

Flash

Hårddisk

 

18



Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Utskriftsinformation Anger om statistisk information om de senaste
utskriftsjobben ska lagras på skrivarens hårddisk

Anmärkningar:

• Statistiken innehåller en logg med utskriftsfel,
utskriftstid, jobbstorlek i byte, begärd pappers-
storlek och -typ, totalt antal utskrivna sidor och
totalt antal begärda kopior.

• Utskriftsinformation är bara tillgänglig när en
hårddisk är installerad i skrivaren och fungerar
som den ska. Den ska inte vara Läs-/skriv- eller
skrivskyddad. Buffertstorleken ska inte vara
inställd på 100 %.

• Standardinställningen är Av. Av innebär att
skrivaren inte lagrar jobbstatistik.

Av

På

Spara resurser Anger hur skrivaren ska hantera tillfälliga hämtningar,
t.ex. teckensnitt och makron till RAM-minnet, när
skrivaren tar emot ett jobb som kräver mer minne än
vad som finns tillgängligt

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av. Med Av ställs
skrivaren in på att bara bibehålla hämtningar tills
minnet behövs. Hämtningar raderas för att
utskriftsjobb ska kunna bearbetas.

• Inställningen På bibehåller hämtningarna när
skrivarspråket byts ut och skrivaren återställs.
Får skrivaren slut på minne visas 38 Minnet
är fullt.

Av

På

Originalvärden Återställer skrivarinställningarna till originalvärden

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Återställ inte. Återställ
inte bevarar de användardefinierade inställ-
ningarna.

• Alla skrivarinställningar återställs till original-
värden bortsett från Språk i display och inställ-
ningarna i parallellmenyn, seriellmenyn,
nätverksmenyn och USB-menyn.

• Alla hämtningar lagrade i RAM-minnet raderas.
Hämtningar som lagras i flashminnet eller på en
hårddisk i skrivaren påverkas inte.

Återställ inte

Återställ nu
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Efterbehandlingsmenyn

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Dubbelsidig* Anger dubbelsidig utskrift (duplex) som standard för alla utskriftsjobb

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• När du skriver ut från ett program gäller de inställningar du väljer i
programmet framför dem du gör med hjälp av kontrollpanelen.

• Om du vill ange dubbelsidig utskrift från programmet (och använder
Windows) väljer du Arkiv  Skriv ut och därefter Egenskaper,
Inställningar, Alternativ eller Utskriftsformat.

På

Av

Dubbelsidig bindning* Anger hur dubbelsidiga sidor ska bindas, samt hur utskriften på arkets
baksida ska orienteras i förhållande till utskriften på framsidan

Långsida

Back

of

sheet

Front

of next

sheet

Portrait

Back of

sheet

Front of

next sheet

Landscape

Kortsida

Back

of

sheet

Front

of next

sheet

Portrait

Back of

sheet

Front of

next sheet

Landscape

Anmärkningar:

• Långsida är standardinställning.

• Långsida anger att bindningen ska vara på vänsterkanten på stående
sidor och överkanten på liggande sidor.

• Kortsida anger att bindningen ska vara på överkanten på stående sidor
och vänsterkanten på liggande sidor.

Långsida

Kortsida

Kopior Anger hur många kopior som ska användas som standard i skrivaren

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 1.

• Om du vill ange ett antal kopior för ett visst utskriftsjobb från program-
varan (och använder Windows) väljer du Arkiv  Skriv ut och sedan
Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Utskriftsformat.
Programinställningarna åsidosätter alltid inställningarna i kontrollpa-
nelen.

1–999

*Inställningar visas endast om funktionen finns tillgänglig.
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Tomma sidor Anger om sidor som är tomma ska tas med i utskriften

Obs! Skriv inte ut är standardinställning.

Skriv inte ut

Skriv ut

Sortering Vid utskrift av flera kopior av ett flersidigt dokument, skrivs kopiorna ut
buntvis

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Med inställningen På matas kopiorna ut buntvis.

• Båda inställningarna skriver ut hela jobbet i så många kopior som
anges i inställningen på kopieringsmenyn.

På

Av

Skiljeblad Infogar tomma skiljeblad

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Inga.

• Mellan kopior infogar ett tomt ark mellan varje kopia av en utskrift om
Sortering är ställd till På. Om Sortering är ställd till Av infogas en tom
sida mellan varje uppsättning utskrivna sidor, dvs. efter alla förstasidor,
alla andrasidor och så vidare.

• Mellan jobb infogar ett tomt ark mellan utskriftsjobb.

• Mellan sidor infogar ett tomt ark mellan alla sidor i utskriftsjobben. Den
här inställningen är praktisk när du skriver ut på OH-film eller vill lägga
in tomma sidor för anteckningar i ett dokument.

Inga

Mellan kopior

Mellan jobb

Mellan sidor

Skiljebladskälla Anger vilket pappersfack som ska användas för utskrift av skiljearken

Anmärkningar:

• Magasin 1 är standardinställning.

• Inställningen för universalarkmataren fungerar bara om Konf.
univ.matare är ställd till kassett. Om du vill ha hjälp går du till ”Menyn
Konf. univ.matare” på sidan 10.

Magasin 1

Magasin 2

Univ.matare

Miniatyrlayout Anger att avbilder av flera sidor skrivs ut på ett pappersark

Detta kallas även miniatyrutskrift eller pappersspar.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Det valda antalet är antalet sidbilder som skrivs ut per sida.

Av

2 per sida

3 per sida

4 per sida

6 per sida

9 per sida

12 per sida

16 per sida

*Inställningar visas endast om funktionen finns tillgänglig.
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Miniatyrordning Anger placeringen av bilder på flera sidor när miniatyrlayout används

Anmärkningar:

• Positionerna beror på antalet bilder och på om de har stående eller
liggande orientering.

• Standardinställningen är Horisontellt.

Horisontellt

1 2

43

Vertikalt

1 3

42

Omvänt horisontellt

2 1

34

Omvänt vertikalt

3 1

24

*Inställningar visas endast om funktionen finns tillgänglig.
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Miniatyrorient. Anger orienteringen för ett ark med miniatyrer

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto. Skrivaren väljer mellan stående och
liggande orientering.

• Långsida använder liggande orientering.

• Kortsida använder stående orientering.

Auto

Långsida

Kortsida

Miniatyrkant Skriver ut en kant runt varje sidbild vid utskrift av Miniatyrlayout

Obs! Standardinställningen är Ingen.

Ingen

Heldragen

*Inställningar visas endast om funktionen finns tillgänglig.

Kvalitetsmenyn

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Utskriftsläge Anger om bilderna skrivs ut i monokrom gråskala eller i färg

Obs! Standardinställningen är Färg.

Färg

Endast svart

Färgkorrigering Justerar utskriftens färg

Anmärkningar:

• På grund av skillnader mellan additiva och subtraktiva färger går det inte
att skriva ut vissa färger som de visas på bildskärmen.

• Standardinställningen är Auto. Auto tillämpar olika färgomvandlingsta-
beller för alla objekt på utskriften. Den ser till hur färgen för respektive
objekt definieras.

• Av stänger av färgkorrigeringen.

• Manuell tillåter anpassning av färgtabellerna med inställningarna som
finns på menyn Manuell färg.

Auto

Av

Manuellt

Utskr-upplösning Anger utskriftsupplösning

Anmärkningar:

• 4800 CQ är standardinställning.

• 1200 dpi ger den högsta upplösningen. Inställningen ökar glansen.

1200 dpi

4800 CQ

Tonersvärta Gör utskriften ljusare eller mörkare

Anmärkningar:

• 4 är standardinställning.

• Om du väljer en lägre siffra kan du spara toner.

• Om utskriftsläget är inställt på Endast svart innebär värde 5 att tonertät-
heten och svärtan ökar för alla utskriftsjobb.

• Om utskriftsläget är inställt på Färg har värde 5 samma effekt som värde
4.

1–5
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Förb. tunna linjer Aktiverar utskrifter av filer som innehåller ritningar, kartor, kretsscheman eller
flödesdiagram

Anmärkningar:

• Om du vill ställa in Förb. tunna linjer i programmet med ett dokument öppet
(gäller Windows-användare) klickar du på Arkiv  Skriv ut och sedan på
Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Format.

• Om du vill ställa in förbättring av tunna linjer med den inbäddade
webbservern skriver du nätverksskrivarens IP-adress i webbläsarfönstret.

På

Av

Färgspar Minskar mängden toner som används för grafik och bilder. Mängden toner som
används för texten minskas inte.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• På åsidosätter inställningarna för tonersvärta.

• Det går inte att använda färgsparläget med PPDS, och det finns endast
vissa funktioner för det i skrivarprogramvaran PCL-emulering.

På

Av

RGB-ljusstyrka Justerar ljusstyrkan i färgutskriften

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 0.

• -6 är maximal minskning. 6 är maximal ökning.

• Det här påverkar inte filer där CMYK-färgspecifikationer används.

-6 till 6

RGB-kontrast Justerar kontrasten i färgutskriften

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 0.

• Det här påverkar inte filer där CMYK-färgspecifikationer används.

0 till 5

RGB-mättnad Justerar mättnaden i färgutskriften

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 0.

• Det här påverkar inte filer där CMYK-färgspecifikationer används.

0 till 5

Färgbalans 

• Cyan

• Magenta

• Gul

• Svart

• Återst. standard

Justerar färgen i utskriften genom att öka eller minska mängden toner som
används för varje färg

Obs! Standardinställningen är 0.

-5 till 5
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Färgexempel Skriver ut sidor med exempel på alla färgkonverteringstabeller för RGB och
CMYK som används i skrivaren

Anmärkningar:

• Om du väljer valfri inställning skrivs exemplet ut.

• Färgexempel består av ett antal färgade rutor tillsammans med den RGB-
eller CMYK-kombination som skapar den färg som visas i respektive ruta.
Sidorna kan användas för att fatta beslut om vilka kombinationer som ska
användas för att få önskad utskrift.

• Det enklaste sättet att få åtkomst till en komplett lista över sidorna är
genom att använda den inbäddade webbservern, ett antal inbyggda sidor
som finns i nätverksskrivarna. Skriv skrivarens IP-adress i ett webbläsar-
fönster om du vill se sidorna.

sRGB - Bildskärm

sRGB - Levande

Visa – True Black

Levande

Av—RGB

US CMYK

Euro CMYK

Levande CMYK

Av—CMYK

Manuell färg 

• RGB-bild

• RGB-text

• RGB-grafik

Anpassar konverteringarna av RGB-färg

Anmärkningar:

• Standardinställningen är sRGB - Bildskärm. Detta tillämpar en färgkon-
verteringstabell som försöker producera utskrifter som stämmer överens
med färgerna som visas på datorskärmen.

• Levande tillämpar en färgkonverteringstabell som gör färgerna klarare och
mer mättade.

• Visa – True Black tillämpar en färgkonverteringstabell som bara använder
svart toner för neutrala gråa färger.

• sRGB Levande tillämpar en färgtabell som ökar mättnaden. Det lämpar
sig mycket bra för affärsgrafik och text.

• Av stänger av färgkonverteringen.

Levande

sRGB - Bildskärm

Visa – True Black

sRGB - Levande

Av

Manuell färg 

• CMYK-bild

• CMYK-text

• CMYK-grafik

Anpassar konvertering av CMYK-färg

Anmärkningar:

• US CMYK är standardinställning. Det här gäller en färgkonverteringstabell
som försöker producera utskrifter som stämmer överens med SWOP-
färgutskrifter.

• Euro CMYK gäller en färgkonverteringstabell som försöker producera
utskrifter som stämmer överens med EuroScale-färgutskrifter.

• Levande CMYK ökar färgmättnad för färgkonverteringstabellen US CMYK.

• Av stänger av färgkonverteringen.

US CMYK

Euro CMYK

Levande CMYK

Av

Färgjustering Initierar en omkalibrering av färgkonverteringstabeller och låter skrivaren göra
justeringar för färgskillnader vid utskrift

Anmärkningar:

• Kalibreringen startar när menyn väljs. Kalibrering visas på skärmen
tills processen är avslutad.

• Färgvariationer i utskrifterna är ibland resultat av föränderliga villkor, t.ex.
rumstemperatur och fuktighet. Färgjusteringarna görs för skrivaralgo-
ritmer. Färgjusteringarna kalibreras också om under processen.

Ingen
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Menyn Verktyg

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Originalvärden Återställer skrivarinställningarna till originalvärden

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Återställ inte. Återställ inte bevarar de användar-
definierade inställningarna.

• Alla skrivarinställningar återställs till originalvärden bortsett från Språk i
display och inställningarna i parallellmenyn, seriellmenyn, nätverksmenyn
och USB-menyn.

• Alla hämtningar lagrade i RAM-minnet raderas. Hämtningar som lagras i
flashminnet eller på skrivarens hårddisk påverkas inte.

Återställ inte

Återställ nu

Ta b. lagr. jobb Tar bort konfidentiella och lagrade jobb på skrivarens hårddisk

Obs! Om du väljer en inställning påverkas bara utskriftsjobb som finns i
skrivaren. Bokmärken, jobb på USB-flashminnesenheter och andra typer av
lagrade jobb påverkas inte.

Konfidentiellt

Lagrat

Ej återställt

Alla

Formatera flash Formaterar flashminnet

Med flashminne menas det minne som har lagts till i skrivaren genom att
installera ett extra flashminneskort.

Varning: Stäng inte av skrivaren medan flashminnet formateras.

Anmärkningar:

• Ett extra flashminneskort måste installeras i skrivaren och fungera ordentligt
för att menyalternativet ska vara tillgängligt.

• Om du väljer Ja raderas allting som är lagrat i flashminnet.

• Om du väljer Nej avbryts formateringsbegäran.

Nej

Ja

Defragm. flash Förbereder flashminnet på att ta emot nya data genom att hämta förlorat
lagringsutrymme i filer som har raderats

Varning: Stäng inte av skrivaren medan flashminnet formateras.

Anmärkningar:

• Ett extra flashminneskort måste installeras i skrivaren och fungera ordentligt
för att menyalternativet ska vara tillgängligt.

• Om du väljer Ja överförs alla hämtningar som har lagrats i flashminnet till
ett vanligt skrivarminne och sedan formateras flashminnet om. När forma-
teringen är klar läggs hämtningarna tillbaka i flashminnet.

• Om du väljer Nej avbryts defragmenteringsbegäran.

Nej

Ja

Formatera disk Formaterar skrivarens hårddisk

Anmärkningar:

• En hårddisk måste installeras i skrivaren och fungera ordentligt för att
menyalternativet ska vara tillgängligt.

• Om du väljer Ja raderas alla lagrade data och skrivarens hårddisk forma-
teras om.

• Om du väljer Nej avbryts formateringsbegäran.

Nej

Ja
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Utskr.info.stat. Skriver ut en lista över all lagrad jobbstatistik eller raderar informationen på
skrivarens hårddisk

Anmärkningar:

• En hårddisk måste installeras i skrivaren och fungera ordentligt för att
menyalternativet ska vara tillgängligt.

• Med Skriv ut skrivs en lista över statistik ut.

• Med Radera raderas all jobbstatistik på skrivarens hårddisk.

Skriv ut

Radera

Hexspårning Hjälper till att fastställa orsaken till ett utskriftsproblem

Anmärkningar:

• Alla data som skickas till skrivaren skrivs ut i hexadecimal- och tecken-
format. Styrkoder utförs inte.

• Du avslutar Hexspårning genom att stänga av skrivaren eller återställa den.

Aktivera

Täckningsuppskattning Visar en uppskattning av den procentuella täckningen av cyan, magenta, gult
och svart på en sida

Uppskattningen skrivs ut på en skiljesida.

Obs! Standardinställningen är Av.

Av

På

LCD-kontrast Justerar kontrasten på skärmen

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 5.

• Med en högre inställning blir skärmen ljusare.

• Med en lägre inställning blir skärmen mörkare.

1–10

LCD-ljusstyrka Justerar kontrasten på skärmen

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 5.

• Med en högre inställning blir skärmen ljusare.

• Med en lägre inställning blir skärmen mörkare.

• Tillgänglig i modeller med bakgrundsbelysning.

1–10

Menyn PDF

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Anpassa Sidinnehållet skalas till att passa den valda pappersstorleken.

Obs! Standardinställningen är Nej.

Ja

Nej

Anteckningar Anger att anteckningar ska skrivas ut i PDF-filen

Obs! Skriv inte ut är standardinställning.

Skriv inte ut

Skriv ut
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Menyn PostScript

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Skriv ut PS-fel Skriver ut en sida med PostScript-felet om ett sådant har uppstått

Obs! Standardinställningen är Av.

På

Av

Tecknsn.prior. Fastställer sökordningen för teckensnitt

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Inbyggd.

• Ett formaterat tillvalskort för flashminne eller skrivarens hårddisk måste installeras
i skrivaren och fungera ordentligt för att menyalternativet ska vara tillgängligt.

• Jobb-buffertstorleken får inte vara inställd på 100 %.

• Flashminnet eller skrivarens hårddisk får inte vara läs- och skrivskyddad eller skriv-
skyddad.

Inbyggd

Flash/Disk

Bildutjämning Förhöjer kontrasten och skärpan i bilder med låg upplösning och jämnar ut färgöver-
gångarna

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Inställningen påverkar inte bilder med en upplösning på 300 dpi eller högre.

På

Av

Menyn PCL-emulering

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Teckensn.källa Anger hur många teckensnittsuppsättningar
som används av menyalternativet Teckens-
nittsnamn

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Inbyggd. Den
visar det inställda originalvärdet med
teckensnittsuppsättningar som har
hämtats till RAM-minnet.

• Inställningarna för Flashminne och
Hårddisk visar alla teckensnitt som finns
för respektive alternativ.

• Hämta visar alla teckensnitt som har
hämtats till RAM-minnet.

• Alla visar alla teckensnitt som är
tillgängliga för det alternativet.

Inbyggd

Hårddisk*

Flashminne*

Hämta

Alla

Teckensnitt Identifierar ett särskilt teckensnitt och var det
finns

Obs! R0 Courier visar teckensnittsnamn,
teckensnitts-ID och lagringsplats i skrivaren.
Förkortningarna för teckensnittskälla är R för
Inbyggt, F för Flashminne, K för Hårddisk
och D för Hämtat.

Alla tillgängliga teckensnitt visas.

*Inställningar visas endast om funktionen kan hanteras.
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Symboluppsättning Anger symboluppsättning för respektive
teckensnittsnamn

Anmärkningar:

• Standardinställningen grundas på
standardinställningen i landet/regionen.

• En symboluppsättning är en uppsättning
alfabetiska och numeriska tecken,
skiljetecken och specialtecken. I symbo-
luppsättningar finns tecken som är
speciella för vissa språk eller program,
t.ex. matematiska symboler för veten-
skapliga texter. Bara de symboluppsätt-
ningar som kan hanteras visas.

10U PC-8 (USA)

12U PC-850 (utanför USA)

PCL-emuleringsinställningar  Punkt-
storlek

Ändrar punktstorlek för skalbara typogra-
fiska teckensnitt

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 12.

• Punktstorlek avser höjden på tecknen.
En punkt är ungefär lika med 0,3 mm.

• Punktstorlekar kan ökas eller minskas i
steg om 0,25 punkter.

1,00–1008,00

PCL-emuleringsinställningar 
Breddsteg

Anger breddsteg för skalbara teckensnitt
med fast bredd

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 10.

• Med Breddsteg menas antalet fasta
tecken per tum (cpi).

• Breddsteget kan ökas eller minskas i
steg om 0,01 cpi.

• För icke-skalbara teckensnitt med fast
bredd visas breddsteget på skärmen,
men det går inte att ändra.

0,08–100

PCL-emuleringsinställningar 
Riktning

Anger riktningen för texten och bilden på
sidan

Anmärkningar:

• Standardinställningen är stående
riktning.

• Stående skriver ut text och bilder paral-
lellt med papperets kortsida.

• Liggande skriver ut text och bilder paral-
lellt med papperets långsida.

Stående

Liggande

*Inställningar visas endast om funktionen kan hanteras.
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

PCL-emuleringsinställningar  Rader
per sida

Anger hur många rader som ska skrivas ut
per sida

Anmärkningar:

• Standardinställningen i USA är 60.
Standardinställningen utanför USA är
64.

• Skrivaren ställer in avståndet mellan
raderna enligt inställningarna i Rader
per sida, Pappersstorlek och Riktning.
Välj önskad pappersstorlek och riktning
innan du ändrar Rader per sida.

1–255

60 (USA)

64 (utanför USA)

PCL-emuleringsinställningar  A4-
bredd

Ställer in skrivaren på utskrift med A4-
papper

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 198 mm.

• Inställningen 203 mm anger en sidbredd
som ger utrymme för 80 tecken med
breddsteget 10.

198 mm

203 mm

PCL-emuleringsinställningar  Auto
CR efter LF

Anger om skrivaren automatiskt gör
vagnretur (CR) efter styrkommandot för
radmatning (LF)

Obs! Standardinställningen är På.

På

Av

PCL-emuleringsinställningar  Auto
LF efter CR

Anger om skrivaren automatiskt gör en
radmatning (LF) efter styrkommandot för
vagnretur

Obs! Standardinställningen är På.

På

Av

Omnumrera magasin  Tilld. univ.mat.

Omnumrera magasin  Tilldela
mag.<x>

Omnumrera magasin  Tilldela man.
papper

Omnumrera magasin  Tilld. man.
kuv.

Konfigurerar skrivaren för arbete med
skrivarprogram eller program som använder
andra inställningar för pappersfacken eller
matarna

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Ingen ignorerar kommandot om att välja
pappersmatning.

• 0–199 tillåter att en anpassad inställning
används.

Av

Ingen

0–199

Omnumrera magasin  Visa
orig.värden

Visar standardinställningen som har
tilldelats för respektive magasin eller
arkmatare

Ingen

Omnumrera magasin  Återst. original Returnerar alla tilldelningar för magasin och
arkmatare till standardinställningarna

Ja

Nej

*Inställningar visas endast om funktionen kan hanteras.
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Menyn HTML

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Teckensnitt Anger standardteckensnitt för HTML-dokument

Obs! Teckensnittet Times används i HTML-dokument som
inget annat teckensnitt angetts för.

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Gothic

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

Teckenstorlek Anger standardteckenstorlek för HTML-dokument

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 12 pt.

• Teckensnittsstorleken kan utökas i steg om en punkt.

1–255 pt

Skala Skalar standardteckensnittet för HTML-dokument

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 100 %.

• Skalningen kan utökas i steg om 1 %.

1–400 %

Riktning Anger sidriktning för HTML-dokument

Obs! Standardinställningen är stående riktning.

Stående

Liggande

Marginalstorlek Anger sidmarginal för HTML-dokument

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 19 mm.

• Marginalstorleken kan utökas i steg om 1 mm.

8–255 mm

Bakgrunder Anger huruvida bakgrunderna ska skrivas ut i HTML-dokument

Obs! Skriv ut är standardinställning.

Skriv inte ut

Skriv ut
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Menyn Bild

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Autoanpassa Väljer optimal pappersstorlek, skalning och riktning

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Inställningen På åsidosätter inställningar för skalning och riktning för vissa
bilder.

På

Av

Invertera Inverterar monokroma tvåtonsbilder

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Teckensnittsstorleken kan utökas i steg om en punkt.

• Inställningen gäller inte för GIF- eller JPEG-bilder.

På

Av

Skalning Skalar bilden så att den passar vald pappersstorlek

Anmärkningar:

• Bästa passning är standardinställning.

• När Autoanpassa är ställt till På, ställs Skalning automatiskt in på Bästa
passning.

Ankare överst vänster

Bästa passning

Ankare i mitten

Anpassa höjd/bredd

Anpassa höjd

Anpassa bredd

Riktning Anger bildriktning

Obs! Standardinställningen är Stående.

Stående

Liggande

Omv. stående

Omv. liggande

Menyn Säkerhet

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Max ogiltig PIN Begränsar antalet gånger en ogiltig PIN-kod kan anges

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk har installerats på
skrivaren.

• När en gräns har uppnåtts raderas jobben för användarnamnet och PIN-
koden.

Av

2–10

Utgångsdatum för jobb Begränsar den tid som ett konfidentiellt jobb finns kvar i skrivaren innan det tas
bort

Obs! Standardinställningen är Av.

Av

1 timme

4 timmar

24 timmar

1 vecka
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Nätverk/portar

Menyn TCP/IP
Använd nedanstående menyalternativ när du vill visa eller ange TCP/IP-information.

Obs! Menyn är endast tillgänglig för nätverksmodeller eller skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

TCP/IP  Aktivera Aktiverar TCP/IP i skrivaren Av

På

TCP/IP  Visa värdnamn Visar aktuellt värdnamn för TCP/IP Inga

TCP/IP  Adress

TCP/IP  Nätmask

TCP/IP  Gateway

Ger dig möjlighet att visa eller ändra aktuell information för TCP/IP-
adress

Inga

TCP/IP  Aktivera DHCP

TCP/IP  Aktivera RARP

TCP/IP  Aktivera BOOTP

TCP/IP  Auto-IP

TCP/IP  Aktivera FTP/TFTP

TCP/IP  HTTP-server aktiverad

Ger dig möjlighet att visa eller ändra inställningen Av

På

TCP/IP  WINS-server

TCP/IP  DNS-server

Ger dig möjlighet att visa eller ändra inställningen Inga

Menyn IPv6
Använd nedanstående menyalternativ när du vill visa eller ange TCP/IP-information.

Obs! Menyn är endast tillgänglig för nätverksmodeller eller skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

TCP/IP  Aktivera IPv6 Aktiverar IPv6 i skrivaren

Obs! Standardinställningen är Ja.

Ja

Nej

Autokonfiguration Innebär att datorn kan konfigurera nätverksinställningarna automatiskt

Obs! Standardinställningen är På.

På

Av

TCP/IP  Visa värdnamn

TCP/IP  Visa adress

TCP/IP  Visa routeradress

Visar inställningen Ingen

TCP/IP  Aktivera DHCPv6 Aktiverar DHCPv6 i skrivaren

Obs! Standardinställningen är Ja.

Ja

Nej

 

33



Menyn Standardnätverk och nätverk <x>

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

PCL SmartSwitch Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när
ett utskriftsjobb kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är På.

• När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkom-
mande data.

• När inställningen Av används använder skrivaren PostScript-
emulering om PS SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket som
angetts på inställningsmenyn används om PS SmartSwitch är ställd
till Av.

På

Av

PS SmartSwitch Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PS-emulering när ett
utskriftsjobb kräver det, oberoende av skrivarens standardspråk.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är På.

• När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkom-
mande data.

• När inställningen Av används använder skrivaren PCL-emulering om
PCL SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket används som
specificeras i inställningsmenyn om PCL SmartSwitch är ställd till Av.

På

Av

NPA-läge Ställer in skrivaren så att den utför den särskilda bearbetning som krävs
för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

På

Av

Auto

Nätverksbuffert Konfigurerar storleken på nätverksportens indatabuffert.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Värdet kan ändras i steg om 1 kB.

• Maximalt tillåten storlek beror på hur mycket minne som finns i
skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen
Spara resurser är satt till På eller Av.

• Om du vill öka den största möjliga storleken på nätverksbufferten kan
du avaktivera eller minska storleken på den parallella, seriella och
USB-bufferten.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

Auto

3 kB till tillåten maxstorlek

Jobb-buffring Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Värdet På buffrar jobb på skrivarens hårddisk.

• Inställningen Auto buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är
upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

Av

På

Auto
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Mac Binary PS Ställer in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från
Macintosh.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardproto-
kollet.

• Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat.

På

Av

Auto

Menyn Standard-USB och USB <x>

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

PCL SmartSwitch Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när
en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av
skrivarens standardspråk.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är På.

• När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkom-
mande data.

• När inställningen Av används använder skrivaren PostScript-
emulering under förutsättning att inställningen PS SmartSwitch är
På. Standardskrivarspråket som angetts på inställningsmenyn
används under förutsättning att PS SmartSwitch är ställd till Av.

På

Av

PS SmartSwitch Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PS-emulering när en
utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av
skrivarens standardspråk.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är På.

• När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkom-
mande data.

• När inställningen Av används använder skrivaren PCL-emulering
under förutsättning att inställningen PCL SmartSwitch är På.
Standardskrivarspråket används som specificeras på inställnings-
menyn under förutsättning att PCL SmartSwitch är inställd på Av.

På

Av

NPA-läge Ställer in skrivaren så att den utför den särskilda bearbetning som krävs
för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

På

Av

Auto
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

USB-buffert Ställer in storleken på USB-portens indatabuffert.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Inställningen Avaktiverad stänger av jobb-buffringen. Jobb som
redan buffrats på disken skrivs ut innan normal bearbetning
återupptas.

• Värdet för USB-buffertens storlek kan ändras i steg om 1 kB.

• Den maximala storleken beror på hur mycket minne som finns i
skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen
Spara resurser är På eller Av.

• Om du vill ha största möjliga storlek på USB-bufferten kan du
avaktivera eller minska storleken på parallell-, seriell- och nätverks-
buffertarna).

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

Avaktiverad

Auto

3 kB till tillåten maxstorlek

Jobb-buffring Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Inställningen På buffrar jobb på skrivarens hårddisk.

• Inställningen Auto buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är
upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

Av

På

Auto

Mac Binary PS Ställer in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från
Macintosh.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardproto-
kollet.

• Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat.

På

Av

Auto

ENA-adress

ENA-nätmask

ENA-gateway

Ställer in nätverksadress, nätmask och gateway-information för en
extern skrivarserver som är ansluten till skrivaren med en USB-kabel

Obs! Menyalternativen är endast tillgängliga om skrivaren är ansluten till
en extern skrivarserver via USB-porten.

Ingen
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Menyn Standardparallell och Parallell <x>

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

PCL SmartSwitch Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när
en utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av
skrivarens standardspråk

Anmärkningar:

• Standardinställningen är På.

• När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkom-
mande data.

• När inställningen Av används använder skrivaren PostScript-
emulering om PS SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket som
angetts på inställningsmenyn används om PS SmartSwitch är ställd
till Av.

På

Av

PS SmartSwitch Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PS-emulering när en
utskrift som tas emot via en USB-port kräver det, oberoende av
skrivarens standardspråk

Anmärkningar:

• Standardinställningen är På.

• När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkom-
mande data.

• När inställningen Av används använder skrivaren PCL-emulering om
PCL SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket används som
specificeras i inställningsmenyn om PCL SmartSwitch är ställd till Av.

På

Av

NPA-läge Ställer in skrivaren så att den utför den särskilda bearbetning som krävs
för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

På

Av

Auto

Parallellbuffert Ställer in storleken på parallellindatabufferten

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Inställningen Avaktiverad stänger av jobb-buffringen. Jobb som
redan buffrats på disken skrivs ut innan normal bearbetning
återupptas.

• Parallellbuffertens storlek kan ändras i steg om 1 kB.

• Maximalt tillåten storlek beror på hur mycket minne som finns i
skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen
Spara resurser är satt till På eller Av.

• Om du vill öka det högsta möjliga storleksintervallet för parallellbuf-
ferten avaktiverar eller minskar du storleken på USB-, seriella- och
nätverksbuffertar.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

Avaktiverad

Auto

3 kB till tillåten maxstorlek
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Jobb-buffring Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Inställningen På buffrar jobb på skrivarens hårddisk.

• Inställningen Auto buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är
upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

Av

På

Auto

Avancerad status Aktiverar dubbelriktad kommunikation genom parallellporten

Anmärkningar:

• Standardinställningen är På.

• Med Inställningen Av avaktiveras parallellportsanslutningen.

På

Av

Protokoll Anger ett protokoll för parallellporten.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Snabbt. Den möjliggör kompatibilitet med
de flesta befintliga parallellportar och är den rekommenderade
inställningen.

• Standardinställningen försöker lösa kommunikationsproblemen med
parallellporten.

Standard

Snabbt

Svara på init. Avgör om skrivaren ska svara på datorns begäran om maskinvaruiniti-
ering

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Datorn begär initiering genom att aktivera signalen Init i parallell-
porten. Många datorer aktiverar signalen Init varje gång datorn slås
på.

På

Av

Parallelläge 2 Avgör om parallellportens data ska läsas av på styrpulsens inledande
eller avslutande flank

Obs! Standardinställningen är På.

På

Av

Mac Binary PS Ställer in skrivaren för att bearbeta binära PostScript-jobb från
Macintosh.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Med inställningen Av filtreras utskriftsjobben med standardproto-
kollet.

• Med inställningen På bearbetas PostScript-jobb i binärt råformat.

På

Av

Auto

ENA-adress

ENA-nätmask

ENA-gateway

Ställer in nätverksadress, nätmask och gateway-information för en
extern skrivarserver som är ansluten till skrivaren med en USB-kabel

Obs! Menyalternativen är endast tillgängliga om skrivaren är ansluten till
en extern skrivarserver via USB-porten.

Ingen
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Menyn Seriell

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

PCL SmartSwitch Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PCL-emulering när
en utskrift som tas emot via en seriell port kräver det, oberoende av
skrivarens standardspråk

Anmärkningar:

• Standardinställningen är På.

• När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkom-
mande data.

• När inställningen Av används använder skrivaren PostScript-
emulering om PS SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket som
angetts på inställningsmenyn används om PS SmartSwitch är ställd
till Av.

På

Av

PS SmartSwitch Ställer in skrivaren så att den automatiskt växlar till PS-emulering när en
utskrift som tas emot via en seriell port kräver det, oberoende av
skrivarens standardspråk

Anmärkningar:

• Standardinställningen är På.

• När inställningen Av används undersöker skrivaren inte inkom-
mande data.

• När inställningen Av används använder skrivaren PCL-emulering om
PCL SmartSwitch är På. Standardskrivarspråket används som
specificeras i inställningsmenyn om PCL SmartSwitch är ställd till Av.

På

Av

NPA-läge Ställer in skrivaren så att den utför den särskilda bearbetning som krävs
för dubbelriktad kommunikation enligt definitionerna i NPA-protokollet

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

På

Av

Auto

Seriell buffert Ställer in storleken på den seriella indatabufferten

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Auto.

• Inställningen Avaktiverad stänger av jobb-buffringen. Jobb som
redan buffrats på disken skrivs ut innan normal bearbetning
återupptas.

• Den seriella buffertens storlek kan ändras i steg om 1 kB.

• Maximalt tillåten storlek beror på hur mycket minne som finns i
skrivaren, storleken på andra länkbuffertar och om inställningen
Spara resurser är satt till På eller Av.

• Om du vill ha största möjliga storlek på den seriella bufferten kan du
avaktivera eller minska storleken på parallell-, seriell- och nätverks-
buffertarna.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

Avaktiverad

Auto

3 kB till tillåten maxstorlek
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Jobb-buffring Lagrar jobb tillfälligt på skrivarens hårddisk innan de skrivs ut

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Inställningen På buffrar jobb på skrivarens hårddisk.

• Inställningen Auto buffrar endast utskriftsjobben när skrivaren är
upptagen med att bearbeta data från en annan indataport.

• Om du ändrar inställningen återställs skrivaren automatiskt.

Av

På

Auto

Seriellt protok. Väljer handskakningsinställningar i den seriella porten för maskin- och
programvara

Anmärkningar:

• Standardinställningen är DTR.

• DTR/DSR är handskakningsinställningar för maskinvara.

• XON/XOFF är handskakningsinställningar för programvara.

• XON/XOFF/DTR och XON/XOFF/DTR/DSR är kombinerade hands-
kakningsinställningar för maskinvara och programvara.

DTR

DTR/DSR

XON/XOFF

XON/XOFF/DTR

XON/XOFF/DTR/DSR

Robust XON Avgör huruvida skrivaren kommunicerar till datorn om den är tillgänglig
eller inte

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Menyalternativet gäller bara för den seriella porten om Seriellt
protok. är inställt på XON/XOFF.

Av

På

Baud Anger hur snabbt den seriella porten kan ta emot data

Anmärkningar:

• Standardinställningen är 9600.

• Baudhastigheterna 138200, 172800, 230400 och 345600 visas bara
på standardseriellmenyn. Inställningarna visas inte på menyerna
Seriellt tillval 1, Seriellt tillval 2 eller Seriellt tillval 3.

1200

2400

4800

9600

19200

38400

57600

115200

138200

172800

230400

345600

Databitar Anger hur många databitar som skickas i varje överföringsram

Obs! Standardinställningen är 8.

7

8

Paritet Anger paritet för in- och utgående dataramar i det seriella gränssnittet

Obs! Standardinställningen är Ingen.

Jämn

Ojämn

Ingen

Ignorera
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Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Svara på DSR Avgör huruvida skrivaren ska använda DSR-signalen eller inte. DSR är
en handskakningssignal som används av de flesta seriella kablar.

Anmärkningar:

• Standardinställningen är Av.

• Den seriella porten använder DSR till att skilja mellan data som
skickats från datorn och data som skapas av elektriska störningar i
den seriella kabeln. Elektriska störningar kan göra att oönskade
tecken skrivs ut. Välj På för att förhindra att oönskade tecken skrivs
ut.

Av

På

Menyn NetWare

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Visa inloggningsnamn Visar det tilldelade NetWare-inloggningsnamnet Ingen

Visa utskriftsläge Visar det tilldelade NetWare-utskriftsläget Ingen

Visa nätverksnummer Visar det tilldelade NetWare-nätverksnumret Ingen

Aktivera Aktiverar eller avaktiverar NetWare-support

Obs! Standardinställningen är Av.

Av

På

Ethernet 802.2 Anger inställningen Ethernet 802.2

Obs! Standardinställningen är Av.

Av

På

Ethernet 802.3 Anger inställningen Ethernet 802.3

Obs! Standardinställningen är Av.

Av

På

Ethernet typ II Anger inställningen Ethernet typ II

Obs! Standardinställningen är Av.

Av

På

Ethernet SNAP Anger inställningen Ethernet SNAP

Obs! Standardinställningen är Av.

Av

På

Paketström Anger inställningen för Paketström

Obs! Standardinställningen är Av.

Av

På

NSQ/GSQ-läge Anger inställningen NSQ/GSQ-läge

Obs! Standardinställningen är Av.

Av

På

Menyn AppleTalk

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Visa namn Visar det tilldelade AppleTalk-namnet Inga

Visa adress Visar den tilldelade AppleTalk-adressen Inga

Aktivera Aktiverar eller avaktiverar AppleTalk-support

Obs! Standardinställningen är På.

Av

På

Ange zon Tillhandahåller en lista med AppleTalk-zoner som finns i nätverket

Obs! Nätverkets standardzon används som standard. Om det inte finns
någon standardzon är * standard.

<lista över zoner i nätverket>
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Menyn LexLink

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

Visa kortnamn Visar det tilldelade LexLink-kortnamnet Inga

Aktivera Aktiverar eller avaktiverar LexLink-support

Obs! Standardinställningen är På.

Av

På

Menyn USB Direct

Menyalternativ Beskrivning Inställningar

USB Direct Innebär att du kan aktivera eller avaktivera USB-direktporten

Obs! Standard är Aktivera.

Aktivera

Avaktivera

Hjälpsidor
Hjälpsidor är ett antal PDF-filer som lagras i skrivaren. De innehåller praktisk information om hur skrivaren används och
hur olika uppgifter utförs.

Det finns översättningar på engelska, franska, tyska och spanska lagrade i skrivaren. Andra översättningar finns på cd-
skivan med programvara och dokumentation.

Menyalternativ Beskrivning

Guide för färgkvalitet Information om hur du justerar och anpassar färgutskrifter

Guide för utskriftskvalitet Information om hur du löser problem med utskriftskvalitet

Guide för utskrift Information om hur du fyller på papper och andra specialmaterial

Guide för förbrukningsmaterial Artikelnummer för beställning av förbrukningsmaterial

Materialguide Lista över de pappersstorlekar som kan användas i fack, magasin och arkmatare

Guide för utskriftsdefekter Hjälp med att fastställa vilken del av skrivaren som orsakar en upprepad defekt

Menyöversikt Lista över menyer och inställningar på kontrollpanelen

Informationsguide Hjälp med att hitta ytterligare information

Guide för anslutning Information om hur du ansluter skrivaren lokalt (USB) eller till ett nätverk

Guide för att flytta skrivaren Anvisningar om hur du flyttar skrivaren på ett säkert sätt
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Skrivarmeddelanden

Lista med status- och felmeddelanden

Aktiverar menyändringar
Ändringar som har gjorts på menyerna sparas i skrivaren. Vänta tills meddelandet försvinner.

Upptagen
Skrivaren är upptagen med att ta emot, bearbeta eller skriva ut data. Vänta tills meddelandet försvinner.

Kalibrerar
Skrivaren utför kalibrering för färgjustering. Vänta tills meddelandet försvinner.

Det går inte att avbryta
Det valda utskriftsjobbet kan inte avbrytas. Vänta tills meddelandet försvinner.

Avbryter
Skrivaren är upptagen med att avbryta utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner.

Ändra <src> till <x>
Prova med någon av följande metoder:

• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på om papperet har bytts ut.

• Tryck på  tills Använd aktuellt visas. Tryck sedan på  om du vill skriva ut på det papper som finns i
skrivaren.

• Tryck på  om du vill avbryta aktuellt utskriftsjobb:

• Tryck på  tills Visa mig visas. Tryck sedan på .

Rensar utskriftsstatistik
Skrivaren rensar all utskriftsstatistik från hårddisken. Vänta tills meddelandet försvinner.

Stäng den nedre luckan. Stäng den övre luckan.
Stäng den övre eller nedre luckan så försvinner meddelandet.

Kopior
Ange önskat antal kopior på något av följande sätt:

• Ange antalet kopior med hjälp av knappsatsen.

• Tryck på  till rätt antal visas. Tryck sedan på .

Defragmenterar flash STÄNG INTE AV
Skrivaren avfragmenterar flashminnet så att utrymme som tagits upp av raderade resurser kan användas igen. Vänta tills
meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när detta meddelande visas. Vänta tills meddelandet försvinner.

Tar bort <x>
Skrivaren tar bort valda utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner.

 

43



Avaktiverar DLE
Skrivaren avaktiverar hämtningsemulatorerna. Vänta tills meddelandet försvinner.

Avaktivera menyer
Skrivaren svarar på en begäran om att avaktivera menyer genom att ändra menylåsinställningen till På. Vänta tills
meddelandet försvinner.

Obs! När menyerna är avaktiverade går det inte att ändra skrivarinställningarna från kontrollpanelen.

Hårddisk skadad

Skrivaren försökte återställa en disk, men lyckades inte. Formatera om visas. Tryck på  om du vill formatera om
hårddisken.

Obs! Om du formaterar om hårddisken raderas alla filer som är lagrade på den.

Återställer hårddisk x/5 yyy% STÄNG INTE AV
Återställningen av hårddisken sker i fem olika faser. På displayen visas hur många procent som har slutförts i varje fas.

Obs! x är fasens nummer. yyy är den procentandel av återställningen som har slutförts.

Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när Återställer hårddisk x/5 yyy% visas på displayen.

Aktiverar menyer
Skrivaren svarar på en begäran om att aktivera menyer genom att ändra menylåsinställningen till Av. Vänta tills
meddelandet försvinner.

Krypterar hårddisk yyy% STÄNG INTE AV
Skrivaren krypterar hårddisken. Hur många procent som har slutförts (yyy%) visas på displayen. Vänta tills meddelandet
försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när Krypterar hårddisk yyy% visas på displayen.

Ange PIN-kod
Ange den PIN-kod som du skapade i Utskriftsegenskaper när det konfidentiella jobbet skickades för utskrift.

Information om hur du skapar en PIN-kod när du skriver ut ett konfidentiellt jobb finns i användarhandboken på cd-skivan
med programvara och dokumentation.

Ange PIN-kod för att låsa
Ange den PIN-kod som du har skapat när du vill låsa kontrollpanelen och förhindra menyändringar.

Mer information om hur du låser menyerna i kontrollpanelen med en PIN-kod finns i användarhandboken på cd-skivan
med programvara och dokumentation.

Tömmer buffert
Skrivaren tömmer bufferten på felaktiga data och tar bort det aktuella utskriftsjobbet. Vänta tills meddelandet försvinner.

Formaterar hårddisk yyy% STÄNG INTE AV
Skrivaren formaterar hårddisken. Hur många procent som har slutförts (yyy%) visas på displayen. Vänta tills meddelandet
försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när Formaterar hårddisk yyy% visas på displayen.
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Formaterar flashminne STÄNG INTE AV
Skrivaren formaterar flashminnet. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när Formaterar flashminne visas på displayen.

Sätt i magasin <x>
Sätt i angivet magasin i skrivaren.

Internt systemfel, uppdatera bokmärken

1 Tryck på  tills Fortsätt visas, och då trycker du på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.

2 Uppdatera bokmärkena.

Internt systemfel, läs in säkerhetscertifikaten igen

1 Tryck på  tills Fortsätt visas, och då trycker du på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.

2 Läs in säkerhetscertifikaten igen.

Felaktig mikrokod
Du måste hämta en giltig mikrokod till skrivaren.

Om du vill ha information om hur du hämtar koder läser du användarhandboken på cd-skivan med programvara och
dokumentation.

Obs! Mikrokod kan hämtas när det här meddelandet visas på skärmen.

Ogiltig nätverkskod
Du måste hämta en giltig nätverkskod för den interna skrivarservern. Den interna skrivarservern är ett maskinvarutillval
installerat i skrivaren.

Om du vill ha information om hur du hämtar koder läser du användarhandboken på cd-skivan med programvara och
dokumentation.

Obs! Nätverkskoden kan hämtas när det här meddelandet visas på skärmen.

Ogiltig PIN-kod
Ange en giltig PIN-kod på något av följande sätt:

• Tryck på  tills Försök igen visas och tryck sedan på  så att du kan ange en annan PIN-kod.

• Tryck på  tills Avbryt visas. Tryck sedan på  när du vill avsluta.

Om du vill ha information om hur du skapar PIN-koder läser du i användarhandboken på cd-skivan med programvara och
dokumentation.

Ladda man. matare med <x>

1 Fyll på angivet papper i den manuella mataren eller i universalarkmataren.

2 Tryck på  tills Avbryt visas. Tryck sedan på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.

Om skrivaren hittar ett magasin med rätt papperstyp och storlek, så matas papper från det magasinet. Om skrivaren
inte hittar något magasin med rätt papperstyp eller storlek, så görs utskrifterna från standardkällan.
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Fyll på <src> med <x>
Prova med någon av följande metoder:

• Fyll på pappersmagasinet eller en annan källa med rätt papperstyp och -storlek.

• Tryck på  tills  Avbryt visas. Tryck sedan på  om du vill avbryta aktuellt utskriftsjobb:

Menyer är avaktiverade
Skrivarmenyerna är avaktiverade. Det går inte att ändra skrivarinställningarna på kontrollpanelen. Kontakta
systemansvarig om du behöver hjälp.

Obs! Även om menyerna är avaktiverade kan du avbryta en utskrift, skriva ut ett konfidentiellt jobb eller ett lagrat jobb.

Inga lagrade utskriftsjobb

Skrivarminnet innehåller inga lagrade utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner eller tryck på .

Inga jobb att avbryta
Skrivarminnet innehåller inga utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner.

Energisparläge
Skrivaren sparar ström medan den väntar på nästa utskriftsjobb. Prova med någon av följande metoder:

• Skicka ett jobb till utskrift.

• Tryck på  om du vill värma upp skrivaren till normal driftstemperatur. Efteråt visas Klar.

Skrivare spärrad, ange PIN för upplåsn.
Kontrollpanelen är låst. Ange rätt PIN-kod om du vill låsa upp den.

Skriver ut
Skrivaren skriver för närvarande ut jobb. Vänta tills meddelandet försvinner.

Programmerar disk STÄNG INTE AV
Skrivaren lagrar just nu data på hårddisken. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när Programmerar disk visas på displayen.

Programmerar flash STÄNG INTE AV
Skrivaren lagrar resurser, som teckensnitt eller makron, i flashminnet. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när Programmerar flash visas på displayen.

Programmerar systemkod STÄNG INTE AV
Skrivaren programmerar ny systemkod. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när Programmerar systemkod visas på displayen.

Klar
Skrivaren kan ta emot utskriftsjobb och du kan ändra menyinställningar på kontrollpanelen.

Fjärrhantering aktiv STÄNG INTE AV
Skrivarinställningarna konfigureras. Vänta tills meddelandet försvinner.

Varning: Stäng inte av skrivaren när Fjärrhantering aktiv visas på displayen.
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Ta bort alla färgtillbehör
Skrivaren är inställd på utskrift i färgspärrläge på konfigurationsmenyn. Prova med någon av följande metoder:

• Ta bort alla färgtonerkassetter och fotoenheter.

Obs! Ta inte bort den svarta tonerkassetten.

• Tryck på  tills Fortsätt visas, och då trycker du på  om du vill ta bort meddelandet och skriva ut i
färgspärrläge.

Ta bort papperet från standardfacket
Ta bort papperet från standardutmatningsfacket i skrivaren. Vänta tills meddelandet försvinner.

Återställer fixenhetsräknare
Fixenhetsräknaren återställs. Vänta tills meddelandet försvinner.

Återställer skrivaren
Skrivaren återställs till de aktuella standardinställningarna. Alla aktiva utskriftsjobb avbryts. Vänta tills meddelandet
försvinner.

Vill du återställa lagrade jobb?
• Tryck på  tills Fortsätt visas och tryck sedan på  om du vill återställa alla lagrade jobb som finns på skrivarens

hårddisk.

• Tryck på  tills Återställ inte visas och tryck sedan på  om du vill ta bort alla lagrade jobb som finns på
skrivarens hårddisk.

Återställer till originalvärden
Vänta tills meddelandet försvinner.

Det här händer när originalvärdena återställs:

• Alla resurser som har hämtats till skrivarminnet raderas. Detta omfattar teckensnitt, makron och symboluppsättningar.

• Alla inställningar återställs till originalvärden bortsett från inställningen Språk i display på inställningsmenyn och
anpassade inställningar på menyerna Parallell, Seriell, Nätverk, Infraröd, LocalTalk, USB och Fax.

Återställer lagrade jobb x/y
• Vänta tills meddelandet försvinner.

• Tryck på  tills Avsluta återställning visas och tryck sedan på  när du vill ta bort lagrade jobb som inte
återställts.

Obs! x är antalet jobb som återställs. y är det totala antalet jobb som ska återställas.

Seriell <x>
Skrivaren använder en seriell kabelanslutning. Den seriella porten är den aktiva kommunikationslänken.

Installering behövs

1 Avlägsna allt förpackningsmaterial från skrivaren.

2 Kontrollera att fixeringsenheten, överföringsbältet, magasinen och allt förbrukningsmaterial installeras på rätt sätt.

3 Tryck på  tills Visa områden visas och tryck sedan på .

En handledning visas på displayen med information om vilka åtgärder du behöver vidta för att slutföra installationen.
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Vissa lagrade jobb förlorades
• Tryck på  tills Fortsätt visas och tryck sedan på  om du vill ta bort meddelandet och återuppta utskriften.

• Avbryt det aktuella jobbet.

Skickar urval
Vänta tills meddelandet försvinner.

Fack <x> tomt
Fyll på papper i magasinet så stängs meddelandet.

Snart slut i magasin <x>
Lägg i papper i magasinet så försvinner meddelandet.

Magasin <x> saknas
Sätt i angivet magasin i skrivaren.

USB/USB <x>
Skrivaren använder en USB-kabelanslutning. USB-porten är den aktiva kommunikationslänken.

Väntar
Skrivaren har tagit emot data som ska skrivas ut, men väntar på ett jobbavslutskommando, utmatningskommando eller
ytterligare data.

• Tryck på  om du vill skriva ut innehållet i bufferten.

• Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

1565 Emuleringsfel, fyll på emuleringsalternativ
Skrivaren stänger automatiskt meddelandet inom 30 sekunder och avaktiverar sedan hämtningsemulatorn på kortet med
den fasta programvaran.

31.72 <Färg> kassett är defekt eller saknas
Angiven tonerkassett saknas eller fungerar inte som den ska.

• Ta bort den angivna tonerkassetten och installera om den.

• Ta bort den angivna tonerkassetten och installera en ny.

32 Byt ut <färg> tonerkassett som inte kan användas
Ta bort den angivna tonerkassetten och installera sedan en som kan användas.

34 Fel typ av material
• Fyll på lämpligt papper eller annat specialmaterial i magasinet.

• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på  så tas meddelandet bort och utskriften fortsätter på papper
från ett annat magasin.

34 Kort papper
• Fyll på lämpligt papper eller annat specialmaterial i lämpligt magasin.

• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på  så tas meddelandet bort och utskriften fortsätter på papper
från ett annat magasin.

• Kontrollera längd- och breddstöden i magasinet och att papperet är ilagt på rätt sätt i magasinet.
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• Kontrollera inställningarna för utskriftsegenskaper och se till att rätt pappersstorlek och papperstyp används.

• Kontrollera att pappersstorleken är rätt inställd. Om t.ex. storleken i universalarkmataren är inställd på Universal
kontrollerar du att papperet är tillräckligt stort för de data som skrivs ut.

• Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

37 Otillräckligt minne för defragmentering av flashminne
• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på  så stoppas defragmenteringen och utskriften fortsätter.

• Ta bort teckensnitt, makron och andra data från skrivarminnet.

• Installera mer skrivarminne.

35 Otillräckligt minne för funktionen Spara resurser
• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på  så avaktiveras Spara resurser och utskriften fortsätter.

• Om du vill aktivera Spara resurser efter att du har fått det här meddelandet kontrollerar du att länkbuffertarna är inställda
på Auto. Stäng sedan menyerna när du vill aktivera ändringarna i länkbuffertarna. När Klar visas aktiverar du Spara
resurser.

• Installera mer minne.

37 Otillräckligt minne för att sortera utskrifter
• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på  om du vill skriva ut den del av jobbet som redan har lagrats

och börja sortera resten av utskriftsjobbet.

• Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

37 Otillräckligt minne, några lagrade jobb togs bort
Prova med någon av följande metoder:

• Tryck på  tills Fortsätt eller Avbryt jobb visas. Tryck sedan på  om du vill ta bort meddelandet.

• Installera mer skrivarminne.

37 Otillräckligt minne, vissa lagrade jobb återställs inte
Prova med någon av följande metoder:

• Tryck på  tills Fortsätt visas, och då trycker du på  om du vill ta bort meddelandet.

• Installera mer skrivarminne eller ta bort utskriftsjobb.

38 Minnet fullt
• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på  så tas meddelandet bort.

• Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

• Installera mer skrivarminne.

39 En sida är för komplicerad för utskrift
• Tryck på  tills Fortsätt visas och tryck sedan på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.

• Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

• Installera mer skrivarminne.

50 PPDS-teckensnittsfel
• Tryck på  tills Fortsätt visas och tryck sedan på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.

• Avbryt aktuellt utskriftsjobb.
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51 Defekt flashtillval har upptäckts
• Tryck på  tills Fortsätt visas och tryck sedan på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.

• Avbryt aktuellt utskriftsjobb.

52 Inte tillräckligt mycket utrymme i flashminnet för resurserna
• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på  så stoppas defragmenteringen och utskriften fortsätter.

Teckensnitt och makron som du hämtat och som inte tidigare sparats i flashminnet tas bort.

• Ta bort teckensnitt, makron och andra data som sparats i flashminnet.

• Uppgradera till ett flashminneskort med större kapacitet.

53 Oformaterat flashminne har upptäckts
• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på  så stoppas defragmenteringen och utskriften fortsätter.

• Formatera flashminnet. Om felmeddelandet kvarstår kan flashminneskortet vara defekt och behöva bytas ut.

54 Fel i seriellt tillval <x>
• Kontrollera att den seriella kabeln är rätt ansluten och att det är rätt kabel för den seriella porten.

• Se till att parametrarna för det seriella gränssnittet (protokoll, baud, paritet och databitar) är rätt inställda på skrivaren
och värddatorn. Mer information om seriella utskrifter finns på cd-skivan med programvara och dokumentation. Sätt i
cd-skivan och klicka på Visa användarhandbok och dokumentation.

• Tryck på  tills Fortsätt visas. Tryck sedan på  så stoppas defragmenteringen och utskriften fortsätter.

• Återställ skrivaren genom att stänga av och slå på den igen.

54 Standardnätverk/nätverk <x> programfel
• Tryck på  tills Fortsätt visas och tryck sedan på  när du vill fortsätta skriva ut.

• Återställ skrivaren genom att stänga av och slå på den igen.

• Uppgradera (flasha) den fasta programvaran för nätverk i skrivaren eller skrivarservern.

Information om hur du flashar den fasta programvaran för nätverksskrivaren får du om du sätter i cd-skivan med
programvara och dokumentation och klickar på Visa användarhandbok och dokumentation. Information om hur du
flashar den fasta programvaran för skrivarservern finns i skrivarserverns dokumentation.

55 Objekt utan stöd i plats

1 Stäng av skrivaren.

2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.

3 Ta bort gränssnittskortet (tillval) eller den interna skrivarservern som inte kan användas från skrivarens systemkort.
Mer information finns i användarhandboken på cd-skivan med programvara och dokumentation.

4 Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag.

5 Slå på skrivaren igen.

56 Parallellport <x> avaktiverad
• Tryck på  tills Fortsätt visas, och då trycker du på  om du vill ta bort meddelandet.

Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via parallellporten.

• Kontrollera att menyalternativet Parallellbuffert inte är avaktiverat.
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56 Seriell port <x> avaktiverad
• Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  så raderas meddelandet.

Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via den seriella porten.

• Kontrollera att menyalternativet Seriell buffert inte är ställt till Avaktiverad.

56 Standard-USB-port avaktiverad
• Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  så raderas meddelandet.

Skrivaren ignorerar alla data som den tagit emot via USB-porten.

• Kontrollera att menyalternativet USB-buffert inte är avaktiverat.

58 För många flash-tillval har installerats

1 Stäng av skrivaren.

2 Dra ut nätkabeln ur vägguttaget.

3 Ta bort överflödiga flashminneskort.

4 Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag.

5 Slå på skrivaren igen.

61 Ta bort defekt hårddisk
• Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.

• Installera en annan hårddisk innan några åtgärder som kräver en hårddisk utförs.

62 Hårddisken är full
• Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  så raderas meddelandet och bearbetningen fortsätter.

• Ta bort teckensnitt, makron och andra data som lagrats på hårddisken.

• Installera en större hårddisk.

63 Oformaterad hårddisk
• Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.

• Formatera hårddisken.

Om felmeddelandet kvarstår kan hårddisken vara defekt och behöva bytas ut.

80 Fixeringsenhet snart slut
• Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.

• Formatera hårddisken.

80 Byt fixeringsenhet
Byt ut fixeringsenheten enligt det instruktionsblad som levererades med utbytesdelen.

82 Uppsamlingsflaska nästan full
• Tryck på  tills Fortsätt visas, och då trycker du på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.

• Beställ en ny uppsamlingsflaska omedelbart.

82 Byt ut uppsamlingsflaska
Byt ut uppsamlingsflaskan enligt det instruktionsblad som levererades med utbytesdelen.
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82 Uppsamlingsflaska saknas
Sätt in uppsamlingsflaskan.

83 Överföringsband saknas
Sätt in överföringsbandet.

83 Överföringsbandet är snart slut
• Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.

• Beställ ett nytt överföringsband omedelbart. När utskriftskvaliteten börjar försämras ska ett nytt överföringsband
installeras enligt instruktionsbladet som levererades med utbytesdelen.

83 Byt överföringsband
Byt överföringsbandet enligt det instruktionsblad som levererades med utbytesdelen.

84 <färg> fotoenhet snart slut
• Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.

• Beställ den fotoenhet som anges (beställ endast svart eller alla fyra färger). När utskriftskvaliteten börjar försämras
ska en ny fotoenhet sättas i enligt anvisningarna som medföljer produkten.

84 Byt <färg> fotoenhet
Byt ut angiven fotoenhet (byt bara svart eller alla fyra färger) enligt de medföljande anvisningarna.

84 <Färg> fotoenhet saknas
Sätt in den angivna fotoenheten.

87 Fixeringsenhet saknas
Sätt i fixeringsenheten.

88 <Färg> kassett snart slut
Om utskriften blir blek kan du eventuellt skriva ut ytterligare sidor om du först tar ut tonerkassetten och skakar den i lodrätt
läge och sedan sätter tillbaka den. Om utskrifterna ändå är bleka bör du byta ut tonerkassetten.

• Tryck på  tills Fortsätt visas, och då trycker du på  om du vill ta bort meddelandet och fortsätta skriva ut.

• Beställ en ny tonerkassett omedelbart. När utskriftskvaliteten börjar försämras byter du ut kassetten enligt
anvisningarna som medföljer produkten.

88 Byt <färg> kassett
• Byt den angivna tonerkassetten.

• Tryck på  tills  Fortsätt visas och tryck sedan på  så raderas meddelandet och utskriften fortsätter.

200–250.yy Papperskvadd

1 Ta bort papper från pappersbanan.

2 När du har rensat pappersbanan trycker du på  så att utskriften återupptas.

Om du behöver hjälp att hitta papperet som har fastnat trycker du på  tills Visa <x> (där <x> är det område där

papper har fastnat) eller Visa allt visas. Tryck sedan på .

En handledning visas på displayen med information om var papperskvaddet finns.
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900–999 Service <meddelande>

1 Stäng av skrivaren.

2 Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.

3 Kontrollera alla kabelanslutningar.

4 Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag.

5 Starta skrivaren igen.

Ring efter service och rapportera meddelandet om det visas igen.

Fotoenhet, exponeringsvarning

Stäng den nedre luckan och tryck på .
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