
Mediagids
De printer ondersteunt de volgende formaten voor papier en speciaal materiaal. U kunt aangepaste formaten selecteren tot
en met het maximale formaat dat is aangegeven voor de instelling Universal.

Ondersteunde papierformaten, -soorten, -gewichten en -hoeveelheden

Door de printer ondersteunde papiersoorten en -gewichten

De printerengine en duplexbaan ondersteunen papiergewichten van 60-90 g/m2 . De handmatige invoert ondersteunt
papiergewichten van 60-163 g/m2 .

Opmerking: Optionele laden niet beschikbaar op alle modellen.

Papiersoort Standaardlade voor
250 vel
(lade 1)

Standaard- of
optionele lade
voor 250 vel
(lade 2)

Optionele lade
voor 550 vel
(lade 2)

Universeel-
lader

Duplexbaan

Papier
• Normaal

• Licht

• Zwaar

• Ruw/katoen

• Kringlooppapier

• Aangepast

Bankpostpapier

Briefhoofdpapier

Voorbedrukt

Gekleurd papier

Karton X X X X

Glossy papier X X X X X

Papieren etiketten1 X

Transparanten X X X

Enveloppen (glad)2 X X X X

1 Het gebruik van enkelzijdige papieren etiketten wordt alleen in beperkte mate ondersteund. U kunt het beste maximaal 20 pagina's
met papieren etiketten per maand afdrukken. Vinyletiketten, etiketten voor apotheken en dubbelzijdige etiketten worden niet
ondersteund.
2 Gebruik enveloppen die plat liggen wanneer ze apart met de afdrukzijde omlaag op een tafel worden gelegd.

Papierformaten die door de printer worden ondersteund

Opmerking: Optionele laden niet beschikbaar op alle modellen.
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Papierformaat Afmetingen Standaardlade
voor 250 vel
(lade 1)

Standaard- of
optionele lade
voor 250 vel
(lade 2)

Optionele
lade voor 550
vel
(lade 2)

Universeel-
lader

Duplexbaan

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

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

X

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

X X X

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

X

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

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

X

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

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

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

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

X

Universal3 76,2 x 127 mm
(3 x 5 inch) tot
216 x 356 mm
(8,5 x 14 inch)

X

B5-envelop 176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 inch)

X X X X

C5-envelop 162 x 229 mm
(6,4 x 9 inch)

X X X X

DL-envelop 110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 inch)

X X X X

7 3/4-envelop
(Monarch)

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

X X X X

9-envelop 98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 inch)

X X X X

10-envelop 105 x 241 mm
(4,1 x 9,5 inch)

X X X X

1 A6 wordt alleen ondersteund als de vezels in de lengterichting lopen.
2 Deze instelling past de pagina aan voor 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) behalve als het formaat is opgegeven in de toepassing.
3Als een papierformaat niet in de lijst staat, configureert u een universeel papierformaat. Zie “Instellingen voor universeel papier
configureren” op pagina 3 voor meer informatie.
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Papierformaat Afmetingen Standaardlade
voor 250 vel
(lade 1)

Standaard- of
optionele lade
voor 250 vel
(lade 2)

Optionele
lade voor 550
vel
(lade 2)

Universeel-
lader

Duplexbaan

Andere envelop 216 x 356 mm
(8,5 x 14 inch)

X X X X

1 A6 wordt alleen ondersteund als de vezels in de lengterichting lopen.
2 Deze instelling past de pagina aan voor 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) behalve als het formaat is opgegeven in de toepassing.
3Als een papierformaat niet in de lijst staat, configureert u een universeel papierformaat. Zie “Instellingen voor universeel papier
configureren” op pagina 3 voor meer informatie.

Papiercapaciteit

Capaciteit van de laden en de universeellader op basis van papier van 75 g/m g/m2 .

Maximumaantal Opmerkingen

Lade 1
250 vellen papier
150 vellen A6-papier
50 etiketten
50 transparanten

Vinyletiketten, etiketten voor apotheken en dubbelzijdige etiketten worden niet ondersteund.
Gebruik alleen papieren etiketten.

Lade 2
250 of 550 vellen papier
50 etiketten

U kunt slechts twee laden tegelijk op de printer installeren.
De maximale hoeveelheid papier die u in de printer kunt plaatsen is afhankelijk van of u een lade voor
250 of 550 hebt.

Opmerking: Afhankelijk van uw model, is lade 2 mogelijk een optionele lade voor 250 of 550 vel.

Universeellader
50 vellen papier
15 etiketten
10 transparanten
10 vellen karton
7 enveloppen

Plaats het papier in de universeellader tot de voorste rand van het papier de papiergeleiders kan
raken. Duw het papier niet te ver in de invoer.

Instellingen voor universeel papier configureren
Het papierformaat Universal is een door de gebruiker gedefinieerde instelling waarmee u kunt afdrukken op papierformaten
die niet vooraf zijn ingesteld in de printermenu's. Stel het papierformaat voor de betreffende lade in op Universal als het
gewenste formaat niet beschikbaar is in het menu Papierformaat. Geef vervolgens alle onderstaande instellingen voor het
universele formaat voor uw papier op:

• Maateenheden (inch of millimeter)

• Hoogte staand en Breedte staand

• Invoerrichting

Opmerking: het kleinste ondersteunde formaat is 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch), het grootste formaat is 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch).
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Een maateenheid opgeven

1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.

2 Druk op het bedieningspaneel van de printer op .

Menu Papier wordt weergegeven.

3 Druk op .

4 Druk op de pijl omlaag tot Universal-instelling wordt weergegeven en druk op .

5 Druk op de pijl omlaag tot Maateenheden wordt weergegeven en druk op .

6 Druk op de pijl omlaag tot  naast de juiste maateenheid wordt weergegeven en druk vervolgens op .

Selectie verzenden wordt weergegeven, gevolgd door het menu Universal-instelling.

De hoogte en breedte van het papier opgeven
Als u specifiek de hoogte- en breedteafmetingen van staand papier voor Universeel papierformaat opgeeft, kan de printer dit
formaat ondersteunen. Dan worden ook standaardfuncties zoals dubbelzijdig afdrukken en het afdrukken van meerdere
pagina's op één vel ondersteund.

Opmerking: Selecteer Staand hoogte om de instelling van de papierhoogte aan te passen of Papierbreedte om de
instelling van de papierbreedte aan te passen. Hierna volgen instructies om beide aan te passen.

1 Druk vanuit het menu Universal-instelling op de pijl omlaag tot Staand breedte wordt weergegeven en druk op
.

2 Druk op de pijl naar links om de instelling te verlagen of op de pijl naar rechts om de instelling te verhogen en druk
vervolgens op .

Selectie verzenden wordt weergegeven, gevolgd door het menu Universal-instelling.

3 Druk vanuit het menu Universal-instelling herhaaldelijk op de pijl omlaag totdat Staand hoogte wordt weergegeven
en druk op .

4 Druk op de pijl naar links om de instelling te verlagen of op de pijl naar rechts om de instelling te verhogen en druk
vervolgens op .

Selectie verzenden wordt weergegeven, gevolgd door het menu Universal-instelling.

5 Druk kort op  tot Gereed verschijnt.

Een invoerrichting opgeven
Korte zijde is de standaardinstelling van de invoerrichting bij de instellingen voor Universeel papier. Het menu Invoerrichting
verschijnt niet vanuit het menu Universal-instelling, tenzij Lange zijde als instelling beschikbaar is. Geef indien nodig op of het
papier eerst met de korte of de lange zijde in de printer komt.

1 Druk vanuit het menu Universal-instelling op de pijl omlaag totdat Invoerrichting wordt weergegeven en druk op
.

2 Druk op de pijl omlaag tot Korte zijde of Lange zijde wordt weergegeven en druk op .
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Papier bewaren
Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te
voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

• U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van
40%. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een
relatieve vochtigheid van 40% tot 60%.

• Zet dozen papier, indien mogelijk, liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.

• Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.

• Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
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