
Naslagkaart

Bedieningspaneel

Druk op Menu om:

• de menu's te openen vanuit de werkstand Gereed;

• door menu's of waarden te bladeren;

• een numerieke waarde te verhogen of te verlagen;

• het menu Taak weer te geven terwijl de printer bezig is.

Druk op Selecteren (Select) om:

• het item op de tweede regel van de display te selecteren;

• de selectie op te slaan als de nieuwe standaardinstelling.

Druk op Terug (Return) om terug te gaan naar het vorige niveau van een menu.

Druk op Start (Go) om:

• printermenu’s af te sluiten en de printer terug te zetten in de werkstand Gereed.

• berichten te wissen.

Druk op Stop om alle activiteiten van de printer tijdelijk te stoppen, zonder 
gegevens verloren te laten gaan.

De informatie op deze naslagkaart 
afdrukken
De informatie op deze naslagkaart staat ook, in afdrukbaar formaat, op de cd-rom 
Publications die is meegeleverd met de printer.

Beveiligde taken afdrukken
Als u een taak wilt afdrukken die persoonlijk of vertrouwelijk is en waarvan u niet 
wilt dat iemand anders deze ziet, kan de printer de taak in het printergeheugen in 
de wachtstand zetten totdat u bij de printer aankomt.

Opmerking: Dit is alleen mogelijk met speciale printerstuurprogramma’s. Deze 
stuurprogramma’s vindt u op de cd-rom Drivers die is meegeleverd 
met de printer.

U drukt als volgt een beveiligde taak af:

 1 In een tekstverwerker, spreadsheet, browser of andere toepassing selecteert 
u Bestand  Afdrukken.

 2 Klik op Eigenschappen (of Opties, Printer, of Instellingen, afhankelijk van de 
toepassing) om de instellingen voor het printerstuurprogramma weer te geven. 

 3 Klik op Help en zoek het onderdeel over beveiligde afdruktaken en 
afdruktaken in wacht. Volg de instructies. 

Opmerking: Als u een groot bestand naar een gedeelde netwerkprinter verstuurt, 
blijft de taak in het printergeheugen tot u deze afdrukt. Hierdoor 
kunnen andere gebruikers tijdelijk niet afdrukken. Haal de afgedrukte 
taken daarom zo spoedig mogelijk op. Raadpleeg Pagina met menu-
instellingen afdrukken om de hoeveelheid geheugen te controleren.

 4 Ga naar de printer en gebruik het bedieningspaneel om toegang te krijgen tot 
de beveiligde afdruktaak:

a Druk enkele malen op Menu totdat u het menu Taak ziet en druk 
vervolgens op Selecteren (Select).

b Druk enkele malen op Menu totdat u Beveiligde taak ziet en druk 
vervolgens op Selecteren (Select). 

c Druk enkele malen op Menu totdat u de gebruikersnaam ziet en druk 
vervolgens op Selecteren (Select).

d Voer de vier cijfers van uw persoonlijke identificatienummer (PIN) in met 
behulp van de genummerde knoppen op het bedieningspaneel. Als u uw 
PIN invoert, worden op de display sterretjes weergegeven.

e Druk enkele malen op Menu totdat u Taak afdrukken ziet en druk 
vervolgens op Selecteren (Select). (Alle taken afdr verstuurt alle 
taken met dezelfde gebruikersnaam en PIN onmiddellijk naar de printer.)

f Druk enkele malen op Menu totdat u de taak ziet die u wilt afdrukken en 
druk vervolgens op Selecteren (Select). 

g Druk op Start (Go) om de taak naar de printer te versturen.

Nadat de taak is afgedrukt, wordt deze verwijderd uit het printergeheugen en keert 
de printer terug in de werkstand Gereed.

Papierstoringen oplossen
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u papierstoringen oplost aan de hand van de 
papierstoringsberichten op het bedieningspaneel. Als u een storing wilt oplossen, pakt 
u het vastgelopen papier met twee handen vast en trekt u dit voorzichtig uit de printer.

Waarschuwing: Probeer een storing niet op te lossen met behulp van 
gereedschap of andere werktuigen. Dit kan de printer 
permanent beschadigen.

Vastgelopen papier achter de achterklep
LET OP: De binnenkant van de printer is heet in de omgeving van het 

verhittingsstation.

Als u toegang wilt krijgen tot vastgelopen papier achter de achterklep, opent u de 
achterklep en trekt u beide ontgrendelingshendels van het verhittingsstation open. 
Vergeet niet de ontgrendelingshendels van het verhittingsstation terug te zetten 
zodra u het vastgelopen papier hebt verwijderd.

Display van bedieningspaneel: 201 Papier vast

Display van bedieningspaneel: 202 Papier vast

Vastgelopen papier in de optionele duplexeenheid

Display van bedieningspaneel: 230 Papier vast

Display van bedieningspaneel: 231 Papier vast

Vastgelopen papier in laden

Display van bedieningspaneel: 241 Papier vast (standaardlade)

Display van bedieningspaneel: 242 Papier vast (optionele 
lader voor 530-vel)

 

Opmerking: Als papier vastloopt in een optionele lader voor 530 vel, hoeft u de lade 
niet volledig uit de lader te halen.
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Lade vullen

Vul een van de standaardladen of optionele laden met afdrukmedia. Alle laden 
worden op dezelfde manier gevuld.

 1 Verwijder de lade.
 2 Als u een optionele lade voor Legal-formaat vult, open dan de klep.
 3 Druk de nokjes van de lengtegeleider naar elkaar toe zoals in de afbeelding 

wordt weergegeven en schuif de geleider naar de juiste positie voor het 
formaat van de afdrukmedia die u wilt laden.

 4 Druk de nokjes van de breedtegeleider naar elkaar toe zoals in de afbeelding 
wordt weergegeven en schuif de geleider naar de juiste positie voor het 
formaat van de afdrukmedia die u wilt laden.

 5 Plaats de afdrukmedia in de lade met de aanbevolen afdrukzijde naar boven 
als u enkelzijdig wilt afdrukken en naar beneden als u dubbelzijdig wilt 
afdrukken. Laad geen afdrukmedia boven de laadlijn.

 6 Als u een optionele lade voor Legal-formaat vult, sluit dan de klep.
 7 Plaats de lade terug.

Briefhoofdpapier
Briefhoofdpapier moet anders worden geladen, afhankelijk van de optionele 
onderdelen die u hebt geïnstallerd.

Algemene printerberichten

Afdruktaak annuleren
U kunt als volgt een afdruktaak annuleren nadat het afdrukproces is begonnen:

 1 Druk enkele malen op Menu totdat u het Menu Taak ziet en druk vervolgens 
op Selecteren (Select).

 2 Druk enkele malen op Menu totdat u Taak annuleren ziet en druk 
vervolgens op Selecteren (Select).

Pagina met menu-instellingen afdrukken
Als u de instellingen voor Papierformaat en Papiersoort of de geïnstalleerde opties 
en het geheugen wilt controleren, kunt u als volgt een pagina met menu-
instellingen afdrukken:

 1 Druk enkele malen op Menu totdat u menu Extra ziet en druk vervolgens op 
Selecteren (Select).

 2 Druk enkele malen op Menu totdat u Menu's afdrukken ziet en druk 
vervolgens op Selecteren (Select). De pagina met menu-instellingen wordt 
afgedrukt.

Menu’s van bedieningspaneel

Enkelzijdig 
afdrukken

(elke lade)

Dubbelzijdig 
afdrukken

(elke lade)

Laadlijnen

Lengtegeleider

Formaatindi-
catoren voor 
papier

Breedtegeleider Bericht Handelingen

Lade x wijzigen

De printer vraagt om 
media van een ander 
formaat of andere soort 
dan de afdrukmedia die is 
geladen.

• Verwijder de afdrukmedia uit de 
opgegeven lade en laad vervolgens de 
gevraagde afdrukmedia.

• Druk op Selecteren (Select) om het 
bericht te wissen en af te drukken op de 
afdrukmedia die u in de lade hebt 
geplaatst.

• Annuleer de huidige taak.

Wachten

De printer heeft 
gegevens ontvangen om 
af te drukken, maar 
wacht op een opdracht of 
aanvullende gegevens. 

• Druk op Start (Go) om de inhoud van de 
buffer af te drukken.

• Annuleer de huidige taak.

Niet gereed

De printer is niet gereed 
om gegevens te 
verwerken.

Druk op Start (Go) om de printer gereed 
te maken voor de ontvangst van taken.

Buffer wordt gewist

De printer verwijdert de 
huidige afdruktaak.

• Wacht tot het bericht is verdwenen.

• Soms geeft dit bericht aan dat de 
gegevens van het stuurprogramma niet 
overeenkomen met wat de printer 
verwacht. Als de situatie zich opnieuw 
voordoet, kunt u proberen om met 
behulp van een ander stuurprogramma 
af te drukken.
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Menu Papier
Papierbron
Papierformaat
Papiersoort
Aangepaste srtn
Instell Univrsal
Ander formaat
Papiergewicht
Papier laden

Menu Afwerking
Duplex
Bindz duplex
Exemplaren
Lege pagina's
Sortering
Scheidingspags
Bron scheid.pags
N/vel afdrukken
N/vel: volgorde
N/vel: beeld
N/vel: rand

Menu Extra
Menu's afdrukken
Ntwrk afdrukken
Ntwrk<x> afdrukken
Lettertypen afdr
Directory afdr
Fabr.instelling
Wachttken vrwdrn
Flash formatt
Flash defragment
Schijf formatt
Takenloggegevens
Hex Trace
Geschtte dekking

Menu Taak
Taak annuleren
Beveiligde taak
Taken in wacht
Beginwaarden
Buffer afdrukken
Terugzttn staken

Menu Instelling
Printertaal
Spaarstand
Bronnen opslaan
Laden naar
Afdruktimeout
Wachttimeout
Auto doorgaan
Corr na storing
Pag-beveiliging
Taal op display
Alarminstelling
Toneralarm
Takenlog

Menu Serieel
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
Seriële buffer
Taken in buffer
RS-232/RS-422
Polarit. RS-422
Serieel protocol
Robust XON
Baud
Databits
Pariteit
DSR honoreren

Menu Netwerk
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
Netwerkbuffer
Taken in buffer
MAC binair PS
Inst std-net
Netwerkinst <x>

Menu USB
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
USB-buffer
Taken in buffer
MAC binair PS

Menu PCL Emul
Lettertypebron
Lettertypenaam
Puntgrootte
Pitch
Tekenset
Afdrukstand
Regels per pagina
A4-breedte
Lade-nr wijzigen
Auto HR na NR
Auto NR na HR

Menu PostScript
PS-fout afdr
Vrk-lettertype
Afbeelding glad
Menu PDF

Menu Parallel
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
Parallelbuffer
Taken in buffer
Stat Uitgebreid
Protocol
INIT honoreren
Parallelle mod 1
Parallelle mod 2
MAC binair PS

Menu Help
Alles afdrukken
Help-overzicht
Afdrukken
Supplies
Afdrukkwaliteit
Kleurkwaliteit
Afdrukmedia
Aansluitingen
Transport
Afdrukstoringen
Storing oplossen

Menu Supplies
<kleur> toner
Overloopfles
Photodev.cart
Verhitt.station
Lvnsdr supplies
Vervang Supplies

Menu Kleur
Afdrukmodus
Kleurcorrectie
Tonerintensiteit
Kleur besparen
Kleurbalans
Kleurvoorbeelden
Aangep. kleur


