
Medievejledning
Printeren understøtter følgende papirstørrelser og andre specialmediestørrelser. Vælg brugerdefinerede størrelser op
til det maksimum, der er angivet til indstillingen Universal.

Papirstørrelser, der understøttes af printeren

Papirstørrelse Dimensioner Skuffe til 520
ark (standard
eller
ekstraudstyr)

Højkapacitetsarkføder MP-
arkføder

Dupleksenhed

A3 297 x 420 mm
(11,7 x 16,5 ")

X

A4 210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 ")

A51 148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 ")

X X

Executive 184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 ")

X X

Folio 216 x 330 mm
(8,5 x 13") 

X

JIS B4 257 x 364 mm
(10,1 x 14,3 ")

X

JIS B5 182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 ")

Legal 216 x 356 mm
(8,5 x 14 ")

X

Letter 216 x 279 mm
(8,5 x 11 ")

Statement1 140 x 216 mm
(5,5 x 8,5 ")

X X

Tabloid 279 x 432 mm
(11 x 17 ")

X

Universal 100 x 148 mm
(3,9 x 5,8 ") op til
305 x 483 mm
(11,7 x 19 ")2

X X

7 3/4-konvolut
(Monarch)

98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 ")

X X X

1 Printeren kan ikke registrere A5 og statement-papirstørrelser samtidigt. Via menuen Size Sensing
(Størrelsesregistrering) kan du angive, hvilken størrelse du vil have printeren til at registrere. Denne indstilling gælder
for alle automatiske skuffer undtagen MP-arkføderen. MP-arkføderen understøtter begge størrelser.
2 Målene gælder kun simpleksudskrivning (enkeltsidet). Til dupleksudskrivning (to-sidet) er mindstestørrelsen
140 x 148 mm (5,5 x 5,8 ") og maksimumstørrelsen er 297 x 432 mm (11,7 x 17 ").
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Papirstørrelse Dimensioner Skuffe til 520
ark (standard
eller
ekstraudstyr)

Højkapacitetsarkføder MP-
arkføder

Dupleksenhed

B5 -konvolut 176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 ")

X X X

C5 -konvolut 162 x 229 mm
(6,4 x 9 ")

X X X

9 -konvolut 98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 ")

X X X

10 -konvolut 105 x 241 mm
(4,1 x 9,5 ")

X X X

DL -konvolut 110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 ")

X X X

1 Printeren kan ikke registrere A5 og statement-papirstørrelser samtidigt. Via menuen Size Sensing
(Størrelsesregistrering) kan du angive, hvilken størrelse du vil have printeren til at registrere. Denne indstilling gælder
for alle automatiske skuffer undtagen MP-arkføderen. MP-arkføderen understøtter begge størrelser.
2 Målene gælder kun simpleksudskrivning (enkeltsidet). Til dupleksudskrivning (to-sidet) er mindstestørrelsen
140 x 148 mm (5,5 x 5,8 ") og maksimumstørrelsen er 297 x 432 mm (11,7 x 17 ").

Opbevaring af papir
Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

• Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste
producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 and 60 %.

• Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.

• Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.

• Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

Undgå papirstop
Følgende tip kan være med til at undgå papirstop:

• Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.

Der findes flere oplysninger om udskriftsmediernes egenskaber i Card Stock & Label Guide, som findes på
Lexmarks websted www.lexmark.com/publications.

• Du må ikke ilægge for meget papir. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.

• Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.

• Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.

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

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

• Opbevar papir i et korrekt miljø.

• Du må ikke fjerne skufferne, mens printeren udskriver. Vent til meddelelsen Fyld skuffe <x> eller Klar vises,
før du fjerner en skuffe.

• Du må ikke ilægge papir i den manuelle arkføder, mens printeren udskriver. Vent til prompten Fyld manuel
føder med <x> vises.
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• Skub alle skuffer helt ind, når papiret er lagt i.

• Kontroller, at styrene er korrekt indstillet og ikke trykker for hårdt mod papiret.

• Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på kontrolpanelet.

• Kontroller, at alle printerkabler er tilsluttet korrekt. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til
opsætningen.
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