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Før du sætter printeren op, skal du læse
sikkerhedsoplysningerne i Brugervejledning, som
findes i PDF-format på CD-ROM'en Utilities and
Documentation (Hjælpeprogrammer og
dokumentation).

1 Fjern emballagen.

Vi anbefaler, at du gemmer emballagen, hvis du
senere skal flytte printeren.

2 Find ud af, hvor du vil placere
printeren.

■ Pladskrav
Sørg for, at der er nok plads rundt om printeren, så
du let kan betjene og vedligeholde den og udskifte
papir og toner.

■ Forholdsregler

Placér printeren et sted, hvor

• der er tørt og støvfrit
• den kan stå på en stabil overflade
• der er god ventilation
• der er let adgang til en stikkontakt
• der ikke er ting, der kan blokere printerens

ventilationsgitter, i nærheden
• der ikke er meget brændbare materialer (f.eks.

gardiner) i nærheden
• der ikke er vand og andre væsker i nærheden
• der ikke er organiske gasser (f.eks. ammoniak) i

nærheden
• den ikke udsættes for direkte sollys
• den ikke udsættes for store temperaturudsving
• der ikke er udsugningsluft fra varme-, ventilations-
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og airconditionanlæg.

3 Montér det valgfri tilbehør.

Hvis du har købt en ekstra papirkassette, en face-up
udføringsbakke og/eller ekstra hukommelse, skal du
montere delene nu. Du finder
monteringsanvisningerne for disse dele i
Brugervejledning (i PDF-format på CD-
ROM'enUtilities and Documentation
(Hjælpeprogrammer og dokumentation)).

4 Klargør printeren.

■ Læg papir i bakke 1.

■ Tilslut netledningen.

FORSIGTIG

Benyt kun den medfølgende netledning.

1 Kontrollér, at
printerens tænd/
sluk-knap står på
“O” (SLUKKET).

2 Sæt den ene ende
af den
medfølgende
netledning i netledningsstikket bag på printeren.
Sæt den anden ende i vægkontakten.

■ Tænd for printeren.

Sæt printerens tænd/sluk-
knap på "I" (TÆNDT).
Printeren er klar til brug efter
ca. 20 sekunder. Den grønne
"Klar"-indikator lyser
(konstant, ikke blink) og den
orange "Fejl"-indikator er
slukket.

■ Test printeren.

Udskriv en testside for at kontrollere, at printeren
fungerer korrekt.

1 Når den grønne "Klar"-indikator er
tændt (men ikke blinker) og den orange
"Fejl"-indikator er slukket, skal du
trykke kort på panelknappen. Alle
indikatorerne giver sig til at blinke
hurtigt.

2 Tryk på panelknappen to gange til. Nu
udskrives der en testside.
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5 Forbind printeren til en computer.

Hvis du forbinder printeren til en Macintosh, skal du gå
til næste afsnit, “Forbind printeren til en Macintosh.”

■ Systemkrav (minimum)
• IBM-kompatibel pc med en Pentium 133 MHz

processor
• Windows XP/Me/2000/98/95/NT 4.0
• 64 MB RAM
• 15 MB fri plads på harddisken
• IEEE 1284 type B parallel port eller USB-port
• CD-ROM-drev

■ Parallel interface (Windows XP/2000/Me/
98/95/NT 4.0)

FORSIGTIG

Brug af en forkert kabeltype kan ødelægge
konnektoren på printeren. Benyt kun et afskærmet
IEEE 1284 type B interfacekabel.

1 Sluk for både
printeren og pc'en.

2 Sæt den ene
ende af
interfacekablet i
pc'ens parallelle
port.

3 Sæt den anden
ende af
interfacekablet i den parallelle interfacekonnektor
bag på printeren. Fastgør kablet med de to
klemmer.

4 Tænd for printeren og vent til den er klar. Tænd så
for pc'en.

5 Hvis du bruger Windows XP/Me/2000/98, starter
plug-and-play printerdriver-installationen
automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.

Hvis du bruger Windows 95/NT 4.0, eller hvis plug-
and-play ikke starter automatisk, skal du følge
anvisningerne i Afsnit 7, “Installér en Windows
driver.,” for at installere printerdriveren manuelt.

■ USB interface (Windows XP/2000/Me/98)

FORSIGTIG

Brug af en forkert kabeltype kan ødelægge
konnektoren på printeren. Brug kun et USB Revision
1.1-kabel.

1 Sluk for både
printeren og pc'en.

2 Tænd for pc'en.

3 Tænd for
printeren.

4 Når både
Windows og
printeren er klar,
skal du sætte den ene ende af interfacekablet i
pc'ens USB-port.

5 Sæt den anden ende af interfacekablet i USB-
interfacekonnektoren bag på printeren.

6 Plug-and-play printerdriver-installationen bør nu
starte automatisk. Følg anvisningerne på
skærmen.

Hvis plug-and-play ikke starter automatisk, skal du
følge anvisningerne i Afsnit 7, “Installér en
Windows driver.,” for at installere printerdriveren
manuelt.

Når du bliver bedt om at søge efter en driver, skal
du vælge “Display a list of all the drivers in a spe-
cific location, so you can select the driver you
want”, og find så driveren i den relevante mappe.

• Windows XP/2000/Me
\drivers\sprog\win2000

• Windows 98
\drivers\sprog\win9x
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6 Forbind printeren til en Macintosh.

■ Systemkrav (minimum)
• Apple Macintosh computer med en PowerPC 604

processor
• Macintosh OS 9/OS X
• 128 MB RAM
• 15 MB fri plads på harddisken
• USB-port
• CD-ROM-drev

■ Kun USB interface

FORSIGTIG

Brug af en forkert kabeltype kan ødelægge
konnektoren på printeren. Brug kun et USB Revision
1.1-kabel.

1 Tænd for både Macintosh'en og printeren.

2 Når Macintosh'en
og printeren
begge er klar, skal
du sætte den ene
ende af
interfacekablet i
Macintosh'ens
USB-port.

3 Sæt den anden
ende af interfacekablet i USB-
interfacekonnektoren bag på printeren.

4 Gå frem til Afsnit 8, “Installér en Macintosh driver..”

7 Installér en Windows driver.

Hvis du tilslutter printeren til en Macintosh, så gå til
Afsnit 8, “Installér en Macintosh driver..”

1 Sæt CD-ROM'en i CD-ROM-drevet på din pc.
Installationsprogrammet starter automatisk.

2 Følg anvisningerne på skærmen for at installere
printerdriveren og hjælpeprogrammet til
printerstyring.

3 Registrér din printer på en af følgende måder:

• På skærmbilledet Printer Installation Guide skal
du vælge først Support & Services og derpå
Register (kræver, at du har internetforbindelse).

• Gå til http://printer.konicaminolta.net/register
(kræver, at du har internetforbindelse).

• Udfyld det registreringskort, der kom sammen
med printeren, og send det ind.

4 Vælg derpå Exit på skærmbilledet Printer
Installation Guide for at lukke
installationsprogrammet.

5 Tag CD-ROM'en ud og opbevar den et sikkert
sted.

8 Installér en Macintosh driver.

1 Sæt CD-ROM'en i CD-ROM-drevet på din
Macintosh.

2 Dobbeltklik på MINOLTA-QMS-ikonet for at starte
installationsprogrammet.

3 Dobbeltklik på Install-ikonet.

4 Følg anvisningerne på skærmen for at installere
de påkrævede filer på din Macintosh.

5 Åbn Macintosh Hard Disk-ikonet på skrivebordet.

6 Åbn mappen Apple Extras (OS 9) eller mappen
Applications (OS 9.1 eller senere versioner).

7 Åbn mappen Apple LaserWriter Software (OS 9)
eller mappen Utilities (OS 9.1 eller senere
versioner).

8 Dobbeltklik på Desktop Printer Utility.

9 Vælg Printer (USB) fra listen Create Desktop og
vælg derefter OK.

10 Klik [Change] fra PostScript Printer description
(PPD)-filafsnittet for at vælge en bestemt driver.

11 Vælg MINOLTA-QMS PagePro 1250E og vælg
derpå Select.
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12 Klik [Change] fra USB Printer Selection-afsnittet
for at vælge USB-printeren.

13 Vælg PagePro 1250E og vælg derpå OK.

14 Vælg Create.

15 Vælg placering for og navn på din printer. Vælg
derpå Save. Du er nu færdig med at installere
printerdriveren og specificere USB-
printerindstillingerne.

16 Tag CD-ROM'en ud og opbevar den et sikkert
sted.

17 Registrér din printer på en af følgende måder:

• Gå til http://printer.konicaminolta.net/register
(kræver, at du har internetforbindelse).

• Udfyld det registreringskort, der kom sammen
med printeren, og send det ind.

9 Sikkerhedsoplysninger

■ Lasersikkerhed

Dette er en arkprinter, der benytter laser. Der er ingen
risiko forbundet med laseren, hvis printeren betjenes i
henhold til anvisningerne i denne manual.

Da laserstrålen er fuldstændig indkapslet i et
beskyttelseshus, kan den på intet tidspunkt under
brug slippe ud fra printeren.

■ Laserstråling i printeren

Maks. gennemsnitlig laserstråleeffekt: 35 µW ved
laseråbningen på printhovedet.

Bølgelængde: 770-795 nm.

Dette produkt anvender en laserdiode af klasse 3b,
som udsender en usynlig laserstråle. Laserdioden og
det polygone scanningsspejl er indbygget i
printhovedet.

Printhovedet KAN IKKE REPARERES PÅ STEDET.
Derfor må printhovedet under ingen omstændigheder
åbnes.

■ Til brugere i USA—
CDRH-regulativ

Denne maskine er klassificeret som et Class 1 Laser
product i henhold til Radiation Performance Standard i
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Efterlevelse af
denne standard er obligatorisk for laserprodukter, der
markedsføres i USA og er indberettet til Center for
Devices and Radiological Health (CDRH) under den
amerikanske Food and Drug Administration under det
amerikanske Department of Health and Human
Services (DHHS). Dette betyder, at denne enhed ikke
frembringer farlig laserstråling.

Mærkaten nedenfor angiver efterlevelse af CDRH-
regulativerne og skal sidde på laserprodukter, der
sælges i USA.

■ Lasersikkerhedsmærkat

FORSIGTIG

Brug af andre betjeningsmåder,
justeringer eller udførelse af andre
procedurer end de, der er præciseret i
denne manual, kan medføre farlig
bestråling.

Laseråbning på
printhoved
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Dette er en halvlederlaser. Maks. effekten på
laserdioden er 5 mW og bølgelængden er 770-795
nm. Der er fastgjort en lasersikkerhedsmærkat bag på
printeren.

■ Laseradvarselsmærkat

Der er fastgjort en laseadvarselsmærkat inden i
printeren.

■ Ozonafgivelse

Under brug afgiver printeren en lille mængde ozon.
Den afgivne mængde er så lille, at den er uskadelig.
Dog skal du sikre dig, at det lokale, som printeren
bruges i, har passende ventilation, især hvis du
udskriver store mængder materiale eller printeren
bruges uafbrudt i længere tid.

■ Til brugere i Europa—CE-mærkning
(overensstemmelseserklæring)

Dette produkt efterlever følgende EU-direktiver: 89/
336/EØF, 73/23/EØF og 93/68/EØF. Denne erklæring
gælder kun for EU-området.

Denne enhed må kun bruges med et afskærmet
parallelt interfacekabel eller et afskærmet USB-
interfacekabel. Brugen af uafskærmede kabler kan
resultere i interferens med radiokommunikation og er
forbudt i henhold til 89/336/EØF-reglerne.
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