
Oversigt
Lexmark T620 og T622
Laserprinter

Kontrolpanel

Tryk på Menu for at: 

• Åbne menuerne fra tilstanden Klar
• Rulle gennem menuer eller værdier
• Forøge eller formindske en numerisk værdi
• Vise Jobmenu eller menuen Forbrugsstoffer, mens 

printeren er optaget

Tryk på Vælg for at: 

• Vælge menupunktet på den anden linje i displayet
• Gemme det valgte som en ny standardindstilling

Tryk på Retur for at:

• Vende tilbage til forrige menuniveau

Tryk på Start for at:

• Forlade udskrivningsmenuerne og vend tilbage til 
tilstanden Klar

• Slette meddelelser

Tryk på Stop for at: 

• Stoppe alle udskrivningsaktiviteter midlertidigt uden at 
miste data

Klar

1  Menu  2 Vælg 3 Retur 4

Start 5 Stop 6

Kontrolpanelmenuer

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

Papirmenu
Papirkilde
Papirkilde
Papirtype
Specialtyper
Indstilling af Universal
Udskriftsbakke
Konfig. bakker
Overflow-bakke
Tildel type/bak.
Erstat med str.
Konfigurer MP
Kuvertforbedring
Papirstruktur
Vægt af papir
Papirilægning

Menuen Finishing
Dupleks
Dupleksindbinding
Kopier
Blanke sider
Sortering
Skillesider
Skilleside-kilde
Udskr. fl. sider
Multiside rkflg.
Multiside-visn.
Multisideramme
Hæftejob
Init. hæfteenhed
Forskudte sid.

Kvalitetsmenu
Udskr.opløsning
Tonersværtn.gr.
PQET
PictureGrade

Jobmenu
Fortroligt job
Tilbageholdt job
Annullér job
Nulstil printer
Udskriv buffer
Init. hæfteenhed
Nulst. aktiv bak.

Testmenu
Udskriv menuer
Udskr.Net<x>-opsæt
Udskriv skrifttyper
Udskriv bibliotek
Fabriksindstillinger
Form. flashkort
Defrag flashkort
Format disk
Start jobovsgt.
Hexadecimale tal

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

PostScript-menu
Udskriv PS-fejl
Skr.typeprior.

Seriel Menu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Seriel buffer
Jobbuffering
RS-232/RS-422
RS-422 polaritet
Seriel protokol
Robust XON
Baud
Data Bits
Paritet
Benyt DSR

Netværksmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Netværksbuffer
Jobbuffering
Netværk <x> 
Opsætning
Mac binær PS

LocalTalk-menu
LocalTalk Port
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
LocalTalk buffer
Jobbuffering
NPA-værter
LocalTalk Navn
LocalTalk Addr
LocalTalk Zone

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

Parallelmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Parallelbuffer
Jobbuffering
Avanceret status
Protokol
Svar på init.
Parallel funkt.1
Parallel funkt.2

Infrarød-menu
Infrarødport
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-tilstand
Infrarød buffer
Jobbuffering
Vinduesstørrelse
Forsink. overf.
Maks. baudhast.

Adgang til områder med papirstop

Du kan åbne paneler og dæksler, fjerne papirskuffer og fjerne optioner for at få 
adgang til områder med papirstop. Hvis printeren har en MP-arkføder, kan du se 
den, når det nederste frontpanel åbnes. Illustrationen viser placeringen af 
papirkilder og mulige områder med papirstop. 

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

27x Papirstop
28x Papirstop
Bagpanel til:

Sorteringsenhed 
med 5 rum
Udvidet udbakke
(Højkapacitets
output-stacker
og StapleSmart
ikke vist)

202 Papirstop
Printerens bagpanel 

230 Papirstop
Dupleksenhedens 
bagpanel

200 Papirstop
201 Papirstop
Øverste frontpanel

250 Papirstop
Nederste frontpanel
(nede, når konvolutføderen 
er installeret)

24x Papirstop
Integreret input-skuffe

230 Papirstop
Dupleksenhedens
dæksel

24x Papirstop
Papirskuffer

260 Papirstop
Konvolutføder
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Ilægning af papir i en skuffe

Følg nedenstående vejledning, når du skal lægge 
udskriftsmateriale i en af standardskufferne eller 
optionsskufferne. Papiret lægges i på samme måde i alle 
papirskuffer.

1 Tag papirskuffen ud.

2 Træk i breddestyrets tap, og skub breddestyret 
helt til højre i skuffen.

3 Klem sammen om længdestyrets udløser, og 
placer længdestyret i den korrekte position til den 
papirstørrelse, der lægges i skuffen.

4 Læg papiret i papirskuffen med den anbefalede 
udskriftsside nedad til enkeltsidet udskrivning og 
opad til udskrivning på begge sider af papiret. 
Læg kun papir i op til opfyldningsmærket.

5 Træk i breddestyrets tap, og skub breddestyret til 
venstre, indtil det berører siden af papirstakken.

Træk her

Længde-
styr

Indikatorer for 
papirstørrelse

Bredde-
styr

Udløser til 
længdestyr

Ilægning af papir i MP-arkføderen
1 Skub til den nederste udløser.

2 Træk metalstøtten så langt ud, så den passer til papirets 
størrelse.

3 Skub breddestyret helt til venstre.

Udskriftsmaterialestørrelser og -typer
Denne printer understøtter følgende:

Typer

 Størrelser:

 Papir og transparenter            Konvolutter

Almindeligt 
papir

Etiketter Fortrykt Konvolut

Karton Tykt sk. 
papir

Farvet papir

Transparent Brevpapir Specialtype <x>

Letter A3 B4 Folio* 9 kuvert
Legal A4 B5 Statement* DL kuvert
Executive A5 11x17 B5 kuvert

C5 kuvert
7 3/4 kuvert
10 kuvert

*Denne størrelse er kun tilgængelig, når 
størrelsesregistrering er deaktiveret. Du finder flere 
oplysninger i onlineoplysningerne.

Papirbreddestyr

Ilægning af brevpapir

Ilægningen af brevpapir skal afpasses efter de optioner, der er installeret på printeren.

I en papirskuffe I MP-arkføderen

Uden finisher,
enkeltsidet udskrivning

Uden finisher,
dobbeltsidet udskrivning

Med finisher,
enkeltsidet udskrivning

Med finisher,
dobbeltsidet udskrivning

Problemer med udskriftskvaliteten

Problem Handling

Udskriften er for lys. • Toneren er måske ved at være opbrugt. Hvis du vil bruge den 
resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i 
håndtagene med begge hænder. Sørg for, at pilene på 
tonerkassetten peger nedad, og ryst tonerkassetten frem og 
tilbage. Installer kassetten igen, og tryk derefter på Start.

• Skift indstillingen Tonersværtn.gr. i Kvalitetsmenuen.

• Hvis du udskriver på en ujævn overflade, skal du ændre 
indstillingerne for Vægt af papir og Papirstruktur i Papirmenuen.

Kontroller, at der bruges det rigtige udskriftsmateriale.

Der vises tonerafsmitning eller grålig 
baggrund på siden.

• Kontroller, at tonerkassetten er installeret korrekt.

• Udskift tonerkassetten.

• Udskift laderullen, hvis problemet fortsætter.

Der er streger på siden. • Toneren er måske ved at være opbrugt. Hvis du vil bruge den 
resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i 
håndtagene med begge hænder og derefter ryste 
tonerkassetten kraftigt. Sæt den samme tonerkassette i igen. 

• Hvis der bruges fortrykte formularer, skal trykket kunne tåle 
temperaturer på op til 212°C.

Jobbet udskrives, men topmargin og 
sidemarginerne er forkerte.

• Sørg for, at indstillingen for Papirstørrelse i Papirmenuen er 
korrekt.

• Sørg for, at marginerne er angivet korrekt i programmet.


	Tilbage

