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1 Bruke skrivermenyene

Forstå kontrollpanelet på skriveren

På kontrollpanelet på skriveren er det en tolinjers gråskalaskjerm som viser tekst. Knappene Fortsett og Stopp er plassert 
under skjermen, og knappene Tilbake og Velg og navigeringsknappene er under knappene Fortsett og Stopp.

Bruken av knappene og oppsettet på kontrollpanelet blir beskrevet i tabellen nedenfor.

Knapp Funksjon

Fortsett 
(med indikatorlampe)

Det brukes en grønn indikatorlampe på kontrollpanelet. Lampen indikerer om skriveren er 
slått på, eller om den er opptatt, inaktiv, frakoblet eller behandler en jobb. 

Hvis du trykker på Fortsett, bytter skriveren mellom tilkoblet og frakoblet status, og du kan 
få tilgang til menyene. 

ERROR

Tilbake

Skjerm

Stopp

Navigeringsknapper

Feillampe

Fortsett 
(med indikatorlampe)

Velg

Status Angir

Av Skriveren er frakoblet, og menyene er tilgjengelige.

Lyser grønt Skriveren er på, men inaktiv.

Blinker grønt Skriveren varmer opp, behandler data eller skriver ut en 
jobb.
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Bruke skrivermenyene

Menyindeks

Det finnes en rekke menyer tilgjengelig som gjør det enkelt å endre skriverinnstillinger. Diagrammet viser menyindeksen på 
kontrollpanelet, menyene og tilgjengelige menyelementer på hver meny. Elementene på hver meny og verdiene du kan 
velge, er nærmere beskrevet senere i kapittelet. 

Stopp Trykk på Stopp-knappen for å stoppe den mekaniske driften av skriveren. Etter at du har 
trykket på Stopp, vises meldingen Stopping (Stopper). Når skriveren har stoppet, viser 
statuslinjen i kontrollpanelet Stopped (Stoppet), og en liste over alternativer vises.

Tilbake Trykk på Tilbake-knappen for å gå tilbake til den sist viste skjermen.

Merk: Endringer du har gjort i en skjerm, trer ikke i kraft hvis du trykker på Tilbake-
knappen.

Navigeringsknapper Knappene Venstre og Høyre brukes til forflytning i en skjerm, som å flytte fra 
ett element i menyindeksen til et annet. 

Velg-knappen brukes til å iverksette en handling for et valg. Trykk på Velg for 
å velge et menyelement eller sende et konfigurasjonselement. 

Skjerm Skjermen viser meldinger som beskriver skriverens aktuelle tilstand og indikerer mulige 
skriverproblemer som du må løse.

Den øverste linjen på skjermen er overskriftslinjen. 

Feillampe Feillampen lyser når det vises en servicemelding. Se Servicemeldinger hvis du vil ha mer 
informasjon.

Knapp Funksjon

ERROR

Tray1:Letter
Ready

ERROR

Tray1:Letter
Set K Toner CG

Config Menu 
(Konfig.meny)
Timeout 
(Tidsavbrudd)
SleepMode 
(Dvalemodus)
SleepTime 
(Dvaletid)
Port
Priority (Prioritet)
Skjerm
PaperDisp 
(Papirvisning)
Auto Feed 
(Automatisk mating)
Calibration 
(Kalibrering)

Utility Menu 
(Verktøymeny)
Clear Belt CG (Tøm 
belte-CG)
Clear Fuser (Tøm 
fikseringsenhet)
Clear Print Info 
(Tøm utskriftsinfo)
Setting default 
(Angi standard)
Tray2 Margin 
(Skuff2-margin)

Network Menu 
(Nettverksmeny)
Ip Addr (IP-
adresse)
Subnet. Mask 
(Delnettmaske)
Gateway Addr 
(Gatewayadresse)
IP Setting (IP-
innstilling)
Network Speed 
(Nettverks-
hastighet)

Toner Sense 
Menu (Tonerre-
gistreringsmeny)
Execute Sensing 
(Utfør registrering)
Clear Sense Data 
(Tøm 
registreringsdata)

Test Menu 
(Testmeny)
TestPrint 
(Testutskrift)
ConfigPage 
(Konfigurasjonsside)
NetConfigPage 
(Konfigurasjonsside 
for nettverk)
StatusPage 
(Statusside)
TestMode 
(Testmodus)

Brukerinnstillinger Administrative innstillinger
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Bruke skrivermenyene

Brukerinnstillinger

Merk: En stjerne (*) ved siden av en verdi angir at dette er standardinnstillingen.

Config Menu (Konfig.meny)

Konfigureringsalternativer for skriveren som kontrollerer hvordan skriveren fungerer.

Menyvalg Formål Verdier

Timeout 
(Tidsavbrudd)

Angir tiden det tar i sekunder, før det 
oppstår et tidsavbrudd. 
Tidsavbruddet fører til at skriverens 
mottak av utskriftsdata stoppes 
midlertidig. Deretter fører det til at 
skriveren tvinges til å skrive ut 
resten av de mottatte dataene, slik 
at den kan motta nye utskriftsdata. 
Resultatet kan være en utskrift uten 
tap av data, en utskrift med feil eller 
ingen utskrift.

5 til 999 (300*)

OFF (AV)

SleepMode 
(Dvalemodus)

Angir om skriverens 
strømsparingsfunksjon skal brukes 
eller ikke.

ON* (PÅ) Skriveren går i dvalemodus når 
tiden som er angitt for SleepTime 
(Dvaletid), utløper.

OFF (AV) Strømsparingsfunksjonen er 
deaktivert.

SleepTime 
(Dvaletid)

Angir hvor mange minutter 
skriveren skal vente etter at den 
siste jobben er skrevet ut, før den 
går over i en tilstand som krever 
mindre strøm.

30M*, 60M, 120M, 
240M, 5M og 15M 
(30 min, 60 min, 
120 min, 240 min, 
5 min og 15 min)

Port Angir hvilken grensesnittport som 
skal brukes. 

AUTO* 
(AUTOMATISK)

Angir både LAN-porten og USB-
porten. En av portene brukes 
automatisk i henhold til innstillingen 
på undermenyen Priority (Prioritet).

NET (NETT) Angir LAN-porten. Denne 
innstillingen gjør at skriveren ikke 
kan motta utskriftsdata via USB-
porten.

USB Angir USB-porten. Denne 
innstillingen gjør at skriveren ikke 
kan motta utskriftsdata via LAN-
porten.

Priority (Prioritet) Angir prioriteten mellom LAN-
grensesnittporten og USB-
grensesnittporten når begge er 
aktivert på undermenyen Port. 

AUTO* 
(AUTOMATISK)

Skriveren bruker skiftevis LAN-
porten og parallellporten til mottak 
av utskriftsdata.

NET (NETT) Skriveren prioriterer LAN-porten til 
mottak av utskriftsdata, noe som 
fører til at det iblant ikke sendes 
noen utskriftsdata via USB-porten.

USB Skriveren prioriterer USB-porten til 
mottak av utskriftsdata, noe som 
fører til at det iblant ikke sendes 
noen utskriftsdata via LAN-porten.
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Bruke skrivermenyene

Test Menu (Testmeny)

Utskrivbare sider som viser informasjon om aktuelle innstillinger for skriveren.

Skjerm Angir språket på teksten som vises 
på kontrollpanelet.

JAPANESE 
(JAPANSK)

ENGLISH* 
(ENGELSK)

GERMAN (TYSK)

FRENCH (FRANSK)

SPANISH (SPANSK)

ITALIAN (ITALIENSK)

PaperDisp 
(Papirvisning)

Angir at papirstørrelsen skal vises 
på kontrollpanelet når den valgte 
skuffen oppdager papir i små 
størrelser. 

DL*

A5

HLT

A6

#10

Auto Feed 
(Automatisk 
mating)

Angir hvilken skuff det skal skrives 
ut fra når valg av papirskuff er angitt 
som automatisk i skriverdriveren.

ALL* (ALLE) Automatisk prioritet. Skriveren 
velger skuffen som er satt inn med 
likest størrelse.

1 Angir skuff 1.

2 Angir skuff 2.

Calibration 
(Kalibrering)

Angir om skriveren bruker 
tonerkalibrering eller ikke. 

ON* (PÅ) Slår på kalibrering.

OFF (AV) Slår av kalibrering.

Menyvalg Formål Verdier

TestPrint 
(Testutskrift)

Skriver ut en testside i farger. Når du har valgt dette elementet, skrives siden ut. Når siden 
er skrevet ut, kan du trykke på  for å gå tilbake til Ready-
modus (Klar).
Merk: Innskuffen som vises i den øverste linjen på skjermen 
på kontrollpanelet, er standardkilden for denne testen. Hvis 
den valgte typen utskriftsmateriale er transparenter, brukes 
skuff 1 (typen utskriftsmateriale bestemmes på menyen Test 
Mode (Testmodus)). Konfigurasjonssiden skrives bare ut i 
A4- eller Letter-format. Hvis ingen av disse størrelsene er 
tilgjengelige, stoppes utskriften til den riktige størrelsen 
legges i.

ConfigPage 
(Konfigurasjons-
side)

Skriver ut 
skriverkonfigurasjonssiden. 

NetConfigPage 
(Konfigurasjonsside 
for nettverk)

Skriver ut informasjon om 
nettverksinnstillinger og kontrollerer 
nettverkstilkoblingen.

Denne siden inneholder også viktig 
informasjon som kan hjelpe deg 
med å konfigurere maskinen for 
nettverksutskrift.

StatusPage 
(Statusside)

Skriver ut statussiden for detaljert 
informasjon om levetiden til delene.

Menyvalg Formål Verdier
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Bruke skrivermenyene

TestMode 
(Testmodus)

Angir typen utskriftsmateriale og 
utskriftsmodus når du skriver ut en 
testside, konfigurasjonsside, 
konfigurasjonsside for nettverk og 
statusside. 

Merk: Hvis du velger en annen 
innstilling enn TRANS 
(TRANSPARENT), gjelder den 
angitte typen utskriftsmateriale for 
all utskrift uavhengig av den faktiske 
typen utskriftsmateriale som ligger i 
den valgte innskuffen. Pass på at du 
velger en relevant innstilling på 
denne undermenyen.

PLAIN* (VANLIG) Velg dette ved utskrift på vanlig 
papir (75 g/m² til 89 g/m²).

TRANS 
(TRANSPARENT)

Velg dette ved utskrift på OHP-film 
(transparenter). Utskrift med dette 
alternativet stoppes til 
utskriftsmaterialet i skuff 1 byttes ut 
med en transparent.

LABEL (ETIKETT) Velg dette ved utskrift på etiketter.

THIN (TYNN) Velg dette ved utskrift på lett papir 
(60 g/m² til 74 g/m²).

MTHICK (MTYKT) Velg dette ved utskrift på middels 
tykt papir (90 g/m² til 104 g/m²).

THICK1 (TYKT1) Velg dette ved utskrift på tykt papir 
(105 g/m² til 163 g/m²).

THICK2 (TYKT2) Velg dette ved utskrift på tykt papir 
(164 g/m² til 210 g/m²).

ENV1 (KONV1) Velg dette ved utskrift på 
konvolutter.

ENV2 (KONV2)

Menyvalg Formål Verdier
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Bruke skrivermenyene

Administrative innstillinger

Admin-menyene består av Utility Menu (Verktøymeny), Network Menu (Nettverksmeny) og Toner Sense Menu 
(Tonerregistreringsmeny). Slik får du tilgang til disse menyene:

1 Sørg for at skriveren er på, og at meldingen Ready (Klar) vises.

2 Trykk på .

3 Trykk på  til du ser Not Ready (Ikke klar).

4 Trykk på og hold inne  i tre sekunder til du ser Utility Menu (Verktøymeny).

5 Trykk på  for å velge enten Utility Menu (Verktøymeny), Network Menu (Nettverksmeny) eller Toner Sense 

Menu (Tonerregistreringsmeny), og trykk deretter på  for å åpne menyen.

Utility Menu (Verktøymeny)

Utility Menu (Verktøymeny) brukes ved tilbakestilling av menyelementer for vedlikehold eller ved gjenoppretting av 
fabrikkoppsettet.

Menyvalg Formål Verdier

Clear Belt CG 
(Tøm belte-CG)

Tilbakestiller tellingen for 
fotolederkassetten. 

Not Execute (Ikke utfør)
Execute (Utfør)

Hvis Not Execute (Ikke utfør) er valgt, 
beholdes de brukerdefinerte 
innstillingene.
Slik utfører du handlingen:

1 Trykk på  for å velge Execute 
(Utfør), og trykk deretter på  for 
å utføre handlingen.

2 Når handlingen er utført, kan du 
trykke på  for å gå tilbake til 
Ready-modus (Klar).

Clear Fuser (Tøm 
fikseringsenhet)

Tilbakestiller tellingen for 
fikseringsenheten.

Clear Print Info 
(Tøm utskriftsinfo)

Nullstiller sidetellingen for 
skriveren.

Setting default 
(Angi standard)

Tilbakestiller oppsettet for 
skriveren til fabrikkoppsettet.

Tray2 Margin 
(Skuff2-margin)

Angir justeringsverdien for 
papirmating fra skuff 2.

Merk: Denne innstillingen er 
bare tilgjengelig hvis 530 arks 
skuffen (tilleggsutstyr) er satt 
inn.

-35–35 (0*) 1 Trykk på  for å velge en verdi, 
og trykk deretter på  for å lagre.

2 Når handlingen er utført, kan du 
trykke på  for å gå tilbake til 
Ready-modus (Klar).
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Bruke skrivermenyene

Network Menu (Nettverksmeny)

Network Menu (Nettverksmeny) brukes til å konfigurere det interne nettverkskortet.

Toner Sense Menu (Tonerregistreringsmeny)

Toner Sense Menu (Tonerregistreringsmeny) brukes til å tilbakestille tonertellingen manuelt.

Menyvalg Formål Verdier

Ip Addr 
(IP-adresse)

Angir adressen til 
nettverksporten. 

0.0.0.0 * til

255.255.255.254

1 Trykk på  for å velge 
menyelementet, og trykk deretter 
på .
Adressen er nå tilgjengelig for 
redigering.

2 Trykk på  for å endre den første 
verdien (eller hold inne  for å 
rulle raskere), og trykk deretter på 

 for å lagre og gå til den neste 
verdien.

3 Gjenta til den ønskede adressen er 
angitt.

4 Når adressen er angitt, kan du 
trykke på  for å gå tilbake til 
Ready-modus (Klar).

Subnet. Mask 
(Delnettmaske)

Angir delnettmasken for 
nettverksporten.

Gateway Addr 
(Gatewayadresse)

Angir gateway-adressen til 
nettverksporten.

IP Setting 
(IP-innstilling)

Bestemmer om ENA-
informasjonen angis manuelt 
eller automatisk.

AUTO* (AUTOMATISK)

MANUAL (MANUELT)

Når handlingen er utført, kan du 
trykke på  for å gå tilbake til 
Ready-modus (Klar).

Network Speed 
(Nettverks-
hastighet)

Angir nettverkshastigheten. AUTO* (AUTOMATISK)

10Mbits/s (10 Mbps)

100Mbits/s (100 Mbps)

1 Trykk på  for å velge en verdi, 
og trykk deretter på  for å lagre.

2 Når handlingen er utført, kan du 
trykke på  for å gå tilbake til 
Ready-modus (Klar).

Menyvalg Formål Verdier

Execute Sensing 
(Utfør registrering)

Tilbakestiller tonertellingen 
manuelt.

Merk: Skriveren registrerer 
automatisk når det settes inn en 
ny tonerkassett. Denne 
innstillingen bør bare brukes i 
tilfeller der skriveren ikke 
gjenkjenner en tonerkassett 
som ny.

1 Trykk på  for å velge menyelementet, og trykk deretter 
på .

2 Når handlingen er utført, kan du trykke på  for å gå 
tilbake til Ready-modus (Klar).Clear Sense Data 

(Tøm 
registreringsdata)
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2 Forstå skrivermeldinger

Kontrollpanelet på skriveren viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer 
som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer hva de betyr, og forteller deg 
hvordan du kan fjerne meldingene.

Tabellene nedenfor viser meldingene i alfanumerisk rekkefølge. Du kan også finne frem til en melding ved hjelp av 
stikkordregisteret.

Statusmeldinger

Når det vises statusmeldinger, er feillampen av.

Melding Handling

Cancel Job (Avbryt jobb) Skriveren avbryter utskriftsjobben. Vent til meldingen forsvinner.

Check Sum Error
Push Any Key (Sjekksumfeil, trykk på 
en hvilken som helst tast)

Det oppstod en feil under nedlasting av en fastvareoppdatering. Trykk på 
en hvilken som helst tast for å prøve å laste ned fastvaren på nytt.

Completed (Fullført) Skriveren har fullført en handling. Vent til meldingen forsvinner.

Connection Error
Push Any Key (Tilkoblingsfeil, trykk 
på en hvilken som helst tast)

Det oppstod en feil under nedlasting av en fastvareoppdatering. Trykk på 
en hvilken som helst tast for å prøve å laste ned fastvaren på nytt.

Decompressing (Dekomprimerer) Vent til meldingen forsvinner.

Downloading (Laster ned) Skriveren mottar en fastvareoppdatering. Vent til meldingen forsvinner.

Executing (Utfører) Skriveren utfører en handling. Vent til meldingen forsvinner.

Firmware Update 
(Fastvareoppdatering)

Fastvaren for skriveren oppdateres. Vent til meldingen forsvinner.

Format Error
Push Any Key (Formateringsfeil, 
trykk på en hvilken som helst tast)

Det oppstod en feil under nedlasting av en fastvareoppdatering. Trykk på 
en hvilken som helst tast for å prøve å laste ned fastvaren på nytt.

Init EEPOROM (Initialiserer EEPOROM) Første diagnostikk kjøres. Vent til meldingen forsvinner.

Not Ready (Ikke klar) Skriveren er frakoblet. Trykk på  for å gå tilbake til Ready-modus 
(Klar).

Please Wait (Vent litt) Vent til meldingen forsvinner.

Printing (Skriver ut) Vent til meldingen forsvinner, eller avbryt utskriftsjobben.

Ready (Klar) Send en utskriftsjobb.

Reset (Tilbakestill) Vent til meldingen forsvinner.

Test finished (Test fullført) Første strømtest er fullført.

Test xx Første strømtest kjører.
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Forstå skrivermeldinger

Advarsler

Når det vises advarsler, er feillampen av.

Time Out Error
Push Any Key (Tidsavbruddsfeil, 
trykk på en hvilken som helst tast)

Det oppstod en feil under nedlasting av en fastvareoppdatering. Trykk på 
en hvilken som helst tast for å prøve å laste ned fastvaren på nytt.

Toner Sensing (Tonerregistrering) Skriveren kalibreres.

Melding Handling

Calibrating (Kalibrerer) Skriveren kalibreres.

Check Output Tray (Kontroller 
utskuff)

Utskuffen er nesten full. Fjern alt utskriftsmateriale fra utskuffen.

Check Toner xxxx (Kontroller toner 
xxxx)

Toneren i fargen "x" – K (sort), Y (gul), M (magenta) eller C (cyan) 
(det kan være opptil fire tonere, KYMC) – er snart oppbrukt. Den 
gjenværende toneren kan bare skrive ut 20 til 500 bilder, avhengig av 
dekningsgraden til tonerfargen. Du kan skrive ut omtrent 100–125 sider 
etter at en av disse meldingene vises.

Duplicate IPaddr (Duplikat IP-
adresse)

IP-adressen er duplisert. 
Koble fra LAN-kabelen, endre IP-adressen og koble til LAN-kabelen 
igjen. Se Network Menu (Nettverksmeny) hvis du vil ha instruksjoner 
om hvordan du angir IP-adressen.

Replace Belt CG (Bytt belte-CG) Skift fotolederbeltet. Se Utility Menu (Verktøymeny) hvis du vil ha 
instruksjoner om hvordan du tilbakestiller tellingen for fotolederbeltet.

Replace Fuser (Bytt fikseringsenhet) Bytt fikseringsenheten. Se Utility Menu (Verktøymeny) hvis du vil ha 
instruksjoner om hvordan du tilbakestiller tellingen for fikseringsenheten.

Replace Parts xxx (Bytt deler xxx) Det må utføres periodisk vedlikehold. Dette omfatter ikke utskifting av 
fikseringsenheten. 

Replace WT. Pack 
(Bytt toneroppsamlingsflaske)

Oppsamlingsflasken for toner er nesten full og må byttes ut. Skriveren 
kan skrive ut omtrent 50 sider til og skriver deretter ikke ut mer før 
oppsamlingsflasken for toner er byttet ut.

TMA Sensor Error (Feil i TMA-sensor) Det er oppdaget en kalibreringsfeil. For å fjerne meldingen må du slå av 
skriveren, sette inn papirskuffen på nytt og slå på skriveren. Ring etter 
service hvis feilmeldingen ikke forsvinner. 

Merk: Denne feilen oppstår bare når kalibreringsmodus er ON (PÅ). 
Se Calibration (Kalibrering) hvis du vil ha informasjon om hvordan du 
slår kalibrering på eller av. Hvis kalibrering settes til OFF (AV), kan det 
påvirke utskriftskvaliteten. 

Warming Up (Varmer opp) Vent til meldingen forsvinner.

Melding Handling
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Forstå skrivermeldinger

Servicemeldinger

Når det vises servicemeldinger, er feillampen på, og skriveren trenger umiddelbart tilsyn.

Check Front Cover (Sjekk 
frontdeksel)

Frontdekselet er ikke ordentlig lukket. Åpne frontdekselet og lukk det til 
det låses på plass.

Close Back Cover (Lukk bakdeksel) Lukk det angitte dekselet for å fjerne meldingen.

Close Front Cover (Lukk frontdeksel)

Close Top Cover (Lukk toppdeksel)

Data Error (Datafeil) Det er oppdaget ugyldige data. Slik fjerner du meldingen:
1 Trykk på  for å sette skriveren i frakoblet modus.
2 Trykk på og hold inne  i minst tre sekunder for å tømme alle data.
3 Trykk på  for å sette skriveren i tilkoblet modus igjen.

Error Recovery (Feilgjenoppretting) 1 Slå av skriveren, og kontroller alle kabeltilkoblingene.
2 Slå på skriveren igjen.
Hvis servicemeldingen vises på nytt, kan du ringe etter service, opplyse 
om meldingsnummeret og gi en beskrivelse av problemet.

JAM-A Tray, Rear 
(Papirstopp A, skuff, bak)

Det har oppstått en papirstopp. Fjern det fastkjørte papiret. Se 
Brukerhåndbok på CDen Programvare og dokumentasjon hvis du vil ha 
mer informasjon.

JAM-B, Rear (Papirstopp B, bak)

JAM-C, Rear (Papirstopp C, bak)

Output Tray Full (Utskuff full) Utskuffen er full. Fjern alt utskriftsmateriale fra utskuffen.

PM Error (Sideminnefeil) Det har oppstått en feil i sideminnet. For å fjerne meldingen må du slå av 
skriveren, vente i fem sekunder og slå på skriveren igjen. Ring etter 
service hvis feilmeldingen ikke forsvinner.

Replace Toner x (Bytt toner x) Toneren i fargen "x" – K (sort), Y (gul), M (magenta) eller C (cyan) – 
er oppbrukt. Bytt tonerkassetten for den fargen.

Replace WT. Pack 
(Bytt toneroppsamlingsflaske)

Oppsamlingsflasken for toner er enten full eller den mangler. Bytt eller 
sett inn en oppsamlingsflaske for toner.

Set Belt CG (Sett inn belte-CG) Fotolederbeltet mangler eller er ikke satt riktig på plass. Sett inn 
fotolederbeltet eller sett det på plass på nytt. Se Brukerhåndbok på 
CDen Programvare og dokumentasjon hvis du vil ha mer informasjon om 
hvordan du setter inn fotolederbeltet. 

Set Fuser Unit 
(Sett inn fikseringsenhet)

Fikseringsenheten mangler eller er ikke satt riktig på plass. Sett inn 
fikseringsenheten eller sett den på plass på nytt. Se Brukerhåndbok på 
CDen Programvare og dokumentasjon hvis du vil ha mer informasjon om 
hvordan du setter inn fikseringsenheten.

Set Transfer Roll 
(Sett inn overføringsvalse)

Overføringsvalsen mangler eller er ikke satt riktig på plass. Sett inn 
overføringsvalsen eller sett den på plass på nytt. 

Set Trayx (Sett inn skuff x) Papirskuff x mangler eller er ikke satt riktig inn. Sett inn den angitte 
papirskuffen eller sett den på plass på nytt. Se Brukerhåndbok på CDen 
Programvare og dokumentasjon hvis du vil ha mer informasjon om 
hvordan du setter inn papirskuffer.

Set x Toner CG (Sett inn x toner-CG) Toneren i fargen "x" – K (sort), Y (gul), M (magenta) eller C (cyan) – 
mangler eller er ikke satt riktig inn. Sett inn den angitte tonerkassetten 
eller sett den på plass på nytt. Se Brukerhåndbok på CDen Programvare 
og dokumentasjon hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter 
inn tonerkassetter.
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Henvisninger til størrelser for utskriftsmateriale (yyyy)

SVC xxx ERROR (SVC xxx-feil) 1 Slå av skriveren, og kontroller alle kabeltilkoblingene.
2 Slå på skriveren igjen.
Hvis servicemeldingen vises på nytt, kan du ringe etter service og 
opplyse om meldingsnummeret og gi en beskrivelse av problemet.

Toner CG Error (Toner CG-feil) Det er satt inn en tonerkassett som ikke kan brukes med denne 
skriveren. Ta ut tonerkassetten, og sett inn en egnet tonerkassett. 

Trayx Load yyyy 
(Fyll skuff x med yyyy)

Den angitte papirskuffen (x) inneholder ikke utskriftsmateriale av riktig 
størrelse (yyyy). Legg i utskriftsmateriale av den angitte størrelsen. 
Se Henvisninger til størrelser for utskriftsmateriale (yyyy) hvis du vil 
ha mer informasjon.

Trayy Load zzzz 
(Fyll skuff y med zzzz)

Den angitte papirskuffen (y) inneholder ikke riktig type utskriftsmateriale 
(yyyy). Legg i utskriftsmateriale av den angitte typen. Se Henvisninger 
til typer utskriftsmateriale (zzzz) hvis du vil vite mer om dette.

Henvisning Papirformat

A4 A4

A5 A5

B5 B5 (ISO) eller B5 (JIS)

EXE. Executive

LGL. Legal

LTR. Letter

HLT. Halvt Letter

#10 Commercial nr. 10

DL International DL

Free (Fritt) Brukerdefinert
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Forstå skrivermeldinger

Henvisninger til typer utskriftsmateriale (zzzz)

Henvisning Papirtype

Thin (Tynt) Lett papir

Plain (Vanlig) Vanlig papir

MThic (Mtykt) Tykt papir

Thic1 (Tykt1) Tykt papir

Thic2 (Tykt2) Tykt papir

Label (Etikett) Etiketter

Env1 (Konv1) Konvolutter

Env2 (Konv2) Tykke konvolutter

Trans 
(Transparent)

Transparenter

Spec. 
(Spesial)

Spesialpapir
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Stikkordregister

C
Calibrating (Kalibrerer) 12
Cancel Job (Avbryt jobb) 11
Check Front Cover (Sjekk frontdeksel) 13
Check Output Tray (Kontroller utskuff) 12
Check Sum Error (Sjekksumfeil) 11
Check Toner xxxx (Kontroller toner xxxx) 12
Close Back Cover (Lukk bakdeksel) 13
Close Front Cover (Lukk frontdeksel) 13
Close Top Cover (Lukk toppdeksel) 13
Completed (Fullført) 11
Connection Error (Tilkoblingsfeil) 11

D
Data Error (Datafeil) 13
Decompressing (Dekomprimerer) 11
diagram, meny 5
Downloading (Laster ned) 11
Duplicate IPaddr (Duplikat IP-adresse) 12

E
Error Recovery (Feilgjenoppretting) 13
Executing (Utfører) 11

F
Firmware Update (Fastvareoppdatering) 11
Format Error (Formateringsfeil) 11

I
Indikatorlampe 4
Init EEPOROM (Initialiserer EEPOROM) 11

J
JAM-A Tray, Rear (Papirstopp A, skuff, bak) 13
JAM-B, Rear (Papirstopp B, bak) 13
JAM-C, Rear (Papirstopp C, bak) 13

K
knapp

stopp 5
tilbake 5

kontrollpanel 4
kontrollpanelskjerm 5

M
menydiagram 5

N
Navigeringsknapper 5
Not Ready (Ikke klar) 11

O
Output Tray Full (Utskuff full) 13

P
panel

kontroll 4
skjerm 5

Please Wait (Vent litt) 11
PM Error (Sideminnefeil) 13
Printing (Skriver ut) 11

R
Ready (Klar) 11
Replace Belt CG (Bytt belte-CG) 12
Replace Fuser (Bytt fikseringsenhet) 12
Replace Parts xxx (Bytt deler xxx) 12
Replace Toner x (Bytt toner x) 13
Replace WT. Pack (Bytt toneroppsamlingsflaske) 12, 13
Reset (Tilbakestill) 11

S
Set Belt CG (Sett inn belte-CG) 13
Set Fuser Unit (Sett inn fikseringsenhet) 13
Set Transfer Roll (Sett inn overføringsvalse) 13
Set Trayx (Sett inn skuff x) 13
Set x Toner CG (Sett inn x toner-CG) 13
Stopp-knapp 5
SVC xxx ERROR (SVC xxx-feil) 14

T
Test finished (Test fullført) 11
Test xx 11
Tilbake-knapp 5
Time Out Error (Tidsavbruddsfeil) 12
TMA Sensor Error (Feil i TMA-sensor) 12
Toner CG Error (Toner CG-feil) 14
Toner Sensing (Tonerregistrering) 12
Trayx Load yyyy (Fyll skuff x med yyyy) 14
Trayy Load zzzz (Fyll skuff y med zzzz) 14

W
Warming Up (Varmer opp) 12


	Innhold
	Bruke skrivermenyene
	Forstå kontrollpanelet på skriveren
	Menyindeks

	Brukerinnstillinger
	Config Menu (Konfig.meny)
	Test Menu (Testmeny)

	Administrative innstillinger
	Utility Menu (Verktøymeny)
	Network Menu (Nettverksmeny)
	Toner Sense Menu (Tonerregistreringsmeny)


	Forstå skrivermeldinger
	Statusmeldinger
	Advarsler
	Servicemeldinger
	Henvisninger til størrelser for utskriftsmateriale (yyyy)
	Henvisninger til typer utskriftsmateriale (zzzz)

	Stikkordregister

