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1 Använda skrivarmenyer

Manöverpanelen

Skrivaren har en 2-radig gråskaledisplay som visar text. Knapparna Start och Stopp finns nedanför displayen och 
knapparna Bakåt, Navigering och Välj finns nedanför start- och stoppknapparna.

Knapparnas användning och manöverdisplayens layout beskrivs i följande tabell.

Knapp Funktion

Start 
(med indikatorlampa)

En grön lysdiod finns på manöverpanelen. Lysdioden visar om skrivaren är påslagen, om 
skrivaren är upptagen, i viloläge eller bearbetar ett jobb. 

Genom att trycka på Start växlar skrivarens status mellan Online (tillkopplad) och Offline 
(frånkopplad), och ger åtkomst till menyerna. 

ERROR

Bakåt

Displaypanel

Stopp

Navigeringsknappar

Fellampa

Start 
(med indikatorlampa)

Välj

Status Indikerar

Av Skrivaren är offline och menyerna är tillgängliga.

Fast grönt Skrivaren är på, men används inte

Blinkar grönt Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut ett 
jobb.
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Använda skrivarmenyer

Menyindex

Det finns ett antal menyer som du kan använda till att ändra skrivarinställningarna. Diagrammet visar menyindex på 
manöverpanelen, menyer och menyalternativ. Alternativen på varje meny och de värden du kan välja beskrivs noggrannare 
längre fram i kapitlet. 

Stopp Tryck på knappen Stopp om du vill avbryta skrivarens mekaniska processer. Om du trycker 
på Stopp visas meddelandet Stopping (stoppar). När skrivaren har stoppats visas 
Stopped (stoppad) och en lista med alternativ visas.

Bakåt Tryck på knappen Bakåt om du vill gå tillbaka till det fönster som visades senast.

Obs! Ändringar som gjorts i ett fönster tillämpas inte förrän du trycker på knappen Bakåt.

Navigeringsknappar Vänster- och Höger-knapparna används när du vill förflytta dig i ett fönster, 
t.ex. från ett menyindexalternativ till ett annat. 

Knappen Välj används till att initiera en åtgärd efter ett val. Tryck på Välj för 
att välja ett menyalternativ eller skicka ett konfigurationsobjekt. 

Displaypanel Pådisplayen visas meddelanden och grafik som beskriver skrivarens aktuella status samt 
eventuella problem som måste åtgärdas.

Den översta raden på displayen är rubrikraden. 

Fellampa Fellampan lyser när ett servicemeddelande inträffar. Mer information finns i 
Servicemeddelanden.

Knapp Funktion

ERROR

Tray1:Letter
Ready

ERROR

Tray1:Letter
Set K Toner CG

Config Menu 
(konfigurations-
meny)
Timeout (tidsgräns)
SleepMode 
(viloläge)
SleepTime 
(vilolägestid)
Port
Priority (prioritet)
Display
PaperDisp 
(pappersvisning)
Auto Feed 
(automatisk 
matning)
Calibration 
(kalibrering)

Utility Menu 
(verktygsmenyn)
Clear Belt CG 
(nollställ räknare 
för bälte)
Clear Fuser 
(nollställ 
fixeringsenhet)
Clear Print Info 
(rensa 
utskriftsinfo)
Setting default 
(standard-
inställning)
Tray2 Margin 
(marginal för 
magasin 2)

Network Menu 
(nätverksmeny)
Ip Addr (IP-
adress)
Subnet. Mask 
(subnätmask)
Gateway Addr 
(gateway-adress)
IP Setting (IP-
inställning)
Network Speed 
(nätverkshas-
tighet)

Toner Sense 
Menu (tonerav-
känningsmenyn)
Execute Sensing 
(kör avkänning)
Clear Sense Data 
(rensa 
avkänningsdata)

Test Menu 
(testmeny)
TestPrint 
(testutskrift)
ConfigPage (konfi-
gurationssida)
NetConfigPage 
(konfigurationssida 
för nätverk)
StatusPage 
(statussida)
TestMode 
(testläge)

Användarinställningar Administrationsinställningar
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Använda skrivarmenyer

Användarinställningar

Obs! En asterisk (*) vid värdet anger att det är originalvärdet som visas.

Config Menu (konfigurationsmeny)

Konfigurationsalternativ för skrivaren som styr hur skrivaren fungerar.

Menyval Syfte Värden

Timeout (tidsgräns) Anger en tidsgräns i sekunder. Med 
tidsgränsen görs en paus i 
skrivarens mottagning av 
utskriftsdata. Det kan leda till att de 
data som delvis mottagits skrivs ut 
så att skrivaren kan ta emot nya 
utskriftsdata. Resultatet kan bli en 
utskrift där en del data saknas, en 
felaktig utskrift eller ingen utskrift 
alls.

5 till 999 (300*)

OFF (AV)

SleepMode 
(viloläge)

Anger om skrivarens 
energisparläge ska användas.

ON* (PÅ) Skrivaren går in i viloläge när tiden 
som angetts i "SleepTime" 
(vilolägestid) har passerat.

OFF (AV) Energisparfunktionen har 
stängts av.

SleepTime 
(vilolägestid)

Avgör hur länge (i minuter) som 
skrivaren väntar efter ett 
utskriftsjobb innan den övergår till 
energisparläge.

30M*, 60M, 120M, 
240M, 5M och 15M

Port Anger vilken gränssnittsport som 
ska användas. 

AUTO* Anger både LAN-porten och USB-
porten. Endera porten används 
automatiskt enligt inställningen i 
undermenyn Priority (prioritet).

NET (NÄT) Anger LAN-porten. Med den här 
inställningen kan skrivaren inte ta 
emot utskriftsdata från USB-porten.

USB Anger USB-porten. Med den här 
inställningen kan skrivaren inte ta 
emot utskriftsdata från LAN-porten.

Priority (prioritet) Anger prioriteten mellan LAN- och 
USB-gränssnittsporten när båda 
portarna har aktiverats i 
undermenyn Port. 

AUTO* Skrivaren tar växelvis emot data 
från LAN-porten och den parallella 
porten .

NET (NÄT) LAN-porten prioriteras för 
mottagning av utskriftsdata. 
Det leder ibland till att utskriftsdata 
från USB-porten inte skrivs ut.

USB USB-porten prioriteras för 
mottagning av utskriftsdata. 
Det leder ibland till att utskriftsdata 
från LAN-porten inte skrivs ut.
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Använda skrivarmenyer

Test Menu (testmeny)

Utskrivbara sidor som visar information om skrivarens aktuella inställningar.

Display Anger vilket språk som visas på 
manöverpanelen.

JAPANESE (japanska)

ENGLISH* (engelska)

GERMAN (tyska)

FRENCH (franska)

SPANISH (spanska)

ITALIAN (italienska)

PaperDisp 
(pappersvisning)

Anger vilken pappersstorlek som 
visas på kontrollpanelen när en liten 
pappersstorlek upptäcks i 
magasinet. 

DL*

A5

HLT

A6

#10

Auto Feed 
(automatisk 
matning)

Anger vilket magasin som ska 
användas för utskrift när 
inställningen för val av 
pappersmagasin har angetts till 
automatiskt.

ALL* (alla) Automatisk prioritet. Skrivaren väljer 
det magasin som är installerat med 
den närmaste storleken.

1 Anger magasin 1.

2 Anger magasin 2.

Calibration 
(kalibrering)

Anger om skrivaren ska använda 
tonerkalibrering eller inte. 

ON* (PÅ) Aktiverar kalibrering.

OFF (AV) Avaktiverar kalibrering.

Menyval Syfte Värden

TestPrint 
(testutskrift)

Skriver ut en färgtestsida. När du har valt det här objektet skrivs sidan ut. När sidan har 
skrivits ut trycker du på  för att återgå till läget Ready 
(klar).
Obs! Inmatningsmagasinet som visas på den övre raden av 
manöverpanelen är standardkällan för det här testet. Om den 
valda materialtypen är OH-film används magasin 1 
(materialtypen anges i menyn Test Mode (testläge)). 
Konfigurationssidan skrivs endast ut på papper i A4- eller 
Letter-storlek. Om ingen av storlekarna är tillgängliga avbryts 
utskriften tills rätt storlek har fyllts på.

ConfigPage 
(konfigurationssida)

Skriver ut skrivarens 
konfigurationssida. 

NetConfigPage 
(konfigurationssida 
för nätverk)

Skriver ut information om 
nätverksinställningar och 
kontrollerar nätverksanslutningen.

På den här sidan får du även 
information som hjälper dig att 
konfigurera skrivaren för 
nätverksutskrift.

StatusPage 
(statussida)

Skriver ut statussida med detaljerad 
information om förbrukningsartiklar.

Menyval Syfte Värden
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Använda skrivarmenyer

TestMode 
(testläge)

Anger materialtyp och utskriftsläge 
vid utskrift av testsida, 
konfigurationssida, 
nätverkskonfigurationssida och 
statussida. 

Obs! Om du väljer en annan 
inställning än TRANS (OH-film) 
används den valda materialtypen 
för utskrift oavsett vilket material 
som faktiskt ligger i skrivaren. Se till 
att välja en lämplig inställning i 
undermenyn.

PLAIN* (vanlig) Välj den här inställningen om du vill 
skriva ut på vanligt papper (75g/m² 
till 89g/m²).

TRANS (OH-film) Välj det här alternativet om du vill 
skriva ut på OH-film. Utskrift med 
det här alternativet avbryts tills 
materialet i magasin 1 har bytts ut 
mot OH-film.

LABEL (etikett) Välj det här alternativet om du vill 
skriva ut på etiketter.

THIN (tunn) Välj det här alternativet om du vill 
skriva ut på lätt papper (60g/m² till 
74g/m²).

MTHICK 
(halvtjockt papper)

Välj det här alternativet om du vill 
skriva ut på tjockt papper (90g/m² till 
104g/m²).

THICK1 
(tjockt papper 1)

Välj det här alternativet om du vill 
skriva ut på tjockt papper (105g/m² 
till 163g/m²).

THICK2 
(tjockt papper 2)

Välj det här alternativet om du vill 
skriva ut på tjockt papper (164g/m² 
till 210g/m²).

ENV1 (kuvert 1) Välj det här alternativet om du vill 
skriva ut på kuvert.

ENV2 (kuvert 2)

Menyval Syfte Värden
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Använda skrivarmenyer

Administrationsinställningar

Administrationsmenyerna utgörs av Utility Menu (verktygsmenyn), Network Menu (nätverksmenyn) och Toner Sense Menu 
(toneravkänningsmenyn). Så här öppnar du menyerna:

1 Se till att skrivaren är på och att meddelandet Ready (klar) visas.

2 Tryck på .

3 Tryck på  tills Not Ready (Inte klar) visas.

4 Tryck på och håll in  i tre sekunder tills Utility Menu (verktygsmenyn) visas.

5 Tryck på  för att välja Utility Menu (verktygsmenyn), Network Menu (nätverksmenyn) eller Toner Sense Menu 

(toneravkänningsmenyn), och tryck sedan på  för att öppna menyn.

Utility Menu (verktygsmenyn)

Verktygsmenyn används till att återställa underhållsartiklar eller originalvärden.

Menyval Syfte Värden

Clear Belt CG 
(nollställ räknare för 
bälte)

Nollställer räknaren för 
fotoframkallningskassetten. 

Not Execute (kör inte)
Execute (kör)

Om Not Execute (kör inte) har valts 
ändras inte de användardefinierade 
inställningarna.
För att köra:

1 Tryck på  för att välja Execute 
(kör) och tryck sedan på  när du 
vill utföra åtgärden.

2 När åtgärden har utförts trycker du 
på  för att återgå till läget 
Ready (klar).

Clear Fuser 
(nollställ 
fixeringsenhet)

Nollställer räknaren för 
fixeringsenheten.

Clear Print Info 
(rensa utskriftsinfo)

Nollställer skrivarens 
sidräknare.

Setting default 
(standard-
inställning)

Skrivarinställningarna återgår till 
de fabriksinställda 
standardvärdena.

Tray2 Margin 
(marginal för 
magasin 2)

Anger justeringsvärdet för 
pappersmatning från magasin 2.

Obs! Den här inställningen är 
endast tillgänglig om facket för 
530 ark är installerad.

-35–35 (0*) 1 Tryck på  för att välja värdet och 
tryck sedan på  för att spara.

2 När åtgärden har utförts trycker du 
på  för att återgå till läget 
Ready (klar).
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Använda skrivarmenyer

Network Menu (nätverksmeny)

Nätverksmenyn används till att konfigurera den inbyggda nätverksadaptern.

Toner Sense Menu (toneravkänningsmenyn)

Toneravkänningsmenyn används till att manuellt nollställa tonerräknaren.

Menyval Syfte Värden

Ip Addr (IP-adress) Anger nätverksportens adress. 0.0.0.0 * till

255.255.255.254

1 Tryck på  för att välja 
menyalternativet och tryck sedan 
på .
Nu kan adressen matas in.

2 Tryck på  för att ändra det första 
värdet (eller håll  intryckt för att 
bläddra snabbare). Tryck sedan på 

 för att spara och gå vidare till 
nästa värde.

3 Upprepa tills den önskade 
adressen har angetts.

4 När adressen har angetts trycker 
du på  för att återgå till läget 
Ready (klar).

Subnet.  Mask 
(subnätmask)

Anger nätverkets subnätmask.

Gateway Addr 
(gateway-adress)

Anger nätverksportens gateway-
adress.

IP Setting 
(IP-inställning)

Avgör om ENA-informationen 
ska anges manuellt eller 
automatiskt.

AUTO*

MANUAL (manuellt)

När åtgärden har utförts trycker du på 
 för att återgå till läget Ready 

(klar).

Network Speed 
(nätverkshastighet)

Anger nätverkshastigheten. AUTO*

10Mbits/s

100Mbits/s

1 Tryck på  för att välja värdet och 
tryck sedan på  för att spara.

2 När åtgärden har utförts trycker du 
på  för att återgå till läget 
Ready (klar).

Menyval Syfte Värden

Execute Sensing 
(kör avkänning)

Återställer tonerräknaren 
manuellt.

Obs! Skrivaren känner 
automatiskt av när en ny kassett 
har satts i. Det här alternativet 
ska bara användas om skrivaren 
inte identifierar en ny kassett 
som ny.

1 Tryck på  för att välja menyalternativet och tryck sedan 
på .

2 När åtgärden har utförts trycker du på  för att återgå till 
läget Ready (klar).Clear Sense Data 

(rensa 
avkänningsdata)
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2 Skrivarmeddelanden

På manöverpanelen visas meddelanden som beskriver skrivarens aktuella status samt eventuella problem som måste 
åtgärdas. Det här avsnittet innehåller en lista med alla skrivarmeddelanden, en förklaring till vad de betyder samt en 
beskrivning av hur du tar bort meddelandena.

I följande tabeller anges meddelandena i alfanumerisk ordning. Du kan också hitta ett meddelande i index.

Statusmeddelanden

Under statusmeddelanden är fellampan av.

Meddelande Åtgärd

Cancel Job (avbryt jobb) Skrivaren avbryter ett utskriftsjobb. Vänta tills meddelandet försvinner.

Check Sum Error (kontrollfel)
Push Any Key (tryck på valfri 
tangent)

Ett fel uppstod medan en uppdatering av fast programvara hämtades. 
Tryck på valfri tangent om du vill försöka hämta den fasta programvaran 
igen.

Completed (slutförd) Skrivaren har slutfört en åtgärd. Vänta tills meddelandet försvinner.

Connection Error (anslutningsfel)
Push Any Key (tryck på valfri 
tangent)

Ett fel uppstod medan en uppdatering av fast programvara hämtades. 
Tryck på valfri tangent om du vill försöka hämta den fasta programvaran 
igen.

Decompressing (packar upp) Vänta tills meddelandet försvinner.

Downloading (hämtar) Skrivaren tar emot en uppdatering av den fasta programvaran. Vänta tills 
meddelandet försvinner.

Executing (utför) Skrivaren utför en åtgärd. Vänta tills meddelandet försvinner.

Firmware Update (uppdatering av fast 
programvara)

Skrivarens fasta programvara uppdateras. Vänta tills meddelandet 
försvinner.

Format Error (formatfel)
Push Any Key (tryck på valfri 
tangent)

Ett fel uppstod medan en uppdatering av fast programvara hämtades. 
Tryck på valfri tangent om du vill försöka hämta den fasta programvaran 
igen.

Init EEPOROM (startar EEPOROM) Initial diagnostik körs. Vänta tills meddelandet försvinner.

Not Ready (inte klar) Skrivaren är frånkopplad. Tryck på  för att återgå till Ready (klar).

Please Wait (vänta) Vänta tills meddelandet försvinner.

Printing (skriver ut) Vänta tills meddelandet försvinner eller avbryt utskriftsjobbet.

Ready (klar) Skicka ett jobb till utskrift.

Reset (återställ) Vänta tills meddelandet försvinner.

Test finished (test avslutat) Inledande självtest är avslutat.

Test xx Inledande självtest körs.
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Skrivarmeddelanden

Varningsmeddelanden

Under varningsmeddelanden är fellampan av.

Time Out Error (tidsgränsfel)
Push Any Key (tryck på valfri 
tangent)

Ett fel uppstod medan en uppdatering av fast programvara hämtades. 
Tryck på valfri tangent om du vill försöka hämta den fasta programvaran 
igen.

Toner Sensing (toneravkänning) Skrivaren kalibrerar.

Meddelande Åtgärd

Calibrating (kalibrerar) Skrivaren kalibrerar.

Check Output Tray 
(kontrollera utmatningsfack)

Utmatningsfacket är nästan fullt. Ta bort det utskrivna materialet från 
utmatningsfacket.

Check Toner xxxx 
(kontrollera toner xxxx)

Tonern i färgen "x" -- K (svart), Y (gult), M (magenta) eller C (cyan), kan 
vara upp till fyra typer av toner (KYMC) -- är snart slut. Den kvarvarande 
tonern kan bara skriva ut 20 till 500 bilder, beroende på tonerfärgens 
täckning. Du kan skriva ut ytterligare ungefär 100-125 sidor efter att 
meddelandet har visats.

Duplicate IPaddr 
(duplicerad IP-adress)

IP-adressen har duplicerats. 
Koppla från nätverkssladden, ändra IP-adressen och återanslut 
nätverket. Om du vill ha instruktioner om hur IP-adressen anges går du 
till Network Menu (nätverksmeny).

Replace Belt CG 
(byt ut fotoframkallarbandet)

Byt ut fotoframkallarbandet. Fler instruktioner om hur du nollställer 
räknaren till fotoframkallarbandet finns i Utility Menu (verktygsmenyn).

Replace Fuser (byt ut fixerenhet) Byt ut fixeringsenheten. Fler instruktioner om hur du nollställer räknaren 
till fixerenheten finns i Utility Menu (verktygsmenyn).

Replace Parts xxx 
(byt ut delarna xxx)

Periodiskt underhåll krävs. Detta inkluderar inte byte av fixerenheten. 

Replace WT.  Pack 
(byt ut uppsamlingsflaskan)

Toneruppsamlingsflaskan är nästan full och måste bytas ut. Skrivaren 
kommer att kunna skriva ut ungefär 50 sidor till och sedan inte skriva ut 
fler tills uppsamlingsflaskan är utbytt.

TMA Sensor Error (TMA-sensorfel) Ett kalibreringsfel har upptäckts. Om du vill rensa meddelandet stänger 
du av skrivaren, installerar om pappersmagasinet och startar skrivaren 
igen. Om felmeddelandena fortsätter, ringer du efter service. 

Obs! Det här felet uppkommer endast när kalibreringsläget är ON (PÅ). 
Information om hur du slår på eller av kalibrering finns i Calibration 
(kalibrering). Om kalibrering är angivet till OFF (AV) kan 
utskriftskvaliteten påverkas. 

Warming Up (värmer upp) Vänta tills meddelandet försvinner.

Meddelande Åtgärd
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Skrivarmeddelanden

Servicemeddelanden

Under servicemeddelanden är lampan på och skrivaren kräver omedelbart underhåll.

Check Front Cover 
(kontrollera den främre luckan)

Den främre luckan är inte ordentligt stängd. Öppna den främre luckan 
och stäng den så den låses fast.

Close Back Cover (stäng bakre lucka) Ta bort meddelandet genom att stänga den angivna luckan.

Close Front Cover 
(stäng främre lucka)

Close Top Cover (stäng övre lucka)

Data Error (datafel) Ogiltig skrivardata har upptäckts. Så här tar du bort meddelandet:
1 Tryck på  för att sätta skrivaren i frånkopplat läge.
2 Håll ned  i minst 3 sekunder för att rensa alla data.
3 Tryck på  för att sätta tillbaka skrivaren i tillkopplat läge.

Error Recovery (återhämtning) 1 Stäng av skrivaren och kontrollera alla kablar.
2 Slå på skrivaren igen.
Om meddelandet visas igen bör du ringa efter service, tala om vad det är 
för problem och vilket nummer som visas.

JAM-A Tray, Rear 
(KVADD-A magasin, bakre)

Papperskvadd har uppstått. Ta bort papperet som har fastnat. Mer 
information finns i användarhandboken på cd-skivan Programvara och 
dokumentation.

JAM-B, Rear (KVADD-B, bakre)

JAM-C, Rear (KVADD-C, bakre)

Output Tray Full 
(utmatningsfacket fullt)

Utmatningsfacket är fullt. Ta bort det utskrivna materialet från 
utmatningsfacket.

PM Error (sidminnesfel) Ett sidminnesfel har uppstått. Om du vill rensa meddelandet stänger du 
av skrivaren, väntar fem sekunder och slår på skrivaren. Om 
felmeddelandena fortsätter, ringer du efter service.

Replace Toner x (byt ut toner x) Tonern i färgen "x" – K (svart), Y (gult), M (magenta) eller C (cyan) – 
är snart slut. Byt ut den färgens tonerkassett.

Replace WT.  Pack 
(byt ut uppsamlingsflaskan)

Toneruppsamlingsflaskan är full eller saknas. Byt ut eller installera en 
toneruppsamlingsflaska.

Set Belt CG 
(ange fotoframkallarbälte)

Fotoframkallarbandet saknas eller är inte rätt installerat. Installera eller 
återställ fotoframkallarbandet. Mer information om installation av 
fotoframkallarbandet finns i användarhandboken på cd-skivan 
Programvara och dokumentation. 

Set Fuser Unit (ange fixerenhet) Fixerenheten saknas eller är inte rätt installerad. Installera eller återställ 
fixerenheten. Mer information om installation av fixerenheten finns i 
användarhandboken på cd-skivan Programvara och dokumentation.

Set Transfer Roll 
(ange överföringsrulle)

Överföringsrullen saknas eller är inte rätt installerat. Installera eller 
återställ överföringsrullen 

Set Trayx (ange magasin x) Magasin x saknas eller är inte rätt installerat. Installera eller återställ 
angivet pappersmagasin.  Mer information om installation av 
pappersmagasin finns i användarhandboken på cd-skivan Programvara 
och dokumentation.

Set x Toner CG (ange tonerkassett x) Tonern i färgen "x" -- K (svart), Y (gult), M (magenta) eller C (cyan) – 
saknas eller är inte rätt installerad. Installera eller sätt i angiven 
tonerkassett igen. Mer information om installation av tonerkassetter finns 
i användarhandboken på cd-skivan Programvara och dokumentation.
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Skrivarmeddelanden

Materialstorleksanvisningar (yyyy)

SVC xxx ERROR (servicefel xxx) 1 Stäng av skrivaren och kontrollera alla kablar.
2 Slå på skrivaren igen.
Om meddelandet visas igen bör du ringa efter service och tala om vad 
det är för problem och vilket nummer som visas.

Toner CG Error (tonerkassettfel) Du har installerat en tonerkassett som skrivaren inte kan använda. 
Ta bort tonerkassetten och installera en som kan användas. 

Trayx Load yyyy 
(fyll på yyyy i magasin x)

Det angivna pappersmagasinet (x) innehåller inte rätt materialstorlek 
(yyyy). Fyll på den indikerade materialstorleken. Mer information finns i 
Materialstorleksanvisningar (yyyy).

Trayy Load zzzz 
(fyll på zzzz i magasin y)

Det angivna pappersmagasinet (x) innehåller inte rätt materialtyp (zzzz). 
Fyll på den indikerade materialtypen. Mer information finns i 
Materialtypanvisningar (zzzz).

Anvisning Materialstorlek

A4 A4

A5 A5

B5 B5 (ISO) eller B5 (JIS)

EXE. Executive

LGL. US Legal

LTR. US Letter

HLT. Halvt Letter

#10 Kommersiell #10

DL Internationellt DL

Free (ledigt) Användardefinierat
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Skrivarmeddelanden

Materialtypanvisningar (zzzz)

Anvisning Materialstorlek

Thin Tunt, lätt papper

Plain Vanligt papper

MThic Tjockt papper

Thic1 Tjockt papper

Thic2 Tjockt papper

Label Etiketter

Env1 Kuvert

Env2 Tjocka kuvert

Trans OH-film

Spec. Specialpapper
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Index

B
Bakåtknapp 5

C
Calibrating (kalibrerar) 12
Cancel Job (avbryt jobb) 11
Check Front Cover (kontrollera den främre luckan) 13
Check Output Tray (kontrollera utmatningsfack) 12
Check Sum Error (kontrollfel) 11
Check Toner xxxx (kontrollera toner xxxx) 12
Close Back Cover (stäng bakre lucka) 13
Close Front Cover (stäng främre lucka) 13
Close Top Cover (stäng övre lucka) 13
Completed (slutförd) 11
Connection Error (anslutningsfel) 11

D
Data Error (datafel) 13
Decompressing (packar upp) 11
diagram, meny 5
displaypanel 5
Downloading (hämtar) 11
Duplicate IPaddr (duplicerad IP-adress) 12

E
Error Recovery (återhämtning) 13
Executing (utför) 11

F
Firmware Update (uppdatering av fast programvara) 11
Format Error (formatfel) 11

I
Indikatorlampa 4
Init EEPOROM (startar EEPOROM) 11

J
JAM-A Tray, Rear (KVADD-A magasin, bakre) 13
JAM-B, Rear (KVADD-B, bakre) 13
JAM-C, Rear (KVADD-C, bakre) 13

K
knapp

bakåt 5
stopp 5

M
manöverpanel 4
menydiagram 5

N
Navigeringsknappar 5
Not Ready (inte klar) 11

O
Output Tray Full (utmatningsfacket fullt) 13

P
panel

display 5
manöver- 4

Please Wait (vänta) 11
PM Error (sidminnesfel) 13
Printing (skriver ut) 11

R
Ready (klar) 11
Replace Belt CG (byt ut fotoframkallarbandet) 12
Replace Fuser (byt ut fixerenhet) 12
Replace Parts xxx (byt ut delarna xxx) 12
Replace Toner x (byt ut toner x) 13
Replace WT. Pack (byt ut uppsamlingsflaskan) 12, 13
Reset (återställ) 11

S
Set Belt CG (ange fotoframkallarbälte) 13
Set Fuser Unit (ange fixerenhet) 13
Set Transfer Roll (ange överföringsrulle) 13
Set Trayx (ange magasin x) 13
Set x Toner CG (ange tonerkassett x) 13
Stoppknapp 5
SVC xxx ERROR (servicefel xxx) 14

T
Test finished (test avslutat) 11
Test xx 11
Time Out Error (tidsgränsfel) 12
TMA Sensor Error (TMA-sensorfel) 12
Toner CG Error (tonerkassettfel) 14
Toner Sensing (toneravkänning) 12
Trayx Load yyyy (fyll på yyyy i magasin x) 14
Trayy Load zzzz (fyll på zzzz i magasin y) 14

W
Warming Up (värmer upp) 12
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