
Vejledning til medier
Printeren understøtter følgende papirstørrelser og andre specialmediestørrelser. Vælg brugerdefinerede størrelser op til det
angivne maksimum i indstillingen Universal.

Understøttede papirstørrelser, -typer, -vægt og kapaciteter

Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren

Printerens motor og dupleksstien understøtter papirvægte på 60–90 g/m2 (16–24 lb) MP-arkføderen understøtter papirvægte
på 60–163 g/m2 (16–43 lb).

Bemærk! Valgfrie skuffer kan ikke fås til alle modeller.

Papirtype Standard skuffe
til 250 ark
(skuffe 1)

Papirskuffe til 250 ark
(standard eller
ekstraudstyr)
(skuffe 2)

Valgfri skuffe
til 550 ark
(skuffe 2)

MP-arkføder Duplekssti

Papir
• Almindeligt

• Let

• Tung

• Groft/bomuld

• Genbrugspapir

• Custom (Tilpasset)

Kraftigt

Brevpapir

Fortrykt

Farvet papir

Karton X X X X

Glossy papir X X X X X

Papiretiketter1 X

Transparenter X X X

Konvolutter (glatte)2 X X X X

1 Enkeltsidede papiretiketter understøttes kun til lejlighedsvis udskrivning. Det anbefales ikke at udskrive mere end 20 papiretiketter
om måneden. Vinyl-, apoteker- og dobbeltetiketter understøttes ikke.
2 Benyt konvolutter, der ligger fladt, når de placeres på et bord med forsiden nedad.

Papirstørrelser, der understøttes af printeren

Bemærk! Valgfrie skuffer kan ikke fås til alle modeller.
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Papirstørrelse Mål Standardskuffe til
250 ark
(Skuffe  1)

Papirskuffe til
250 ark
(standard eller
ekstraudstyr)
(Skuffe  2)

Valgfri
skuffe til 550
ark
(Skuffe  2)

MP-
arkføder

Duplekssti

A4 210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 ”)

A5 148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 ")

X

A61 105 x 148 mm
(4,1 x 5,8 ")

X X X

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

X

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

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

X

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

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

Oficio (Mexico)2 216 x 340 mm
(8,5 x 13,4 ")

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

X

Universal3 76,2 x 127 mm
(3 x 5 ”) op til
216 x 356 mm
(8,5 x 14 ”)

X

B5Konvolut 176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 ")

X X X X

C5Konvolut 162 x 229 mm
(6,4 x 9 ")

X X X X

DLKonvolut 110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 ")

X X X X

73/4 Konvolut
(Monarch)

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

X X X X

9Konvolut 98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 ")

X X X X

1 A6 understøttes kun for papir med langbanede fibre.
2 Denne størrelsesindstilling formaterer siden med 216 x 356 mm (8.5 x 14 in), med mindre størrelsen er specificeret af
softwareprogrammet.
3For at anvende en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du konfigurere papirstørrelsen Universal. Yderligere oplysninger
findes i "Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal" på side 3.
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Papirstørrelse Mål Standardskuffe til
250 ark
(Skuffe  1)

Papirskuffe til
250 ark
(standard eller
ekstraudstyr)
(Skuffe  2)

Valgfri
skuffe til 550
ark
(Skuffe  2)

MP-
arkføder

Duplekssti

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

X X X X

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

X X X X

1 A6 understøttes kun for papir med langbanede fibre.
2 Denne størrelsesindstilling formaterer siden med 216 x 356 mm (8.5 x 14 in), med mindre størrelsen er specificeret af
softwareprogrammet.
3For at anvende en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du konfigurere papirstørrelsen Universal. Yderligere oplysninger
findes i "Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal" på side 3.

Papirkapacitet

Kapaciteterne for skufferne og MP-arkføderen er baseret på papir af typen 75 g/m2 .

Ilæg op til Noter

Skuffe 1
250 ark papir
150 ark A6-papir
50 papiretiketter
50 transparenter

Vinyl-, apoteker- eller dobbeltetiketter understøttes ikke. Brug kun papir etikketter.

Skuffe 2
250 eller 550 ark papir
50 papiretiketter

Der må kun være installeret to skuffer ad gangen på printeren.
Det maksimale antal ark, der kan ilægges, afhænger af, om du har en skuffe til 250- eller 550-ark.

Bemærk! Afhængigt af printermodellen kan Skuffe 2 være en valgfri 250- eller 550-arks skuffe.

MP-arkføder
Papirkapaciteten er 50 ark.
15 papiretiketter
10 transparenter
10 kort
7 konvolutter

Indfør kun papir i MP-arkføderen til det punkt, hvor kanten kan opnå kontakt med papirstyrene.
Tving ikke papiret ind i arkføderen.

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal
Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke
findes i printerens menuer. Indstil papirstørrelsen for den angivne skuffe til Universal, når den ønskede størrelse ikke vises i
menuen Papirstørrelse. Angiv derefter følgende indstillinger til papirstørrelsen Universal til dit papir:

• Måleenheder (tommer eller millimeter)

• Højde stående og Bredde stående

• Indføringsretning

Bemærk! Den mindste understøttede størrelse for Universal er 76,2 x 127 mm (3 x 5 tum.); og den største er 216 x 356 mm
(8.5 x 14 tum.).
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Angiv en måleenhed

1 Kontroller, at printeren er tændt, og at Klarvises.

2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.

Menuen Papirstørrelse vises.

3 Tryk på .

4 Tryk på pil ned, indtil Indstilling af Universal vises, tryk derefter på .

5 Tryk på pil ned, indtil Units of Måleenhed vises, og tryk derefter på .

6 Tryk på pil ned, indtil  vises ved siden af den korrekte måleenhed, og tryk derefter på .

Sender valg vises, efterfulgt af menuen Indstilling af Universal.

Angiv papirets højde og bredde
Definering af en specifik højde og bredde til papirstørrelsen Universal (i stående retning) giver printeren mulighed for at
understøtte størrelsen, inklusive understøttelse af standardfunktioner, f.eks dupleksudskrivning og udskrivning af flere ark på
en side.

Bemærk! Vælg Højde stående for at indstille papirets højde og/eller Bredde stående for at indstille papirets bredde.
Anvisninger i at ændre begge dele følger herunder.

1 I menuen Indstilling af Universal skal du trykke på pil ned, indtil Bredde stående vises, og tryk derefter på .

2 Tryk på venstre pileknap for at reducere indstillingen eller på højre pileknap for at forøge indstillingen, og tryk derefter på
.

Sender valg vises, efterfulgt af menuen Indstilling af Universal.

3 I menuen Indstilling af Universal skal du trykke på pil ned, indtil Højde stående vises, og tryk derefter på .

4 Tryk på venstre pileknap for at reducere indstillingen eller på højre pileknap for at forøge indstillingen, og tryk derefter på
.

Sender valg vises, efterfulgt af menuen Indstilling af Universal.

5 Tryk på og slip , indtil Klar vises.

Angiv en indføringsretning

Kort kant er standardindstillingen til indføringsretningen for indstillinger til papirstørrelsen Universal. Menu Indføringsretning
vises ikke i menuen Indstilling af Universal, medmindre Lang kant er en tilgængelig indstilling. Hvis det er nødvendigt, skal du
angive, om den korte eller lange kant på papiret skal ind i printeren først.

1 I menuen Indstilling af Universal skal du trykke på pil ned, indtil Indføringsretning vises, og tryk derefter på .

2 Tryk på pil ned, indtil Kort kant eller Lang kant vises, og tryk derefter på .

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 og 60 %.

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

• Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
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