
Oversigtskort

Kontrolpanel

Tryk på Menu for at:

• Åbne menuerne fra tilstanden Klar.

• Gennemse menuerne eller værdierne.

• Øge eller formindske en numerisk værdi.

• Vise Jobmenu, mens printeren er optaget.

Tryk på Vælg for at:

• Vælge menupunktet i den anden linje i displayet.

• Gemme det valgte som en ny standardindstilling.

Tryk på knappen Retur for at vende tilbage til det forrige menuniveau.

Tryk på Start for at:

• Forlade printermenuerne og vende tilbage til tilstanden Klar.

• Slette meddelelser.

Tryk på Stop for midlertidigt at stoppe al udskrivningsaktivitet uden at miste data.

Oplysninger om udskrivning af denne 
oversigt
Denne oversigt er findes også i et format, der kan udskrives, på publications-cd'en, 
der fulgte med printeren.

Udskrivning af fortrolige job
Hvis du vil udskrive et job, der er personligt eller fortroligt, og du ikke ønsker, at 
andre skal se det, kan printeren opbevare dit job i hukommelsen, indtil du kommer 
hen til printeren.

Bemærk! Dette fungerer kun med brugerdefinerede printerdrivere. Disse drivere 
findes på den drivers-cd, der blev leveret sammen med printeren.

Sådan udskrives et fortroligt job:

 1 Vælg i dit tekstbehandlingsprogram, regnearksprogram, din browser eller et 
andet program Filer  Udskriv.

 2 Klik på Egenskaber (eller Indstillinger, Printer eller Konfiguration 
afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren. 

 3 Klik på Hjælp, og læs emnet "Fortrolig udskrivning" eller "Udskrivning og 
tilbageholdelse af job". Følg vejledningen. 

Bemærk! Hvis du sender en stor fil til en delt netværksprinter, forbliver den i 
printerhukommelsen, indtil du udskriver den. Dette kan forhindre andre i 
at udskrive. Hent dine udskriftsjob så hurtigt som muligt. Hvis du vil 
kontrollere mængden af hukommelse i printeren, skal du se 
Udskrivning af en side med menuindstillinger.

 4 Gå til printeren, og brug kontrolpanelet til at hente det fortrolige udskriftsjob:

a Tryk på Menu, indtil du ser Jobmenu, og tryk derefter på Vælg.

b Tryk på Menu indtil Fortroligt job vises, og tryk derefter på Vælg. 

c Tryk på Menu, indtil dit brugernavn vises, og tryk derefter på Vælg.

d Indtast den personlige fircifrede PIN-kode ved hjælp af kontrolpanelets 
nummerknapper. Der vises stjerner i displayet, når du indtaster din PIN-
kode.

e Tryk på Menu, indtil Udskriv job vises, og tryk derefter på Vælg. 
(Udskriv alle job sender alle job med samme brugernavn og PIN-kode 
til printeren med det samme).

f Tryk på Menu, indtil du ser det job, du vil udskrive, og tryk derefter på 
Vælg. 

g Tryk på Start for at sende jobbet til printeren.

Når jobbet er udskrevet, slettes det fra printerhukommelsen, og printeren vender 
tilbage til tilstanden Klar.

Afhjælpning af papirstop
Dette afsnit viser, hvordan du kan afhjælpe papirstop på basis af meddelelserne i 
kontrolpanelet. Fjern et papirstop ved at tage fat i det fastklemte medie med begge 
hænder og trække det forsigtigt væk fra printeren for at fjerne det.

Advarsel! Forsøg ikke at fjerne papirstop ved brug af værktøj eller andre 
genstande. Dette kan forårsage permanent beskadigelse af 
printeren.

Papirstop bag bagpanelet

FORSIGTIG! Der er varmt inde i printeren i nærheden af fuserenheden.

Åbn bagpanelet, og træk i begge fuserenhedens udløserhåndtag for at få adgang til 
papirstop bag bagpanelet. Husk at genplacere fuserenhedens udløserhåndtag, når 
du har afhjulpet papirstoppet.

Kontrolpanelets display: 201 Papirstop

Kontrolpanelets display: 202 Papirstop

Papirstop i dupleksenhedsoptionen

Kontrolpanelets display: 230 Papirstop

Kontrolpanelets display: 231 Papirstop

Papirstop i skuffer

Kontrolpanelets display: 241 Papirstop (standardskuffe)

Kontrolpanelets display: 242 Papirstop (skuffeoption til 
530 ark)

 

Bemærk! Det er muligvis ikke nødvendigt at fjerne en skuffe helt, hvis der opstår et 
papirstop i en skuffeoption til 530 ark.
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Ilægning af papir i en skuffe

Læg medier i standardskufferne eller skuffeoptionerne. Medierne lægges i på 
samme måde i alle skuffer.

 1 Fjern skuffen.
 2 Åbn dækslet, hvis du vil lægge udskriftsmedie i en skuffeoption til legal-papir.
 3 Klem sammen om længdestyrets tapper som vist, og placer styret i den 

korrekte position til den mediestørrelse, du ilægger.
 4 Klem sammen om breddestyrets tapper som vist, og placer styret i den 

korrekte position til den mediestørrelse, du ilægger.
 5 Læg mediet i bakken med den anbefalede udskriftsside opad ved enkeltsidet 

udskrivning og nedad ved tosidet udskrivning. Ilæg ikke medie over 
markeringen.

 6 Luk dækslet, hvis du vil lægge udskriftsmedie i en skuffeoption til legal-papir.
 7 Sæt skuffen i.

Ilægning af brevpapir
Ilægning af brevpapir afhænger af de optioner, der er installeret.

Almindelige printermeddelelser

Annullering af udskriftsjob
Sådan annulleres et udskriftsjob, efter udskrivningen er startet:

 1 Tryk på Menu, indtil du ser Jobmenu, og tryk derefter på Vælg.
 2 Tryk på Menu, indtil Annuller job vises, og tryk derefter på Vælg.

Udskrivning af en side med 
menuindstillinger
Hvis du vil kontrollere indstillingerne for papirstørrelse og papirtype og kontrollere 
installerede optioner og hukommelse, skal du udskrive en side med 
menuindstillinger:

 1 Tryk på Menu, indtil Testmenu vises, og tryk derefter på Vælg.
 2 Tryk på Menu, indtil Udskriv menuer vises, og tryk derefter på Vælg. Siden 

med menuindstillinger udskrives.

Kontrolpanelets menuer
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Printeren anmoder om 
en anden mediestørrelse 
eller -type end den, der 
er lagt i.

• Fjern det medie, der i øjeblikket er lagt i 
den angivne skuffe, og læg det ønskede 
medie i.

• Tryk på Vælg for at slette meddelelsen 
og udskrive på det medie, der aktuelt er 
lagt i skuffen.

• Annuller det aktuelle job.

Venter

Printeren har modtaget 
data til udskrivning, men 
venter på en kommando 
eller yderligere data. 

• Tryk på Start for at udskrive indholdet af 
bufferen.

• Annuller det aktuelle job.

Ikke klar

Printeren er ikke klar til 
at behandle data.

Tryk på Start for at gøre printeren klar til at 
modtage job.

Tømmer buffer

Printeren sletter det 
aktuelle udskriftsjob.

• Vent på, at meddelelsen slettes.

• Nogle gange betyder denne meddelelse, 
at driverdataene ikke stemte overens 
med, hvad printeren forventede. Hvis 
problemet opstår igen, skal du prøve at 
udskrive via en anden printerdriver.
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Papirmenu
Papirkilde
Papirstørrelse
Papirtype
Specialtyper
Indstilling af 
Universal
Erstat med str.
Vægt af papir
Papirilægning

Menuen Finishing
Duplex
Dupleksindbind.
Kopier
Tomme sider
Sortering
Skillesider
Skillesidekilde
Udskr. fl. sider
Multisiderkflg.
Multisidevisn.
Multisideramme

Testmenu
Udskriv menuer
Udskr. netopsæt
Udskr. net<x>-opsæt
Udskriv skrifttyper
Udskriv bibliotek
Fabriksindstillinger
Ryd tilb.hld. job
Form. flashkort
Defrag flashkort
Format disk
Jobstat.oversigt
Hexudskrivning
Dækningsberegner

Jobmenu
Annuller job
Fortroligt job
Tilbageholdte job
Nulstil printer
Udskriv buffer
Afbryd 
gendannelse

Opsætningsmenu
Printersprog
Strømbesparer
Spar ressourcer
Indlæs til
Print timeout
Vent-timeout
Fortsæt autom.
Genopret v. stop
Beskyt side
Displaysprog
Alarmkontrol
Toneralarm
Jobstatistik

Serielmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Serielbuffer
Jobbuffering
RS-232/RS-422
RS-422-polaritet
Serielprotokol
Robust XON
Baud
Databit
Paritet
Benyt DSR

Netværksmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Netværksbuffer
Jobbuffering
Mac binær PS
Std.netv.opsæt.
Netværk <x> 
opsætning

USB-menu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
USB-buffer
Jobbuffering
Mac binær PS

PCL-emul-menu
Skrifttypekilde
Skrifttypenavn
Punktstørrelse
Tegnbredde
Symbolsæt
Papirretning
Linjer pr. side
A4-bredde
Nyt nr. til bakke
Auto CR efter LF
Auto LF efter CR

PostScript-menu
Udskriv PS-fejl
Skr.typeprior.
Billedudglatning
Pdf-menu

Parallelmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Parallelbuffer
Jobbuffering
Avanceret status
Protokol
Svar på init.
Parallelfunkt. 1
Parallelfunkt. 2
Mac binær PS

Hjælpmenu
Udskriv alt
Hjælpvejledning
Udskrivningsvejled
ning
Vejledning til 
forbrugsstoffer
Udskriftskvalitet
Farvekvalitet
Medievejledning
Tilslutningsvejledni
ng
Vejledning til 
flytning af printeren
Fejl i udskriftsjob
Afhjælpning af 
papirstop

Forbrugsst.menu
<farve>toner
Tonerspildflaske
Fotopatron
Fuserenhed
Forbrugsst. levetid
Udsk. forbrugsst

Farvemenu
Udskriftstilstand
Farvekorrektion
Tonersværtn.gr.
Farvebesparer
Farvebalance
Farveeksempler
Manuel farve


