
Snabbguide
Lexmark T620 och T622
Laserskrivare

Manöverpanel

Tryck på Meny om du vill:

• Gå till menyerna från läget Klar
• Bläddra igenom menyer eller värden
• Öka eller minska numeriska värden
• Visa Jobbmenyn eller Tillbehörsmenyn medan skrivaren 

är upptagen

Tryck på Välj om du vill:

• Välja alternativet på fönstrets andra rad
• Spara valet som ny standardinställning

Tryck på Återgå om du vill:

• Återvända till föregående menynivå

Tryck på Starta om du vill:

• Avsluta skrivarmenyerna och återgå till Klar.
• Ta bort meddelanden

Tryck på Meny om du vill:

• Stoppa all utskriftsaktivitet tillfälligt utan att förlora data

Klar

1  Meny  2 Välj  3 Återgå  4

Starta  5 Stopp  6

Manöverpanelens menyer

PCL emul.-meny
Fontkälla
Fontnamn
Punktstorlek
Breddsteg
Symboluppsättn.
Riktning
Rader per sida
A4-bredd
Omnumr. Magasin
Auto CR efter LF
Auto LF efter CR

Pappersmeny
Papperskälla
Pappersstorlek
Papperstyp
Anpassade typer
Univ inställning
Utmatningsfack
Konfig. fack
Reservfack
Tilld. typ/fack
Ersättningsformat
Konf.univ.matare
Kuvertutjämning
Pappersstruktur
Pappersvikt
Pappersmatning

Avslutningsmeny
Dubbelsidig
Dubbels.bindning
Kopior
Tomma sidor
Sortera kopior
Separationssida
Separationskälla
Miniatyrer
Flersidig ordning
N-upp-granskn.
Flersidig kant
Häftn. jobb
Initierar häftn.
Sort. sidor

Kvalitetsmeny
Upplösning
Tonersvärta
PQET
PictureGrade

Jobbmeny
Konfidentiellt jobb
Lagrade jobb
Avbryt jobb
Återställ skrivare
Skrivarbuffert
Init. häftaren
Återst. utm.fack

Testmeny
Skriv ut menyer
Skriv Nät <x>-inst.
Skriv ut fonter
Skriv ut katalog
Originalvärden
Formatera flash-minne
Avfragmentera flash
Format. hårddisk
Jobbinfo. stat.
Hexspårning

Inställningsmeny
Skrivarspråk
Energisparläge
Spara resurser
Ladda ner till
Utskriftstidsgr.
Tidsgräns f.vänta
Auto fortsättning
Åters.papp.kvadd
Skydda sida
Visa språk
Alarmkontroll
Toneralarm
Häftningsfel
Jobbinformation

PostScript-meny
Skriv ut PS-fel
Teckensnittsprioritet

Seriellmeny
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-läge
Seriell buffert
Jobb-buffring
RS-232/RS-422
RS-422-polaritet
Seriellt protokoll
Robust XON
Baud
Databitar
Paritet
Svara på DSR

Nätverksmeny
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-läge
Nätverksbuffert
Jobb-buffring
Nätverk <x> inställning
Mac Binary PS

LocalTalk-meny
LocalTalk-port
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-läge
LocalTalkbuffert
Jobb-buffring
NPA-värdar
LocalTalk-namn
LocalTalk-adr.
LocalTalk-zon

USB-meny
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-läge
USB-buffert
Jobb-buffring
Mac Binary PS

Parallellmeny
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-läge
Parallell buffert
Jobb-buffring
Avancerad status
Protokoll
Svara på initiering
Parallelläge 1
Parallelläge 2

Infraröd meny
Infraröd port
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-läge
Infraröd buffert
Jobb-buffring
Fönsterstorlek
Överföringsfördröjning
Max. baud

Komma åt papper som fastnat

Du kommer åt det papper som har fastnat genom att öppna luckor och kåpor 
samt ta bort pappersmagasin och tillval. Om skrivaren är utrustad med en 
universalmatare kan du se den genom att öppna den främre luckan. Bilden visar 
papperskällorna och ställen där papper kan fastna. 

Varning! Använd inga verktyg när du åtgärdar papperskvaddar. Detta 
kan ge skrivaren irreparabla skador.

27x Papperskvadd
28x Papperskvadd
Bakluckan till:

Brevlådan med 5 fack
Extra utmatningsfack
(utfack med hög 
kapacitet och 
StapleSmart
visas inte)

202 Papperskvadd
Skrivarens bakre 
lucka

230 Papperskvadd
Duplexenhetens 
bakre lucka

200 Papperskvadd
201 Papperskvadd
Övre främre lucka

250 Papperskvadd
Nedre främre lucka
(nedfälld när kuvertmataren 
installerats)

24x Papperskvadd
Inbyggt 
inmatningsmagasin

230 Papperskvadd
Duplexenhetens
främre lucka

260 Papperskvadd
Kuvertmatare
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24x Papperskvadd
Pappersmagasin



Ladda pappersmagasin

Följ de här anvisningarna när du laddar utskriftsmedia i 
standard- eller tillvalsmagasinen. Alla pappersmagasin 
laddas på samma sätt.

1 Dra ut pappersmagasinet

2 Tryck på spaken till sidostödet och skjut stödet 
längst åt höger i magasinet.

3 Tryck på spaken till längdstödet och skjut det till 
rätt läge för den typ av papper du laddar.

4 Lägg i papperet i magasinet med rekommenderad 
utskriftssida nedåt (för utskrift på en sida) eller 
utskriftssida uppåt (för dubbelsidig utskrift). Ladda 
inte papper över gränsen (märket) för 
papperskapacitet.

5 Dra i spaken till sidostödet och skjut det åt vänster 
tills det vilar lätt mot kanten på pappersbunten.

Dra här

Längd-
stöd

Indikatorer för 
pappersformat

Bredd
stöd

Längdstödets 
handtag

Ladda universalmataren
1 Tryck på den undre spärren.

2 Dra ut metallstången tillräckligt långt för att stödja 
pappersformatet.

3 För pappersbreddsstödet helt åt höger.

Typer och storlekar av utskriftsmaterial

Skrivaren kan hantera följande:

Typer

Storlekar:

 Papper och OH-film            Kuvert

Normalt papper Etiketter Förtryckt Kuvert
Tjockt papper Dokument-

papper
Färgat papper

OH-film Brevhuvud Anpassad 
typ <x>

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

C5-kuvert
7 ¾-kuvert
10-kuvert

*Formatet är inte tillgängligt så långe storleksavkänningen är 
på. Mer information finns i online-informationen.

papper med stöd

Ladda papper med förtryckt brevhuvud

Papper med brevhuvud måste laddas olika beroende på vilka tillbehör skrivaren utrustats 
med.

I ett pappersmagasin I universalmataren

Utan efterbehandlingsenhet,
enkelsidig utskrift

Utan efterbehandlingsenhet,
dubbelsidig utskrift

Med efterbehandlingsenhet,
enkelsidig utskrift

Med efterbehandlingsenhet,
dubbelsidig utskrift

Problem med utskriftskvalitet

Problem Åtgärd

Utskriften är för ljus. • Tonern kan vara på väg att ta slut. Vill du utnyttja den sista 
tonern tar du ut tonerkassetten genom att dra i handtagen med 
båda händerna. Håll kassetten med pilarna nedåt och skaka 
den fram och tillbaka. Sätt tillbaka kassetten och tryck på 
Forts..

• Ändra inställningen för tonersvärta i Kvalitetsmenyn.

• Använder du ett papper med ojämn yta ändrar du 
inställningarna för pappersvikt och struktur i Pappersmenyn.

Kontrollera att du använder rätt utskriftsmaterial.

Otydlig toner eller bakgrundsskuggor 
syns på sidan.

• Kontrollera att tonerkassetten har installerats på rätt sätt.

• Byt ut tonerkassetten.

• Kvarstår problemet byter du ut laddningsrullen.

Streck syns på sidan. • Tonern kan vara på väg att ta slut. Vill du använda den sista 
tonern drar du ur tonerkassetten genom att dra i handtagen 
med båda händerna och skakar sedan tonerkasssetten kraftigt. 
Sätt tillbaka samma kassett. 

• Använder du förtryckta papper måste du kontrollera att 
tryckfärgen tål temperaturer upp till 212°C (414°F).

Jobbet skrivs ut men marginalerna är 
felaktiga.

• Kontrollera att rätt pappersformat valts i Pappersmenyn.

• Kontrollera att marginalerna är rätt inställda i programmet du 
skriver ut ifrån.


	Återgå

