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Indledning 1
1 Indledning

Tak, fordi du har valgt denne maskine.

Denne betjeningsvejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af 
maskinens funktioner, forholdsregler ved brug og grundlæggende 
fejlfindingsprocedurer. For at sikre at maskinen bruges korrekt og på en 
effektiv måde, bør du læse denne vejledning grundigt igennem, før 
maskinen tages i brug. Når du har læst vejledningen, kan du opbevare 
den i den dertil indrettede holder, så du nemt kan slå op i den, hvis der 
skulle opstå spørgsmål eller problemer under brugen af maskinen. 

De illustrationer, som anvendes i denne vejledning, kan afvige en smule 
fra de skærmbilleder, som vises på maskinen.
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1 Indledning
1.1 Beskrivelse af grundlæggende begreber og 
symboler
Anvendelsen af ord og symboler i denne betjeningsvejledning er forklaret 
nedenfor.

“Bredde” og “længde”

Når papirdimensioner nævnes i 
betjeningsvejledningen, angiver den 
første værdi altid papirets bredde (vist 
som “Y” på figuren) og den anden værdi 
længden (vist som “X”).

Papirretning

 På langs( )
 Hvis bredden (Y) på papiret er mindre 
end længden (X), har papiret en lodret 
eller stående papirretning angivet med 
enten “L” eller .

 
 
 
 
 

På tværs ( )
Hvis bredden (Y) på papiret er større 
end længden (X), har papiret en 
vandret eller liggende retning angivet 
med enten “C” eller .
1-2 C350EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Indledning 1
1.2 Beskrivelse af betjeningsvejledningens symboler 
og tekstformater

ADVARSEL

Risiko for dødsfald eller alvorlige skader
� Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan 

det medføre døden eller alvorlige personskader.

� Overhold alle advarsler for at garantere en sikker brug af maskinen.

FORSIGTIG

Risiko for alvorlige personskader eller materielle skader
� Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan 

det medføre alvorlige personskader eller materielle skader.

� Overhold alle instruktioner for at garantere en sikker brug af maskinen. 

�
Husk!
Tekst, som er markeret på denne måde, angiver forholdsregler, som 
skal tages ved betjening af maskinen. Læs sådanne oplysninger 
grundigt, og overhold forholdsreglerne.

�
Yderligere oplysninger
Tekst, som er markeret på denne måde, indeholder mere detaljerede 
oplysninger om brugen af maskinen.

�
Tip
Angiver vejledende og supplerende oplysninger om brugen af 
maskinen samt andre oplysninger. Vi anbefaler, at du læser disse 
oplysninger grundigt.
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1 Indledning
�
Henvisning
Tekst, som er markeret på denne måde, angiver, hvor du kan finde 
yderligere oplysninger om emnet. Du kan eventuelt slå op i de afsnit, 
der henvises til.

�
Bemærk
Tekst, som er markeret på denne måde, indeholder oplysninger om, 
hvordan maskinens funktioner kan kombineres.

Tasten [ ]

Navnene på kontrolpanelets taster skrives som vist ovenfor.
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Indledning 1
1.3 Energy Star®

Som ENERGY STAR® partner har vi afprøvet, at dette produkt opfylder 
ENERGY STAR®'s retningslinier for energieffektivitet.

Hvad er et ENERGY STAR® -produkt?

Et ENERGY STAR®-produkt har en speciel egenskab, der gør det muligt 
at skifte over til “low-power mode” efter et tidsrum, hvor maskinen ikke er 
blevet aktiveret. Et ENERGY STAR®-produkt bruger energi mere effektivt, 
så du sparer penge på strømregningen og er med til at beskytte miljøet.

1.4 Varemærker og registrerede varemærker
bizhub er et varemærke tilhørende KONICA MINOLTA BUSINESS 
TECHNOLOGIES, INC.

Alle andre nævnte produktnavne er varemærker eller registrerede 
varemærker, der tilhører de respektive firmaer
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1 Indledning
1.5 Retlige restriktioner for kopiering
Bestemte typer dokumenter må aldrig kopieres i kopimaskinen med 
henblik på at videregive kopier af disse.

Følgende liste er ikke en komplet liste, men skal fungere som guide for en 
ansvarlig anvendelse af kopimaskinen.

Finansielle instrumenter

� Personlige checks

� Rejsechecks

� Pengesedler

� Bankcertifikater

� Gældsbeviser

� Aktier

Juridiske dokumenter

� Indkøbskuponer

� Frimærker (stemplede og ustemplede)

� Checks eller koncepter, der er udstedt af regeringskontorer

� Interne stempelmærker (stemplede eller ustemplede)

� Pas

� Immigrationsdokumenter

� Licenser eller fordringer til motorkøretøjer

� Fordringer eller gældsdokumenter til hus og ejendom

Generelt

� ID-papirer, bagdes eller emblemer

� Copyright-mærkede værker uden tilladelse fra indehaveren af 
copyrighten

Derudover, er det under alle omstændigheder ikke tilladt at kopiere egen 
eller fremmed valuta eller værker uden tilladelse fra indehaveren af 
copyrighten.

Hvis De er i tvivl om De må kopiere et dokument, skal De kontakte en 
retsinstans.
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Forholdsregler ved installation og brug 2
2 Forholdsregler ved installation og 
brug

2.1 Sikker brug
Dette afsnit indeholder detaljerede oplysninger om betjeningen samt 
vedligeholdelsen af denne maskine. For at opnå det bedste udbytte af 
denne maskine, skal betjeneren læse instruktionerne i denne vejledning 
godt og grundigt igennem og følge dem. Opbevar denne vejledning i 
nærheden af maskinen.

* Ver07
Bemærk, at visse dele af indholdet i dette afsnit muligvis ikke svarer til det købte produkt.

Advarselssymboler

Symbolernes betydning

Læs dette afsnit igennem før De anvender maskinen. Det indeholder vigtige oplysninger 
angående betjenerens sikkerhed og forebyggelse af problemer med udstyret.

Sørg for, at De overholder alle sikkerhedsregler, der gives i denne vejledning.

Hvis De ignorerer denne advarsel, kan det medføre alvorlige 
personskader eller måske endda døden.

Hvis De ignorerer denne advarsel, kan det medføre 
personskader eller materielle skader.

ADVARSEL:

FORSIGTIG:

En trekant angiver en fare, som De bør træffe forholdsregler imod.

Dette symbol advarer mod brand.

En skrå linje angiver en ulovlig handling.

Dette symbol advarer imod afmontering af enheden.

En sort cirkel angiver en absolut nødvendig handling.

Dette symbol angiver, at De skal afbryde enheden.
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2 Forholdsregler ved installation og brug
ADVARSEL

• Ombyg ikke dette produkt, da dette kan medføre elektrisk stød eller 
maskinafbrydelse. Hvis der er en laser til stede i produktet, kan laserstrålen 
forårsage skader på øjnene.

• Prøv ikke at fjerne afskærmningerne og panelerne, der er blevet fastgjort 
på dette produkt. Nogle produkter har en højspændingsførende del eller en 
laserstråle indeni, som kan forårsage et elektrisk stød eller blindelse.

• Anvend udelukkende det elkabel, der leveres i pakken. Hvis elkablet ikke 
er til stede, må man udelukkende den slags elkabel og det slags stik, der 
er specificeret i ELKABEL VEJLEDNING. Hvis De ikke anvender dette 
kabel, kan det medføre brand eller elektrisk stød.

• Anvend udelukkende det vedlagte elkabel til denne maskine, ALDRIG til 
andre produkter. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand eller 
elektrisk stød.

• Anvend udelukkende den strømforsyning, der bliver angivet. Hvis De ikke 
overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød.

• Brug ikke en forgreneradapter til af forbinde udstyr eller andre maskiner 
med. Anvendelse af en stikdåse med mere strøm end den markerede 
strømværdi, kan medføre brand eller elektrisk stød.

Træk aldrig elkablet ud, når De har våde hænder, da dette kan medføre et 
elektrisk stød.

Stik elkablet helt ind i stikkontakten. Hvis De ikke overholder dette, kan det 
medføre brand eller et elektrisk stød.

• Rids eller knæk aldrig elkablet. Placer aldrig en hård genstand på det, bøj, 
opvarm eller beskadig det heller aldrig. Brug af et ødelagt elkabel (brud, 
revner osv.) kan medføre brand eller anden slags ødelæggelse.
Hvis en af disse tilstande opstår, skal De omgående frakoble 
kopimaskinen, trække elkablet ud af stikket og tilkalde en tekniker.

• Anvend principielt aldrig forlængerledninger. Anvendelse af en 
forlængerledning kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend Dem til 
Minolta Danmark, hvis De har brug for en forlængerledning.

Placer ikke vaser eller andre beholdere med vand, metalclips eller andre små 
metalgenstande på dette produkt. Hvis De spilder vand eller taber genstande 
ned i dette produkt, kan det medføre brand, elektrisk chok eller anden 
ødelæggelse.
Hvis De taber et stykke metal, spilder vand eller lignende i dette produkt, skal 
De omgående slukke for elkablet, trækket stikket ud af stikdåsen og tilkalde 
en autoriseret tekniker.

• Anvend ikke dette produkt, hvis det bliver meget varmt eller udvikler røg 
eller mærkelige lyde eller lugte. Sluk omgående for hovedafbryderen, træk 
elkablet ud af stikdåsen og tilkald en tekniker. Hvis De fortsat anvender 
maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

• Anvend ikke dette produkt, hvis det har været væltet eller dækslet er 
beskadiget. Sluk omgående for hovedafbryderen, træk elkablet ud af 
stikdåsen og tilkald en tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan 
det medføre elektrisk stød eller brand.

Smid ikke tonerpatronen eller tonerne ind i åben ild. Varm toner kan forårsage 
brand eller andre skader.
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Forholdsregler ved installation og brug 2
FORSIGTIG

Tilslut kun elkablet til en stikdåse, der er udstyret med jordforbindelse.

• Anvende ikke brandfarlige væsker eller gasarter i nærheden af dette 
produkt, da det kan medføre brand.

• Placer ikke tonerenheden eller tromleenheden på et sted, hvor de er 
tilgængelige for børn. 
Indtagning eller berøring med disse substanser kan skade Deres helbred. 

• Placer ikke genstande over ventilationshullerne på dette produkt. Der kan 
opstå varme inde i produktet, hvilket kan medføre brand eller fejlfunktioner.

• Installer ikke dette produkt på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys 
eller i nærheden af air condition-anlæg eller varmeapparater. De deraf 
følgende temperaturforandringer i produktet kan forårsage fejlfunktioner 
eller elektrisk stød.

• Placer ikke dette produkt på et støvet sted eller et sted, hvor det udsættes 
for sod, i nærheden at køkken eller bad. Dette ville kunne medføre brand, 
anden ødelæggelse eller elektrisk stød.

• Placer ikke dette produkt på et ustabilt underlag eller i nærheden af en 
genstand med stærke vibrationer. Produktet kan falde ned og medføre 
personskader eller mekaniske fejl.

• Når de har installeret dette produkt, skal De montere det på et stabilt 
underlag. Hvis enheden vipper eller væltes, kan det medføre 
personskader.

• Opbevar ikke tonerenheden og PC-tromleenheden i nærheden af disketter 
eller ure, der er ømtålelige over for magneter. Dette kan medføre en 
fejlfunktion i disse produkter.

I dette produkt er der områder, der bliver meget varme, hvilket kan medføre 
forbrændinger. Når De kontrollere enheden for fejlfunktioner inde i, så som 
kontrol af papirstop, må De ikke berøre steder (omkring fikseringsenheden 
osv.), der er markerede med “FORSIGTIG HØJ TEMPERATUR”.

Placer ikke genstande omkring strømforsyningskablet, der kan gøre det svært 
at trække kablet ud i nødstilfælde.

Stikdåsen skal installeres i nærheden af maskinen og skal være nemt 
tilgængelig, så det ikke er svært at trække stikket ud i nødstilfælde. 

• Anvend udelukkende dette produkt i et godt ventileret rum. Hvis De 
anvender dette produkt i et rum med dårlig ventilation i længere tid, kan 
dette have dårlig indflydelse på helbredet. Udluft rummet godt og grundigt 
med regelmæssige mellemrum.

• Når De flytter dette produkt, skal De først trække elkablet og andre kabler 
ud. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre beskadigelse af kablet eller 
brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød.

• Når du flytter dette produkt, må det udelukkende placeres på de steder, der 
er nævnt i betjeningsvejledningen eller andre dokumenter. Hvis De ikke gør 
dette, kan det medføre alvorlige personskader. Produktet kan også blive 
beskadiget eller få fejlfunktioner.

• Fjern strømforsyningskablet fra stikdåsen mere end én gang om året og 
rengør området omkring hullerne i stikdåsen. Ansamlinger af støv omkring 
hullerne i stikdåsen kan forårsage brand.

• Når De trækker elkablet ud af stikdåsen, skal De holde fast på stikdåsen. 
Hvis der bliver trukket i elkablet, kan det beskadige kablet og medføre 
brand eller elektrisk stød.
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2 Forholdsregler ved installation og brug
Forholdsregler ved almindelig brug

CE-mærkning (overensstemmelseserklæring) Til brugere i den 
Europæiske Union (EU)

Dette produkt opfylder følgende EU-direktiver:
89/336/EØF, 73/23/EØF og 93/68/EØF-direktiverne.

Denne erklæring gælder kun for Den Europæiske Union.

Til denne maskine skal anvendes et afskærmet netværkskabel 
(10 Base-T/100 Base-TX) og et afskærmet parallelkabel. Anvendelse af 
ubeskyttede kabler kan medføre interferens ved radiokommunikation og 
er forbudt i henhold til EU's direktiver.

• Opbevar ikke tonerenheder, PC-tromleenheder og andre forbrugsstoffer 
og reservedele på steder, som er udsat for direkte sollys, høje temperaturer 
og fugt, da dette kan medføre dårlig billedkvalitet og funktionssvigt.

• Udskift ikke tonerenheden og PC-tromleenheden på et sted, der er udsat 
for direkte sollys. Hvis PC-tromlen udsættes for stærkt lys, kan det medføre 
dårlig billedkvalitet.

• Åbn ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, indtil de skal tages i brug. 
Lad ikke enheden stå uden emballage. Installer den omgående, ellers kan 
det resultere i dårlig billedkvalitet.

• Hold hverken tonerenheder eller PC-tromleenhed vertikalt opad eller 
nedad, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet.

• Kast eller smid ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, da dette kan 
medføre en dårlig billedkvalitet.

• Brug ikke dette produkt i områder, hvor der findes ammoniak eller andre 
gasser eller kemikalier. Hvis dette ikke overholdes, kan produktet have en 
kortere levetid, blive beskadiget eller maskinfunktionen kan påvirkes.

• Anvend ikke dette produkt i omgivelser, hvor temperaturen er højere end 
den, der er angivet i betjeningsvejledningen, da dette kan resultere i 
ødelæggelse eller fejlfunktioner.

• Før ikke hæftet Papir, karbonpapir eller aluminiumsfolie igennem dette 
produkt, da det kan medføre en fejlfunktion eller brand.

Berør eller rids ikke overfladen på tonerenheden, fremkalderrullerne eller 
PC-tromlen, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet.

Anvend forbrugsstoffer og materialer, der bliver anbefalet af Minolta. Hvis De 
anvender forbrugsstoffer eller materialer, der ikke er anbefalet af Minolta, kan 
dette medføre dårlig billedkvalitet eller funktionsstop.
2-4 C350EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Forholdsregler ved installation og brug 2

Til brugere i lande, hvor Klasse B-forskrifter ikke er gældende 

ADVARSEL
Dette er et Klasse A-produkt. I en bolig kan dette produkt skabe 
radioforstyrrelser. I sådanne tilfælde kan brugeren være nødt til at træffe 
passende foranstaltninger.

Til denne maskine skal anvendes et afskærmet netværkskabel 
(10 Base-T/100 Base-TX) og et afskærmet parallelkabel. Anvendelse af 
ubeskyttede kabler kan medføre interferens ved radiokommunikation og 
er forbudt i henhold til EU's direktiver.

Sikkerhed i forbindelse med lysdiodestråling

Dette produkt er en kopimaskine, som arbejder ved hjælp af et 
lysdiodebelysningssystem. Der er ikke fare ved den optiske 
lysdiodestråling, fordi lysediodernes optiske strålingsniveau ikke 
overstiger grænserne i Klasse 1 uanset de pågældende forhold ved 
anvendelse, vedligeholdelse, service og driftsforstyrrelser.

Ozonfrigivelse

Placer maskinen i et godt ventileret lokale
Der dannes en ubetydelig mængde ozon under maskinens normale drift. 
Dette kan imidlertid give en ubehagelig lugt i dårligt ventilerede lokaler ved 
meget store kopieringsopgaver. For at sikre et behageligt, sundt og sikkert 
arbejdsmiljø anbefales det derfor, at lokalet er godt ventileret.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement 
de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une 
odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est 
insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. 
Pour avoir la certitude de travailler dans un environnment réunissant des 
conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer 
la pièce ou se trouve l'appareil.

Støj (kun for europæiske brugere)

Tysk forskrift om maskinstøj 3 GSGV, 18.01.1991: Støjniveauet på 
operatørpladsen er i henhold til EN 27779 lig med eller mindre end 
70 dB(A).
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2 Forholdsregler ved installation og brug
2.2 Forholdsregler ved installation

Opstillingssted

For at opnå optimal sikkerhed og undgå mulige fejlfunktioner bør 
maskinen installeres et sted, der opfylder følgende krav.

- God afstand til gardiner eller andet let-antændeligt eller brændbart 
materiale.

- Et sted, som ikke er udsat for vand eller andre væsker.

- Der må ikke være direkte sollys.

- Et sted, som ikke er direkte udsat for luftstrømmen fra et 
airconditionanlæg eller varmeapparat eller udsat for ekstremt høje 
eller lave temperaturer.

- Der skal være god ventilation.

- Et sted, som ikke er udsat for høj luftfugtighed.

- Et sted, som ikke er ekstremt støvet.

- Et sted, som ikke er udsat for overdrevne vibrationer.

- Underlaget skal være stabilt og vandret.

- På installationsstedet må der ikke forekomme udvikling af ammoniak 
eller andre organiske luftarter.

- På stedet må brugeren ikke udsættes for direkte udblæsningsluft fra 
maskinen.

- Der skal holdes god afstand til varmeaggregater.

Strømkilde

Der er følgende spændingskrav til strømkilden.

� Spændingsudsving: maksimum ±10 % (ved 220-240 V AC)

� Frekvensudsving: maksimum ±3 Hz (ved 50 Hz)

� Anvend en strømkilde med så små spændings- eller frekvensudsving 
som muligt.
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Forholdsregler ved installation og brug 2

Pladsbehov

For at sikre en ubesværet betjening af maskinen, en nem påfyldning af 
forbrugsmaterialer og en let adgang til vedligeholdelse skal 
opstillingsstedet tillige opfylde nedenstående krav.

�
Husk!
Sørg for, at der er et frirum på 100 mm eller mere bag maskinen til 
ventilationskanalen.
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2 Forholdsregler ved installation og brug
2.3 Forholdsregler ved betjening

Driftsmiljø

For at maskinen kan anvendes korrekt, skal følgende krav til det 
omgivende miljø være opfyldt:

� Temperatur: 10 °C til 30°C med udsving på højst 10 °C inden for en 
time

� Luftfugtighed: 15 % til 85 % med udsving på højst 20 % inden for en 
time

Korrekt anvendelse

For at sikre at maskinen fungerer optimalt, skal nedenstående 
forholdsregler overholdes.

- Anbring aldrig tunge objekter på glaspladen, og udsæt den ikke for 
stød.

- Åbn aldrig maskinens låger eller dæksler, og sluk ikke for maskinen, 
mens den kopierer. I modsat fald opstår der papirstop.

- Lad ALDRIG magnetiserede genstande eller brandfarlige væsker 
komme i nærheden af maskinen.

� Sørg altid for, at elstikket er sat helt ind i elkontakten.

- Sørg altid for, at maskinens elstik er synligt, og ikke er skjult bag 
maskinen.

� Træk altid maskinens stik ud af kontakten, hvis enheden ikke skal 
anvendes i længere tid.

� Sørg altid for god ventilation, når der skal tages mange kopier i træk.

FORSIGTIG

Hvis ventilationskanalen bag på maskinen er blokeret, ophobes 
varme inde i maskinen, hvilket kan medføre fejlfunktion eller brand.
� Sørg for, at der er et frirum på 100 mm eller mere bag maskinen til 

ventilationskanalen.
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Forholdsregler ved installation og brug 2
FORSIGTIG

Området omkring fikseringsenheden er meget varmt.
� Sørg for kun at berøre de dele omkring fikseringsenheden, som er vist 

i håndbogen, for at formindske risikoen for forbrændinger. Vær særlig 
påpasselig med ikke at berøre de dele og deres omgivelser, som er 
markeret med advarselsmærkater.

� Hvis De bliver forbrændt, skal De straks afkøle huden under koldt vand 
og derefter søge læge.

Transport af maskinen

Hvis maskinen skal transporteres over længere afstande, bør Minolta-
teknikeren kontaktes.

Håndtering af forbrugsstoffer

Følgende forholdsregler skal overholdes ved håndtering af forbrugsstoffer 
(tonerpatroner, papir osv.).

� Opbevar forbrugsstofferne et sted, som opfylder følgende krav:
Der må ikke være direkte sollys
Det skal være fjernt fra varmekilder
Der må ikke være høj luftfugtighed
Der må ikke være meget støv

� Papir, der er taget ud af indpakningen, men ikke lagt i kassetten, skal 
opbevares mørkt og køligt i en lukket plasticpose.

- Brug udelukkende toner, der er produceret specielt til denne maskine. 
Brug aldrig andre tonertyper.

- Sørg for at holde forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde.

FORSIGTIG

Forholdsregler for håndtering af toner:
� Undgå at spilde toner inde i maskinen, og undgå at få toner på tøjet 

eller hænderne.

� Hvis De får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand 
og sæbe.

� Hvis De får toner i øjnene, skal De straks skylle øjnene med vand og 
derefter søge læge.
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2 Forholdsregler ved installation og brug
Opbevaring af kopier

� Kopier, som skal opbevares i lang tid, bør opbevares på et sted, hvor 
de ikke er udsat for lys, så de ikke blegner.

- Kæbemidler, der indeholder opløsningsmidler, (såsom lim) kan opløse 
toneren i kopimaskinen.

- Farvekopierne har et tonerlag, som er tykkere end de normale sort-og-
hvid kopier. Toneren på en farvekopi kan derfor hurtigere knække, når 
en farvekopi foldes.
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Før De kopierer 3
3 Før De kopierer

3.1 Enhederne og deres funktioner 

1

2

3

456

7

8

9

10 16

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

1 Omvendt automatisk 
dokumentføder DF-601 
(ekstraudstyr)

Indfører automatisk et ark ad gangen til indscanning, 
og vender automatisk dobbeltsidede dokumenter til 
indscanning.
Kaldes “omvendt automatisk dokumentføder” i denne 
vejledning.

2 Originaldæksel OC-501 
(ekstraudstyr)

Trykker originalen ned, så det forbliver på plads.
Kaldes “originaldæksel” i betjeningsvejledningen.

3 Automatisk duplexenhed 
AD-501 (ekstraudstyr)

Drejer de udskrevne sider og giver mulighed for 
automatisk udskrivning af 2-sidede kopier. 
• Hvis billedkontrolenheden IC-401 og den 

automatiske duplexenhed er installeret, skal 
hukommelsen udvides. Hvis der ikke er installeret en 
udvidet hukommelsesenhed (ekstraudstyr), kan der 
ikke foretages automatisk dobbeltsidet kopiering.

Kaldes “automatisk duplexenhed” i denne vejledning.
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3 Før De kopierer
4 Pult DK-501 
(ekstraudstyr)

Ved brug af denne pult kan maskinen placeres på 
gulvet.
Kaldes “pulten” i denne vejledning.

5 Papirmagasin PC-101 
(ekstraudstyr)
Papirmagasin PC-201 
(ekstraudstyr)

Papirmagasin PC-101 er udstyret med én 
papirkassette. Den øverste kassette kan indeholde 500 
ark papir, og den nederste kassette er beregnet til 
opbevaring.
Kaldes “enkeltmagasinet” i denne vejledning.
Papirmagasin PC-201 er udstyret med to 
papirkassetter. Den øverste og nederste kassette kan 
hver indeholde 500 ark papir.
Kaldes “dobbeltmagasinet” i denne vejledning.

6 Papirmagasin PC-401 
(ekstraudstyr)

Udstyret med højkapacitetskassette, der kan indeholde 
op til 2.500 ark
Kaldes “højkapacitetsmagasinet” i denne vejledning.

7 Efterbehandler FS-601 
(ekstraudstyr)

Efterbehandler de udskrevne sider i 
overensstemmelse med den valgte outputindstilling 
(sortering, hæftning, hulning eller indbinding) og 
udkaster så siderne.
Kaldes “efterbehandler” i vejledningen.
• Hulning er kun mulig, hvis ekstraudstyret 

hulningsenheden (PK-501) er installeret i 
efterbehandlingsenheden FS-601. 
Efterbehandlingsenheden kan kun installeres, hvis 
hovedenheden er monteret på pulten, på 
højkapacitetsmagasinet eller på enkelt- eller 
dobbeltmagasinet.

8 Efterbehandler FS-501 
(ekstraudstyr)

Efterbehandler de udskrevne sider i 
overensstemmelse med den valgte outputindstilling 
(sortering eller hæftning) og udkaster så siderne.
• Efterbehandlingsenheden kan kun installeres, hvis 

hovedenheden er monteret på pulten, på 
højkapacitetsmagasinet eller på enkelt- eller 
dobbeltmagasinet.

9 Jobseparator JS-601 
(ekstraudstyr)

Hvis efterbehandlingsenheden FS-501 er installeret, 
kan antallet af udskriftsbakker øges.
Kaldes “jobseparatoren” i denne vejledning.

10 Hovedenhed Dokumentet indscannes af scannerdelen, og det 
indscannede billede udskrives af printerdelen.
Kaldes “hovedenheden” i denne vejledning.

11 Hul-kit PK-501 
(ekstraudstyr)*

Denne enhed muliggør hulning, hvis den installeres på 
efterbehandlingsenheden FS-601.
Kaldes “hul-kit” i betjeningsvejledningen. 

12 Udvidet 
hukommelsesenhed 
EM-301 (ekstraudstyr)*

Øger maskinens hukommelse til 512 MB (256 MB 
standardhukommelse + 256 MB udvidet 
hukommelsesenhed).
Hvis man forøger hukommelsen, kan man også lagre 
flere sider i hukommelsen.
Kaldes “den udvidede hukommelsesenhed” i denne 
vejledning.

Nr. Enhedens navn Beskrivelse
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Før De kopierer 3
* Enheder markeret med en stjerne (*) er internt ekstraudstyr og vises derfor ikke på 
illustrationen.

Forholdsregler ved brug af efterbehandlingsenheden

� Tag ikke ved papirudskriftsbakken, når du skal flytte 
efterbehandlingsenheden.

13 Harddisk HD-501 
(ekstraudstyr)*

Muliggør lagring af flere sider.
Desuden kan funktionen “Fast nummerering” 
anvendes, hvis harddisken HD-501 og den udvidede 
hukommelsesenhed er installeret.
Kaldes “harddisken” i denne vejledning.

14 Printercontroller Intern printerkontrolenhed, som gør det muligt at 
anvende maskinen både som farveprinter og 
farveskanner konfigureret i et computernetværk
Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til 
C350-printercontrolleren.

15 Lokalt interfacesæt 
EK-501 (ekstraudstyr)*

Bruges til at oprette en parallelforbindelse mellem 
denne maskine og computeren.

16 Billedkontrolenheden 
IC-401 (ekstraudstyr)*

Ekstern billedkontrolenhed, som gør det muligt at 
anvende maskinen både som farveprinter og 
farveskanner konfigureret i et computernetværk
Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til 
billedkontrolenheden.

17 Videointerfacesæt VK-
501 (ekstraudstyr)*

Bruges til at forbinde billedkontrolenheden IC-401 til 
denne maskine

18 Affugter/varmeenhed 1C 
(ekstraudstyr)*

Installeret i papirmagasinet eller pulten for at forhindre, 
at der samler sig fugt i papiret.

Nr. Enhedens navn Beskrivelse
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3 Før De kopierer
3.2 Enhedernes navne og deres funktioner 

Udvendigt på maskinen

Ovenstående illustration viser maskinen med den omvendte automatiske 
dokumentføder og højkapacitetsmagasinet installeret.

1

2
3

4

5

6

7

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

1 Højre låge Åbnes for at fjerne papirstop.

2 Multiindføringsbakke Bruges, når der udskrives på papir af et andet format 
end det, der er i papirkassetten, eller på tykt papir, 
overheadtransparenter, postkort, kuverter eller labels
Kan rumme op til 150 ark almindeligt papir, 20 
overheadtransparenter, postkort, labelark eller ark af 
tykt papir, eller 10 kuverter.
Kaldes den “manuelle indføringsbakke” i denne 
vejledning. (Se s. 3-32.)

3 Tænd/sluk kontakt Anvendes til at tænde og slukke for maskinen. (Se 
s. 3-17)

4 2. kassette Rummer op til 500 ark (Se s. 3-28)

5 1. kassette Rummer op til 250 ark.
Papirformatet er frit indstilleligt.
Der kan ilægges andre medietyper end almindeligt 
papir.

6 Frontlåge Åbnes ved udskiftning af tonerpatron (se s. 8-1).

7 Udfaldsbakke Indsamler udskrevne sider.
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Før De kopierer 3
Ovenstående illustration viser maskinen med den omvendte automatiske 
dokumentføder og højkapacitetsmagasinet installeret.

8

9

10

11

13

12

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

8 Omvendt automatisk 
dokumentføder 
(ekstraudstyr) 

Når et dokument ilægges, indføres det automatisk i 
maskinen og scannes én side ad gangen.

9 Dokumentskala Bruges til at rette dokumentet ind (Se s. 3-40)

10 Justeringsknap til valg af 
medietype

Anvendes til bestemmelse af det papir, der er placeret 
i den 1. kassette

11 Indikator for 1./2. kassette 
tom

Indikerer det resterende papirantal
Når indikatoren lyser helt rødt, er kassetten tom.

12 Kontrolpanel Anvendes til at starte kopiering eller foretage de 
nødvendige indstillinger (se s. 3-12)

13 Glasplade Placér et dokument på glaspladen, hvis du vil scanne 
det. (Se s. 3-40)
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3 Før De kopierer
Ovenstående illustration viser maskinen med den omvendte automatiske 
dokumentføder og højkapacitetsmagasinet installeret.

14

15

16

17

18

19

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

14 Stik til omvendt 
automatisk 
dokumentføder

Anvendes til at tilslutte den omvendte automatiske 
dokumentføders tilslutningskabel. 

15 Stik til 
efterbehandlingsenhed

Anvendes til forbindelse af efterbehandlingens kabel

16 Stik til netkabel Anvendes til at tilslutte netkablet.

17 Netstik til den eksterne 
billedkontrolenhed

Anvendes til at tilslutte den eksterne 
billedkontrolenheds netkabel

18 Netværksstik Anvendes til at forbinde netværkskablet, hvis denne 
maskine kan anvendes til netværksudskrivning og 
netværksscanning

19 Parallelinterfacestik 
(ekstraudstyr)

Anvendes til at tilslutte et parallelkabel fra computeren
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Før De kopierer 3

Indstillinger

Omvendt automatisk dokumentføder

Automatisk duplexenhed

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

1 Indstilleligt originalstyr Indstiller bredden på originalen. (Se s. 3-37)

2 Originalindføringsbakke Indfører dokumenter, der skal kopieres med forsiden 
opad. (Se s. 3-37)

3 Udfaldsbakke Modtager de indscannede originaler

4 Dæksel til fjernelse af 
papirstop

Åbnes, når papirstop skal fjernes.

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

5 Låge til automatisk 
duplexenhed

Åbnes, når papirstop skal fjernes i den automatiske 
duplexenhed
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3 Før De kopierer
Enkeltmagasin

Dobbeltmagasin

Efterbehandler FS-601

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

6 Udløsergreb på højre 
sidelåge

Anvendes ved fjernelse af papirstop

7 3. kassette Rummer op til 500 ark.

8 Opbevaringskassette Kan bruges til opbevaring af papir

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

6 Udløsergreb på højre 
sidelåge

Anvendes ved fjernelse af papirstop

7 3. kassette Hver kassette kan rumme op til 500 ark papir.

8 4. kassette

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

9 Nederste 
papirudskriftsbakke
(bakke til indbundne 
dokumenter)

Opsamler indbundne kopier

10 Frontlåge Åbnes ved udskiftning af hæftepatronen

11 Udfaldsbakke
(løftet bakke)

Indsamler kopier

12 Øvre dæksel Åbnes, når papirstop skal fjernes i efterbehandleren

13 Indføringsstyr Åbnes, når papirstop skal fjernes i efterbehandleren

14 Transportstyr Åbnes, når papirstop skal fjernes i efterbehandleren
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Jobseparator

Højkapacitetsmagasin

15

16

1718

19

20

21

22

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

15 Jobseparator JS 
(ekstraudstyr)

Indsamler udskrevne sider.

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

16 Højre låge Åbnes for at fjerne papirstop.

17 Højkapacitetsmagasin Rummer op til 2.500 ark.

18 Udløsergreb til kassette Tryk på grebet for at åbne kassetten.
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Efterbehandler FS-501

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

19 Frontlåge Åbnes, når papirstop skal fjernes i efterbehandleren

20 Sekundæk 
papirudfaldsbakke 
(sorterede kopier)

Opsamler de kopier, som er blevet sorteret.

21 Primær 
papirudfaldsbakke (ikke-
sorterede papirer)

Opsamler kopier, som ikke er sorteret (lavet med 
indstillingen “Ej sorter”)

22 Øverste dæksel Åbnes, når papirstop skal fjernes i efterbehandleren
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Indvendigt i maskinen

1

2

3

4

5

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

1 Fastgørelsesgreb til 
tonerpatron

Anvendes ved installation og udskiftning af 
tonerpatroner

2 Højre låge Åbnes, når fikseringsenheden udskiftes, eller papirstop 
fjernes

3 LED-rengøringsværktøj Anvendes til rensning af LED-overfladen, f.eks. ved 
udskiftning af billedoverførselsenheden

4 Rengøringsværktøj til 
oplader

Bruges til rensning af elektrostatiske ledninger, når der 
f.eks. fremstilles dårlige kopier

5 Fastgørelsesgreb til 
fremkalderenhed

Anvendes ved installation og udskiftning af 
fremkalderenheden
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Kontrolpanel

1 2 3 4 5 6

7

8
9

10

11121314

15

16

17

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

1 [Funktion] tast Tryk på denne tast for at få vist skærmbilledet Funktion

2 Børingspanel • Viser forskellige skærmbilleder og meddelelser.
• Angiv de forskellige indstillinger ved at trykke direkte 

på panelet.

3 Numerisk tastatur • Anvendes til at indtaste antallet af kopier, der skal 
fremstilles.

• Anvendes til at indtaste zoom-faktoren.
• Anvendes til at indtaste de forskellige indstillinger.

4 Tasten [Box] • Tryk på denne tast for at få adgang til boksfunktionen.
• Boksfunktionen er kun tilgængelig, hvis en ekstra 

harddisk (HD-501) er installeret. Yderligere 
oplysninger finder du i brugervejledningen til 
C350-printercontrolleren.

5 [Scan] tast Trykkes ned for at aktivere scanningsfunktionen. Når 
maskinen er i scanningstilstand, lyser indikatoren på 
tasten [Scan] grønt. Yderligere oplysninger om 
scanningstilstanden finder du i brugervejledningen til 
C350-printercontrolleren.

6 [Kopi] tast Trykkes for at aktivere kopifunktionen. 
(Standardindstillingen for maskinen er kopifunktion.) 
Når maskinen er i kopifunktion, lyser indikatoren på 
tasten [Kopi] grønt.

7 Tasten 
[Strømbesparelse]

Tryk på denne tast for at aktivere 
Energisparefunktionen. Når maskinen er i 
energisparefunktion, lyser indikatoren på tasten 
[Strømbesparelse] grønt, og berøringspanelet slukkes. 
Tryk på tasten [Strømbesparelse] igen for at afslutte 
energisparefunktionen.

8 [Adgang] tast Hvis funktionen Kopistyring er aktiveret, skal du trykke 
på denne tast, når du har indtastet kontonummer og 
adgangskode, for at kunne anvende denne maskine.
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9 [Afbryd] tast Trykkes ned for at aktivere afbrydefunktionen. Når 
maskinen er i afbrydelsesfunktionen, lyser indikatoren 
på tasten [Afbryd] grønt, og meddelelsen 
“Afbrydefunktion aktiv” vises på berøringspanelet. For at 
anullere afbrydefunktionen, skal man trykke på tasten 
[Afbryd] igen.

10 Tasten [Genstart] Tryk på denne tast for at nulstille alle de indstillinger 
(med undtagelse af de programmerede indstillinger), 
der er foretaget via kontrolpanelet og berøringspanelet.

11 [C] (Slettetast) Tryk på denne tast for at slette en værdi (som f.eks. 
antal kopier, zoom-faktor eller størrelse), du har angivet 
ved hjælp af det numeriske tastatur.

12 [Stop] tast Tryk på tasten [Stop] under kopiering for at stoppe 
kopijobbet.

13 [Start] tast • Tryk på denne tast for at begynde kopiering. Når 
denne maskine er klar til at begynde kopiering, lyser 
indikatoren på tasten [Start] grønt. Hvis indikatoren 
på tasten [Start] lyser orange, kan kopiering ikke 
påbegyndes.

• Tryk på denne tast for at genstarte et job, som har 
været stoppet.

14 Kontrast-hjul Anvendes til at indstille berøringspanelets kontrast.

15 [Forstør] tast Tryk på denne tast for at aktivere funktionen Forstør.

16 [Adgang]-tast Tryk på denne tast for at få vist det skærmbillede, hvor 
du kan angive brugeradgangsfunktioner.

17 [Funktionskontrol] tast Tryk på denne tast for at få vist skærmbilleder med de 
angivne indstillinger.

Nr. Enhedens navn Beskrivelse
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Børingspanel

1

234

5

Nr. Objektnavn Beskrivelse

1 Meddelelsesdisplay Viser maskinens aktuelle status, 
betjeningsinstruktioner, advarsler, forholdsregler og 
andre data, herunder det valgte antal kopier.

2 Displayet Funktioner/
indstillinger

Viser faner og taster, som du kan bruge til at vælge 
skærmbilleder med forskellige funktioner.
Berør en fane for at vise det tilhørende skærmbillede.
De aktuelle indstillinger vises på tasterne [Farve], 
[Output], [Zoom] eller [Papir/frmat].

3 Displayet Indstillinger De aktuelle indstillinger vises ved hjælp af meddelelser 
og ikoner.

4 Jobdisplay • Viser jobs, som er under udførelse, eller som venter 
på at blive udført.

• Aktuel status for afsendelse/modtagelse vises som et 
ikon.

• Berør [Job-logfil] eller [Job-styring] for enten at se 
skærmen for Job-log eller Job-styring.

5 Skærmbillederne Joblog • Ud over funktionen Jobdisplay findes der forskellige 
funktioner til kontrol og styring af jobs.

• Tryk på tasten [Grundindstill.] for at gå tilbage til 
skærmbilledet Grundfunktioner.
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Betjening af berøringspanelet

De aktiverer en funktion eller vælger en indstilling ved at berøre den 
ønskede funktion eller indstilling på berøringspanelet.

FORSIGTIG

 Pas på ikke at beskadige berøringspanelet
� Tryk aldrig berøringspanelet ned med kraft, placer heller aldrig hårde 

eller spidse genstande på det. 
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Forbrugsstoffer og dele

1
2

3

654

7
8

9 10

Nr. Enhedens navn Beskrivelse

1 Billedenhed Genererer kopibilledet

2 Billedoverførselsenhed Lægger hver af de enkelte farver i billedet, som er 
genereret af fremkalderenheden, ned på 
billedoverførselsenheden for at danne et firefarvet 
billede

3 Billedoverføringstromle Overfører et firefarvet billede, som er genereret af 
billedoverførselsenheden, til papiret

4 Beholder til overskydende 
toner

Opsamler overskydende toner

5 Fikseringsenhed Fikserer den overførte toner til papiret

6 Støvfjerner Opsamler det støv, som samles i maskinen

7 LED-rengøringsværktøj Anvendes til rensning af LED-overfladen, f.eks. ved 
udskiftning af billedoverførselsenheden

8 Tonerpatron Der er fire tonerpatroner: cyan (C), magenta (M), gul 
(Y) og sort (BK). Kombinationen af de fire toner 
skabere billeder med fuld-farve

9 Ozonfilter Opsamler den ozon, som dannes i maskinen

10 Filter Opsamler det tonerstøv, som samles i maskinen
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3.3 Tænde og slukke for maskinen

Sådan tændes maskinen

� Sæt hovedafbryderen på [I].

Når maskinen tændes

1 Indikatoren på tasten [Start] lyser orange.
Et opstartsskærmbillede vises.

2 Efter et par sekunder vises meldingen “Varmer op. Klar til scanning” 
vises på berøringspanelet, og indikatoren på tasten [Start] lyser grønt. 
Jobs kan nu stilles i kø.
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Energisparefunktion

Hvis der ikke foretages nogen handling i det angivne tidsrum, eller hvis 
der trykkes på tasten [Strømbesparelse], slukkes berøringspanelet, og 
maskinen overgår til en tilstand, hvor den sparer energi.

Det er den såkaldte energisparefunktion.

Maskinen kan modtage jobs, selvom den er i energisparefunktion. 

Maskinen er fra fabrikkens side indstillet til at overgå til 
energisparefunktion efter 15 minutter.

�
Yderligere oplysninger
Maskinen kan fra energisparefunktion overgå til hvilefunktion.

Maskinen er fra fabrikkens side indstillet til at gå i energisparefunktion, 
hvis der ikke udføres nogen handlinger i 15 minutter; derefter overgår 
maskinen til hvilefunktion, når der er gået 30 minutter.

�
Henvisning
Det tidsrum, der går fra sidste handling, indtil maskinen går i 
energisparefunktion, kan angives ved hjælp af funktionen 
“Strømbesparelse” på skærmbilledet Brugervalg: 1.

Afbrydelse af energisparefunktion

1 Tryk på tasten [Start]. (Energisparefunktionen kan også afbrydes ved 
at trykke på en af betjeningspanelets taster eller på berøringspanelet.)

2 Berøringspanelet tændes igen, og når maskinen er færdig med at 
varme op, er den klar til at begynde udskrivning.
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Hvilefunktion 

Hvis ingen handlinger udføres i det angivne tidsrum, overgår maskinen 
automatisk til hvilefunktion.

Maskinen er fra fabrikkens side indstillet til at overgå til hvilefunktion efter 
30 minutter.

Det tidsrum, der går fra sidste handling indtil maskinen går i hvilefunktion, 
kan angives ved hjælp af funktionen “Standby-funktion” på skærmbilledet 
Brugervalg: 1.

Afbrydelse af hvilefunktion

1 Tryk på tasten [Start]. (Hvilefunktionen kan også afbrydes ved at 
trykke på en af betjeningspanelets taster eller på berøringspanelet.)

2 Berøringspanelet tændes igen, og når maskinen er færdig med at 
varme op, er den klar til at begynde udskrivning (det varer ca. 
99 sekunder ved normal stuetemperatur (23 °C)).
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Sådan slukkes maskinen

1 Berør [Job-log] for at kontrollere, om 
der ikke er nogle job i køen. 

2 Hvis der stadig er kopier eller 
udskrifter i udfaldsbakken, skal 
disse fjernes. 

3 Sæt hovedafbryderen på [O].

�
Husk!
Sluk aldrig for maskinen, mens den kopierer eller udskriver, eftersom 
det kan medføre papirstop.

Sluk ikke for maskinen, mens den scanner eller sender eller modtager 
data, da alle indscannede data eller overførselsdata ellers vil blive 
slettet.

Sluk ikke for maskinen, mens et ventende job eller gemte data venter 
på at blive udskrevet, da alle jobs ellers vil blive slettet.

Når maskinen slukkes

� Følgende handlinger slettes:

� Indstillinger, der ikke e programmerede, såsom kopiantal
� Ventende jobs, der skal udskrives
� Jobs, der er gemt i hukommelsen
� Jobs, som er gemt ved hjælp af funktionen “Genudskriv” 

� Gemte zoom-faktorer, programmerede kopifunktionsindstillinger, 
hjælpefunktionsindstillinger og data i Brugerbakker slettes ikke.
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3.4 Betjening af berøringspanelet 

Beskrivelse af berøringspanelet 

Det skærmbillede, som vises, når maskinen tændes (hovedafbryderen 
stilles på “I”), er skærmbilledet Grundfunktioner.

Skærmbilledet Grundfunktioner viser ved hjælp af grafik og meddelelser 
de aktuelle indstillinger, de tilstande og funktioner, som kan vælges, og 
maskinens status.

Standardindstillinger 

Standardindstillingerne er de indstillinger, som vælges umiddelbart efter, 
at maskinen tændes (hovedafbryderen stilles på “|”), og før tilstande og 
funktioner ændres, og som vælges, når der trykkes på tasten [Genstart] 
for at nulstille alle funktioner og tilstande. Standardindstillingerne fungerer 
som reference for alle de handlinger, der skal foretages.

Maskinens standardindstillinger på købstidspunktet vises på 
nedenstående liste.

Standardindstillinger

• Antal kopier: 1 • Margen: ikke angivet

• Farve: Auto-farve • Tyk original: Off

• Output: ej sorter. • Foto/belysning: Tekst&foto

• Zoom: × 1,000 (Fuld størrelse) • Skærmmønster: Gradering

• Papirformat: Automatisk papirvalg • Baggrundstæthed: Standard

• Blandede originaler: Fra • Kopitæthed: Standard:

• Kopier 1 sæt: Off • Blank: Fra

• Original: 1 (enkeltsidet) • Applikation: Alle slået fra

• Kopi: 1 (enkeltsidet) • Farvebilledjustering: Standard

• Originalretning: Ikke bestemt • Oprettelse: All off
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3 Før De kopierer
�
Tip
Sproget i berøringspanelets displays kan ændres ved hjælp af 
funktionen “Sprogvalg” på skærmbilledet Brugervalg: 2

De standardindstillinger, som maskinen går tilbage til ved nulstilling, 
kan angives ved hjælp af hjælpefunktionen.
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3.5 Ilægning af papir i den 1. kassette 

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om angivelse af papirformat for 1. kassette 
finder du i “Sådan indstilles papirformatet for 1. kassette” på side 4-10.

1 Træk 1. kassette ud.

2 Tryk papirløftepladen ned, indtil den 
falder i hak.

�
Husk!
Rør ikke ved overfladen på 
papirindføringsrullen med 
hænderne.

3 Indstil sidestyrene, så de passer til 
den papirstørrelse, som skal 
lægges i.

�
Tip
Hvis De anvender papir, som 
ikke har standardstørrelse, skal 
De først lægge papiret i og 
derefter indstille sidestyrene, så de passer til det papir, De har 
lagt i.

4  Ved papir i formatet “A3Wide” skal 
De indstille bagkantstyrene som vist 
på tegningen.

Papirløfte- 
plade

Papir
indføring
rulle

Sidestyr

Bagkant-
styr

Bagkant-
styr
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5 Ilæg papiret i kassetten, så papirets 
forside (siden, der vender opad, når 
papiret tages ud af indpakningen) 
vender opad.

�
Husk!
Hvis papiret er krøllet, skal det 
glattes ud, før det indføres. 

Læg kun papir i, til toppen af stakken når op til mærket 

Der må ikke ilægges flere end 20 ark papir af andre typer end 
almindeligt papir.

�
Husk!
Før du ilægger konvolutter, skal du klemme luften mellem dem ud 
og sørge for, at flapperne er foldet skarpt, da konvolutterne ellers 
kan krølle eller medføre papirstop.

Ilæg konvolutter med siden med flappen nedad som vist på 
billedet. Hvis konvolutterne ilægges med siden med flappen opad, 
kan der opstå papirstop. Der kan ikke udskrives på den side af 
konvolutterne, hvor flappen sidder.

Mærke
3-24 C350EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Før De kopierer 3
�
Husk!
Når der ilægges overhead-transparenter, skal de placeres med 
den lange side som forkanten, som det vises.Ilæg ikke 
overheadtransparenter på langs.

�
Husk!
Ilæg postkort med den korte side som forkant som vist på billedet. 
Ilæg ikke postkort på tværs.

Tværformat Længde-
format

Tværformat Længde-
format
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6 Hvis du anvender papir, der ikke har 
standardstørrelse, skal du først 
indstille papirstyrene mod papirets 
kanter.

7 Luk 1. kassette.

8 Drej justeringsknappen til valg af 
medietype til indstillingen for det 
ilagte papir.

�
Tip
Hvis du vil udskrive på bagsiden af almindeligt eller tykt papir, hvorpå 
der tidligere er udskrevet noget (ved hjælp af manuel dobbeltsidet 
kopiering), skal du indstille medietypevælgeren til den indstilling, der 
passer til papirtypen, når du kopierer på side to.

Side- 
styr

Side- 
styr

Indstilling Papirtype Bemærkninger

Stand. Almindeligt papir

Stand. Anden side af en dobbeltsidet 
kopi på almindeligt papir

Under manuel dobbeltsidet 
kopiering

Kort1 Tykt papir 1 Ved brug af labelark

Kort1 Anden side af en dobbeltsidet 
kopi på tykt papir 1

Under manuel dobbeltsidet 
kopiering

Kort2 Tykt papir 2 Ved brug af postkort

Kort2 Anden side af en dobbeltsidet 
kopi på tykt papir 2

Under manuel dobbeltsidet 
kopiering

Kort3 Tykt papir 3

Kort3 Anden side af en dobbeltsidet 
kopi på tykt papir 3

Under manuel dobbeltsidet 
kopiering

Konvolut Konvelutter

OHP Overheadtransparenter
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�
Henvisning
Yderligere oplysninger om papirtyper finder du i “Papirspecifikationer” 
på side 5-1.
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3.6 Ilægning af papir i 2., 3. eller 4. kassette

1 Træk den papirkassette ud.

2 Tryk papirløftepladen ned, indtil den 
falder i hak.

�
Husk!
Pas på ikke at berøre filmen.

3 Indstil sidestyrene, så de passer til 
den papirstørrelse, som skal 
lægges i.

4 Ilæg papiret i kassetten, så papirets 
forside (siden, der vender opad, når 
papiret tages ud af indpakningen) 
vender opad.

Film

Papirløfte- 
plade

Sidestyr

Sidestyr

Mærke
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�
Husk!
Hvis papiret er krøllet, skal det glattes ud, før det indføres. 

Læg kun papir i, til toppen af stakken når op til mærket 

Papir af andre typer end almindeligt papir kan ikke indføres fra 2., 
3. eller 4. kassette.
Hvis du vil kopiere på andre typer papir end almindeligt papir, skal 
det indføres via indføringsbakken eller 1. kassette.

5 Luk papirkassetten.
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3.7 Ilægning af papir i højkapacitetsmagasinet

1 Tryk udløsergrebet til kassetten.

2 Træk højkapacitetsmagasinets 
papirkassette ud.

�
Husk!
Hvis maskinen er slukket, kan 
højkapacitetsmagasinets 
papirkassette ikke trækkes ud, 
selvom der trykkes på 
kassettens udløsergreb. Sørg først for, at maskinen er tændt.

3 Læg papiret i højre side af 
højkapacitetsmagasinets 
papirkassette, så den side af 
papiret, hvorpå der skal kopieres 
(den side, som vender opad, når 
pakken åbnes), vender opad.

�
Husk!
Pas på ikke at berøre filmen.

Hvis papiret er krøllet, skal det glattes ud, før det indføres. 

Læg kun papir i, til toppen af stakken når op til mærket 

Papir af andre typer end almindeligt papir kan ikke indføres via 
højkapacitetsmagasinet. Hvis du vil kopiere på andre typer papir 
end almindeligt papir, skal det indføres gennem indføringsbakken 
eller 1. kassette.

Film

Mærke
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4 Læg papiret i venstre side af 

højkapacitetsmagasinets 
papirkassette, så den side af 
papiret, hvorpå der skal kopieres 
(den side, som vender opad, når 
pakken åbnes), vender opad.

�
Husk!
Hvis papiret er krøllet, skal det glattes ud, før det indføres. 

Læg kun papir i, til toppen af stakken når op til mærket 

Papir af andre typer end almindeligt papir kan ikke indføres via 
højkapacitetsmagasinet. Hvis du vil kopiere på andre typer papir 
end almindeligt papir, skal det indføres gennem indføringsbakken 
eller 1. kassette.

5 Luk højkapacitetsmagasinets papirkassette.

Mærke
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3.8 Ilægning af papir i indføringsbakken
Papir kan indføres manuelt via den manuelle indføringsbakke, hvis der 
skal kopieres på papir, som ikke er lagt i en kassette, eller hvis der skal 
kopieres på tykt papir, postkort, konvolutter, overheadtransparenter eller 
labelark.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om angivelse af papirformat for 
indføringsbakken finder du i “Sådan indstilles papirformatet for 
indføringsbakken” på side 4-12.

1 Åbn indføringsbakken.

� Når papir af stort format 
indføres, skal 
kassetteforlængeren anvendes.

2 Vend papiret, så den side, der skal 
kopieres på, vender nedad, og skub 
papiret så langt som muligt ind i 
papirindføringsåbningen.

3 Indstil sidestyrene, så de passer til 
papirformatet.

�
Husk!
Læg kun papir i, til toppen af stakken når op til mærket 

Skub sidestyrene helt op imod papirets kanter.

Hvis papiret er krøllet, skal det glattes ud, før det indføres.

�
Yderligere oplysninger
Når der fremstilles dobbeltsidede kopier, skal papiret lægges i 
indføringsbakken, så side to (den blanke side) vender nedad.

Der kopieres på den papirside, der vender nedad, når papiret 
indføres i indføringsbakken

Bakke- 
forlænger

Side- 
styr
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�
Husk!
Læg ikke flere end 20 postkort i indføringsbakken ad gangen.

Ilæg ikke postkort på tværs.

�
Husk!
Læg ikke flere end 
20 overheadtransparenter i 
indføringsbakken ad gangen.

Når der ilægges overhead-
transparenter, skal de placeres 
med den lange side som 
forkanten, som det vises. Ilæg 
ikke overheadtransparenter på 
langs.
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�
Husk!
Læg ikke flere end 10 konvolutter i indføringsbakken ad gangen.

Før du ilægger konvolutter, skal 
du klemme luften mellem dem 
ud og sørge for, at flapperne er 
foldet skarpt, da konvolutterne 
ellers kan krølle eller medføre 
papirstop.

Ilæg konvolutter med siden med 
flappen opad som vist på 
billedet. Hvis konvolutterne 
ilægges med siden med flappen 
nedad, kan der opstå papirstop. 
Der kan ikke udskrives på den 
side af konvolutterne, hvor 
flappen sidder.

Side med flap

Side med flap
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�
Husk!
Læg ikke flere end 20 labelark i 
indføringsbakken ad gangen.

4 Vælg de relevante papirtypeindstillinger.

Side, der 
skal kopieres

Side, der 
skal kopieres
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�
Tip
Hvis du har ilagt postkort, skal du stille medietypevælgeren på 
“Kort2”.

Hvis du har ilagt labelark, skal du stille medietypevælgeren på 
“Kort1”.

Hvis du vil kopiere på bagsiden af almindeligt eller tykt papir, 
hvorpå der tidligere er kopieret noget (ved hjælp af manuel 
dobbeltsidet kopiering), skal du indstille medietypevælgeren til den 
indstilling, der passer til papirtypen, og derefter trykke på [2. Side 
til dupleks.]

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om valg af papirformat findes i “Valg af 
indstillinger for papirformat” på side 4-9.

Yderligere oplysninger om papirtyper finder du i 
“Papirspecifikationer” på side 5-1.
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3.9 Indføring af dokumenter

Ilægning af dokumenter i den omvendte automatiske dokumentføder

Den omvendte automatiske dokumentføder indfører, scanner og 
transporterer automatisk hvert enkelt ark i et dokument bestående af flere 
ark gennem maskinen ét ark ad gangen. Det er vigtigt at lægge den rigtige 
type papir i for at sikre, at den omvendte automatiske dokumentføder 
fungerer korrekt.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om, hvilke typer dokumenter, der kan indføres, 
finder du i “Egnede dokumenttyper (ved brug af den omvendte 
automatiske dokumentføder).” på side 6-2.

1 Indstil originalstyret, så det passer 
til dokumenternes størrelse.

� Hvis dokumenter med store 
formater skal kopieres, skal 
dokumentstudsen trækkes ud. 

2 Placer originalen med forsiden opad 
i originalindføringsbakken.

� Ilæg dokumentarkene, så 
dokumentets overkant vender 
mod maskinens bageste eller 
højre side.

3 Indstil dokumentstyrene, så de 
passer til dokumentet.

�
Husk!
Sørg for at indføre dokumentet korrekt, ellers indføres papiret ikke 
lige. 

4 Berør [Orig > kopi].

Skærmen Original Ö Kopi vises. 

Dokumentstøtte
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5 Hvis du vil angive indstillinger for originalretning, margen eller tyk 
original, skal du trykke på den relevante tast.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om angivelse af originalens retning, 
margen eller tyk original finder du i “Angivelse af originalens 
tilstand” på side 4-27.

6 Vælg den ønskede kopiindstilling, og tryk derefter på tasten [Start].

7 Dokumenterne indføres, idet der begyndes med det øverste 
dokument.

8 Når siderne er scannet, føres de enkeltvis ud i udskriftsbakken.

9 Når du fjerner store dokumenter, 
skal du forsigtigt løfte 
originalindføringsbakken (på den 
omvendte automatiske 
dokumentføder) så langt op som 
muligt.

10 Fjern alle sider fra 
originalindføringsbakken.

Dokument 
indførings-
bakke
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11 Sænk forsigtigt 

dokumentindføringsbakken. 

FORSIGTIG

Tryk ikke på håndtaget bagest på maskinen,
� når du lukker originalindføringsbakken, da bakken ellers kan lukke 

hurtigt, så din hånd kommer i klemme.

Greb
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Placering af originalen på originalglaspladen

Placer dokumentet direkte på originalglaspladen, hvor det scannes. Hver 
dokumentside skal positioneres manuelt (dvs. det forrige dokument 
fjernes, og det næste dokument placeres på originalglaspladen).

Denne metode egner sig bedst til bøger og andre dokumenter, som ikke 
kan indføres gennem den omvendte automatiske dokumentføder.

1 Åbn originaldækslet eller den omvendte automatiske dokumentføder, 
hvis en sådan er installeret.

�
Bemærk
Når du lægger dokumentet på originalglaspladen, skal du sørge for 
at løfte originaldækslet eller den omvendte automatiske 
dokumentføder, hvis en sådan er installeret, mindst 15º.
Hvis dokumentet placeres på originalglaspladen, uden at 
originaldækslet eller den omvendte automatiske dokumentføder 
løftes mindst 15°, vil maskinen ikke kunne registrere den korrekte 
dokumentstørrelse.

2 Anbring originalen på originalglaspladen med forsiden nedad.

� Ilæg dokumentarkene, så dokumentets overkant vender mod 
maskinens bageste eller venstre side.

Placeret på tværs: Placeret på langs:
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3 Positioner dokumentet korrekt med 

dokumentskalaerne. 

� Når du kopierer transparenter 
eller gennemsigtige 
dokumenter, skal du placere et 
blankt ark papir i samme format 
som originalen oven på 
originalen.

� Når du kopierer indbundne 
dokumenter, der strækker sig 
over to modstående sider, som 
f.eks. en bog eller et blad, skal 
du placere dokumentets 
overkant mod maskinens 
bagside, så indbindingen ligger 
ud for  mærket øverst på 
dokumentskalaen, som vist på 
billedet.

�
Husk!
Placer ikke genstande med en vægt på over 2 kg på 
originalglaspladen. Undgå endvidere at presse dokumentet meget 
hårdt ned mod originalglaspladen, da pladen ellers kan gå i stykker

Hvis du kopierer tykke bøger eller store genstande, skal du 
foretage kopieringen uden at lukke originaldækslet eller den 
omvendte automatiske dokumentføder. Hvis du indscanner et 
dokument uden at lukke originaldækslet eller den omvendte 
automatiske dokumentføder, må du ikke kigge direkte ind i det lys, 
der sendes ud gennem originalglaspladen. Skønt det lys, der 
udsendes gennem originalglaspladen er lyst, er det ingen 
laserstråler og er ej heller farligt.

Dokument 
skala

Blankt ark
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4 Berør [Orig > kopi].

� Når du kopierer fra en opslået dobbeltside som f.eks. en åben bog 
eller et blad, skal du trykke på [Bogkopi].

Skærmen Original Ö Kopi vises. 

5 Hvis du vil angive indstillinger for originalretning, margen eller tyk 
original, skal du trykke på den relevante tast.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om angivelse af originalens retning, 
margen eller tyk original finder du i “Angivelse af originalens 
tilstand” på side 4-27.
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6 Vælg den ønskede kopiindstilling, og tryk derefter på tasten [Start].

Indscanningen af dokumenterne påbegyndes. 

�
Yderligere oplysninger
Når du anvender en indstilling, hvor flere dokumentsider skal 
scannes, som f.eks. når du laver 2-i-1-kopiering, vises 
nedenstående meddelelse efter trin 6.

Hvis indscanningen skal fortsættes, fjernes dokumentet, og den 
næste side placeres på originalglaspladen. Derefter trykkes på 
tasten [Start].

Når alle sider i dokumentet er scannet, skal du trykke på [Udfør] og 
derefter trykke på tasten [Start].

Kopijobbet er lagret til udskrivning. 

7 Åbn originaldækslet eller den omvendte automatiske dokumentføder, 
hvis en sådan er installeret, og fjern dokumentet.

8 Luk originaldækslet eller den omvendte automatiske dokumentføder, 
hvis en sådan er installeret.
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4 Grundfunktioner

4.1 Valg af antal kopier
Nedenstående procedurer beskriver, hvordan du kan angive og ændre 
indstillingen for antal kopier.

Sådan angives antal kopier

� Indtast det ønskede antal kopier 
ved hjælp af det numeriske tastatur.

Det angivne antal kopier vises på 
berøringspanelet.
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Sådan ændres indstillingen for antal kopier

1 Tryk på knappen [C] (slet).

Det angivne antal kopier slettes, og 
indstillingen for antal kopier, som 
vises på berøringspanelet, stilles 
tilbage til “1”.

2 Indtast det ønskede antal kopier ved hjælp af det numeriske tastatur.

Det angivne antal kopier vises på berøringspanelet.
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4.2 Standsning af kopiering
Nedenstående procedure beskriver, hvordan du kan standse et kopijob.

1 Tryk på knappen [Stop], mens et job 
er under udskrivning. 
Udskrivningen standser.

Et skærmbillede åbnes, hvor du kan 
slette job.

Hvis et dokument er ved at blive scannet til et job, standser 
scanningen, når der trykkes på knappen [Stop].

�
Tip
Hvis du vil genoptage et job, som har været standset, skal du 
trykke på knappen [Start]. 
Alle standsede jobs genoptages.

2 Hvis du vil slette et standset job, skal du vælge det job, du ønsker at 
slette, på jobdisplayet og derefter trykke på [Slet].
Meddelelsen “Job er ikke udført korrekt. Check record.” vises, og det 
valgte job slettes.

3 Berør [Enter].
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4.3 Valg af farveindstilling
Der findes forskellige farveindstillinger til kopiering.

Sådan vælges en farveindstilling

1 Tryk på [Farve].

Et skærmbillede med de tilgængelige farveindstillinger vises.

2 Vælg den ønskede farveindstilling.

3 Tofarvede kopier kan laves ved at trykke på [2-farvet] og derefter 
trykke på knappen for den farve, som skal bruges til de farvede 
områder.
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4 Enfarvede kopier laves ved at trykke på [Enkelt farve].

� Tryk på knappen for den ønskede farve på skærmbilledet Enkelt 
farve 1 eller Enkelt farve 2.

� Gengivelsen af farvegradueringen i dokumentet kan ændres ved 
at trykke på [Ren].

�
Yderligere oplysninger
Når indstillingen “Enkelt farve” er valgt, findes der følgende to 
metoder til gengivelse af gradueringer i dokumentet.

Relativ lysstyrke: Ved kopiering anvendes enfarvede 
koncentrationsvariationer til at udtrykke farveforskelle 
(farvenuancer, som kan ses med det blotte øje) og 
gradueringsniveauer. Dette muliggør tydelig gengivelse af 
farvemarkeringer, blå linjer på grafpapir og rødt stempelblæk på 
kopier. Denne metode er valgt som standard fra fabrikken.

Gennemsnitlig lysstyrke: Der anvendes enfarvede 
koncentrationsvariationer til alene at udtrykke 
gradueringsniveauer, uanset farveforskellene i 
originaldokumentet. Dette er velegnet til at fremstille enfarvede 
kopier af dokumenter, som indeholder gradueringsforskelle, f.eks. 
blade og aviser, og til at udligne den gule tone i gulnede 
dokumenter. Denne metode vælges ved at trykke på [Ren].

5 Berør [Enter].
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4.4 Valg af outputindstillinger
Der findes forskellige indstillinger for sortering og efterbehandling af 
kopier.

Sådan indstilles outputindstillinger

�
Bemærk
Hvis hæftning eller hulning er valgt, skal det sikres, at dokumentet 
placeres i den korrekte position. Hvis dokumentet ikke er placeret 
korrekt, vil hæfteklammerne eller hullerne ikke sidde korrekt.

Den korrekte position for dokumentet vises på skærmbilledet. Sørg for 
at placere dokumentet i henhold til de viste instruktioner. 
Eksempel: Dokumentplacering når indstillingen “Hulning” er valgt
Billedet viser, at dokumentet skal placeres med overkanten mod 
maskinens bagside.

1 Tryk på [Output].

Et skærmbillede med de tilgængelige outputindstillinger vises.
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2 Vælg de ønskede outputindstillinger.

3 Hvis du vil ændre hullernes placering, skal du trykke på [Ret placering] 
og derefter trykke på piletasten under billedet af den ønskede 
placering af hullerne.

4 Berør [Enter].
C350 4-7EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



4 Grundfunktioner
4.5 Fastlæggelse af en Zoom-indstilling 
Zoom-faktoren kan indstilles, hvis du vil kopiere på papir i et andet format 
end dokumentets, eller hvis du vil forstørre eller formindske dokumentets 
format.

Valg af en zoom-indstilling 

1 Berør [Zoom].

Der vises en skærm med de tilgængelige zoom-indstillinger.

2 Vælg den ønskede zoom-indstilling. 

Sådan angives en manuel zoom-faktor

1 Berør [Zoom].

Der vises en skærm med de tilgængelige zoom-indstillinger.

2 Tryk på [Manuel Zoom].

3 Angiv den ønskede zoom-faktor (mellem ×0,250 og ×4,000) ved hjælp 
af det numeriske tastatur.

Den indtastede zoom-faktor vises.

4 Berør [Enter].

Den indtastede zoom-faktor angives som den manuelle 
zoomindstilling.
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4.6 Valg af indstillinger for papirformat
Det papir, der skal kopieres på, kan indstilles.

Sådan vælges papirkassette

1 Tryk på [Papir/frmat].

Et skærmbillede med de tilgængelige papirkassetter vises.

2 Tryk på knappen for den ønskede papirkassette.
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Sådan indstilles papirformatet for 1. kassette

Da maskinen automatisk registrerer formatet på standardpapir, som 
lægges i 1. kassette, er det normalt ikke nødvendigt at indstille 
papirformatet.

Det kan dog være nødvendigt at indstille papirformatet, hvis det af en 
bestemt årsag ikke registreres, eller hvis man har ilagt papir, der ikke har 
standardformat.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om ilægning af papir i 1. kassette finder du i 
“Ilægning af papir i den 1. kassette” på side 3-23.

1 Tryk på [Papir/frmat].

Et skærmbillede med de tilgængelige indstillinger for papirformat 
vises.

2 Tryk på knappen for 1. kassette.

3 Tryk på [Ret format].

Skærmbilledet Angiv format vises.
4-10 C350EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Grundfunktioner 4

4 Vælg indstillingen for det ilagte papirformat.

� Hvis det ønskede papirformat ikke er med på listen, skal du trykke 
på [Andre formater] og vælge papirformat.

�
Henvisning
 Yderligere oplysninger om indstilling af brugerdefineret 
papirformat finder du i “Indstilling af papirformat, der ikke er 
standard (brugerdefineret)” på side 4-14.

5 Berør [Enter].

Papirformatet i den 1. kassette er valgt.
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Sådan indstilles papirformatet for indføringsbakken

Papir kan indføres manuelt via indføringsbakken, hvis der skal kopieres 
på papir, som ikke er lagt i en kassette, eller hvis der skal kopieres på 
specialpapir.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om ilægning af papir i indføringsbakken finder 
du i “Ilægning af papir i indføringsbakken” på side 3-32.

1 Tryk på [Papir/frmat].

Et skærmbillede med de tilgængelige indstillinger for papirformat 
vises.

2 Tryk på [Bypass].

Skærmbilledet Formatang. vises.

3 Vælg format for det papir, som skal ilægges.

� Hvis det ønskede papirformat ikke er med på listen, skal du trykke 
på [Andre formater] for at få vist et skærmbillede med en liste over 
flere papirformater.

�
Henvisning
 Yderligere oplysninger om indstilling af brugerdefineret 
papirformat finder du i “Indstilling af papirformat, der ikke er 
standard (brugerdefineret)” på side 4-14.
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4 Berør [Papirtype].

Skærmen Papirtype vises.

5 Vælg typen på det papir, som skal ilægges.

6 Berør [Enter].
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Indstilling af papirformat, der ikke er standard (brugerdefineret)

Papir, som ikke har standardstørrelse, kan lægges i 1. kassette eller i 
indføringsbakken.

Hvis der er ilagt et papirformat, der ikke er standard, er det nødvendigt at 
indtaste papirformatet.

Nedenstående procedure beskriver, hvordan formatet angives for papir, 
som ikke har standardformat, og som lægges i 1. kassette.

1 Tryk på [Papir/frmat].

Et skærmbillede med de tilgængelige indstillinger for papirformat 
vises.

2 Tryk på knappen for 1. kassette, og tryk derefter på [Ret format].

� Hvis du vil bruge indføringsbakken, skal du trykke på [Bypass].

Skærmbilledet Angiv format vises.

3 Berør [Brugerdef format].

Skærmen for brugerdefinerede indstillinger vises.

4  Sørg for, at [X] er valgt.

5 Angiv længden på side X ved hjælp af det numeriske tastatur.

Den indtastede længde på side X vises.

6 Berør [Y].
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7 Angiv længden på side Y ved hjælp af det numeriske tastatur.

Den indtastede længde på side Y vises.

8 Berør [Enter].

Papirformatet i den 1. kassette er valgt.
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Sådan angives Bypass reserve-indstillinger for indføringsbakken

Hvis der ikke er lagt papir af det ønskede format eller den ønskede type i 
en papirkassette eller i indføringsbakken, kan du angive Bypass reserve-
indstillinger, så udskrivningen kan begynde, når papir af den rette 
størrelse lægges i indføringsbakken.

�
Bemærk
Funktionen “Bypass reserve” kan kun indstilles, hvis “Auto. papirvalg” 
er angivet på det skærmbillede, som vises, når der trykkes på [Papor/
frmat].

1 Ilæg det dokument, som skal kopieres, og tryk på knappen [Start].

Når scanningen af dokumentet begynder, vises meddelelsen 
“Tilsvarende papirformat er ikke tilgængeligt. Vælg papirformat igen.” 
og scanningen standser.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om placering af dokumentet finder du i 
“Indføring af dokumenter” på side 3-37.

2 Tryk på [Bypass reserve].

Skærmbilledet Bypass reservation vises.
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3 Vælg det ønskede papirformat.

�
Tip
Du kan få vist skærmbilleder indeholdende andre papirformater 
ved at trykke på [Brugerdef. format] eller [Andre formater].

4 Berør [Papirtype].

5 Vælg den ønskede papirtype.

6 Berør [Enter].

Meddelelsen “Jobbet er stoppet. Tryk på tasten Start for at genoptage 
jobbet.” vises.

7 Tryk på tasten [Start].

Indscanning af dokumentet genoptages.

8 Læg papir af det angivne format og den angivne type i 
indføringsbakken.

Kopierne udskrives.

�
Tip
Hvis scanningen af dokumentet er færdig, før papiret er lagt i 
indføringsbakken, vises statusmeddelelsen “Udskriv Fejl” på 
jobdisplayet. Så snart der er lagt papir i indføringsbakken, skifter 
status til “Udskrivning”, og udskrivningen påbegyndes.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om indføring af papir finder du i “Ilægning af 
papir i indføringsbakken” på side 3-32.
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4.7 Valg af originalindstillinger
Du kan vælge den type dokument, du ønsker at kopiere.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om valg af kopitype finder du i “Valg af 
kopiindstillinger” på side 4-23.

Der er mulighed for at vælge følgende originalindstillinger.

Sådan angives originalindstillinger

1 Berør [Orig > kopi].

Skærmen Original Ö Kopi vises. 

2 Vælg den originalindstilling, der passer til det dokument, som skal 
kopieres.
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Sådan angives indstillinger for bogkopiering

1 Berør [Orig > kopi].

Skærmen Original Ö Kopi vises. 

2 Tryk på [Bogkopi].

Nu vises skærmbilledet Bogkopi.

3 Vælg den ønskede indstilling for bogkopiering.

4 Tryk på [Ramme/midt sletning].

Skærmbilledet Ramme/midt sletning vises.

�
Tip
Angiv om nødvendigt en indstilling for Ramme/midt sletning. Som 
standard er der fra fabrikken ikke valgt nogen indstilling.
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5 Tryk på knappen under den ønskede indstilling for Ramme/midt 
sletning.

6 Hvis indstillingerne for rammesletning eller midtersletning er valgt, kan 
du bruge de store piletaster til at angive bredden af det område langs 
bogens kant, der skal slettes. Bredden af det område, som skal slettes 
via indstillingen for midtersletning, kan ikke ændres ved hjælp af de 
store piletaster.

�
Husk!
Når du har valgt en indstilling for Ramme/midt sletning, skal du 
huske at trykke på [Originalformat] på skærmbilledet Ramme/midt 
sletning og angive originaldokumentets format. Hvis 
dokumentformatet ikke er indstillet korrekt, vil det forkerte område 
på kopien blive slettet.

7 Tryk på [Originalformat].

Skærmbilledet Originalformat vises.
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8 Vælg originalformat, og tryk på [Enter].

�
Tip
Indstillingen Originalformat bør modsvare bogens størrelse i åben 
tilstand.

9 Hvis det ønskede dokumentformat ikke er med på listen, skal du trykke 
på [Andre formater] for at få vist et skærmbillede med en liste over 
flere dokumentformater.

� Vælg et passende dokumentformat, og tryk på [Enter].
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10 Hvis du vil angive et fotoformat eller et format, som ikke er et 
standardformat, skal du trykke på [Fotoformat el. bruger defineret 
format].

� Vælg et fotoformat, eller tryk på [X] og [Y], angiv originalens format 
ved hjælp af det numeriske tastatur, og tryk derefter på [Enter].

11 Berør [Enter].

Nu vises skærmbilledet Bogkopi.

�
Tip
Hvis du vil annullere denne funktion, skal du trykke på [Annuller] 
på skærmbilledet Ramme/midt sletning.

12 Berør [Enter].

Skærmbilledet Original Ö Kopi vises igen.
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4.8 Valg af kopiindstillinger
Den ønskede kopitype kan vælges.

Yderligere oplysninger om originaltype finder du i “Valg af 
originalindstillinger” på side 4-18.
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Sådan angives kopiindstillinger

1 Berør [Orig > kopi].

Skærmen Original Ö Kopi vises. 

2 Vælg den ønskede kopiindstilling.

� Hvis du vil vælge 4-i-1- eller dobbeltsidet 2-i-1-kopiering eller 
brochurecopying, skal du trykke på [4 i1/brochure].
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Sådan vælges indstillingen Indbind

�
Tip
[Indbind] vises kun, hvis efterbehandlingsenheden FS-601 
(ekstraudstyr) er installeret.

1 Berør [Orig > kopi].

Skærmen Original Ö Kopi vises. 

2 Tryk på [4 i 1/Brochure].

Skærmbilledet 4 i 1/brochure vises.

3 Tryk på [Brochure].
[Indbind] vises.

�
Tip
Som standard fra fabrikken er Indbind ikke valgt.
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4 Tryk på [Indbind]. 
[Midtersletning] vises.

�
Tip
Som standard fra fabrikken er Midtersletning valgt. 
Hvis du ikke ønsker at bruge midtersletning, skal du trykke på 
[Midtersletning] for at annullere funktionen.

5 Berør [Enter].

Skærmbilledet Original ÖKopi vises igen.
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4.9 Angivelse af originalens tilstand
Originalens yderligere tilstande såsom papirretning, placering af 
indbindingsmargen og papirkvalitet kan også angives på skærmbilledet 
Original Ö Kopi.

Originalens tilstand kan angives på en af følgende måder.
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Sådan angives originalens tilstand

Som standard er der fra fabrikken ikke valgt nogen indstilling.

�
Bemærk
Hvis du har valgt indstillingen “Bogkopi”, er parameteren 
[Originalretning] ikke tilgængelig.

1 Berør [Orig > kopi].

Skærmen Original Ö Kopi vises. 

2 Berør [Original retning].

Skærmen Originalretning vises. 
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3 Tryk på knappen under den indstilling for originalretning, der passer til 

det dokument, som skal kopieres, og tryk derefter på [Enter].

�
Tip
Når du kopierer et dobbeltsidet dokument eller bruger indstillingen 
2-i-1- eller 4-i-1-kopiering, og du ikke har angivet papirretning og 
indføringsretning, udskrives kopierne muligvis med forkert 
siderækkefølge eller forkert sideopsætning.
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4 Tryk på [Margen].

Skærmbilledet Margen vises.

5 Tryk på knappen under den indstilling for Margen, der passer til det 
dokument, som skal kopieres, og tryk derefter på [Enter].

� Hvis placeringen af dokumentets indbindingsmargen adskiller sig 
fra den valgte margenindstilling, vil kopier, hvor bestemte områder 
skal slettes, ikke blive udskrevet korrekt.

� Når du indfører et dokument med indbindingsmargen, skal du 
placere dokumentets overkant mod bagsiden af maskinen. 
Yderligere oplysninger i “Indføring af dokumenter” på side 3-37.

6 Hvis du vil kopiere et tykt dokument, skal du trykke på [Tyk original].
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4.10 Valg af indstillinger for Foto/belysning
Udskriftsresultatet kan justeres i overensstemmelse med dokumentets 
billedkvalitet.

Der er mulighed for at vælge følgende indstillinger for Foto/belysning.

Sådan vælges en indstilling for Foto/belysning

1 Berør [Foto/belysning].

Skærmen Foto/belysning vises.

2 Vælg den indstilling, der passer til det dokument, som skal kopieres.

� Hvis du vælger [Tekst], vises [Matrix-original].

3 Hvis dokumentets tekst er utydelig (f.eks. hvis det er skrevet med 
blyant), skal du trykke på [Matrix-original].
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4 Hvis dokumentet indeholder tekst, som overlapper billeder, f.eks. ved 
illustrationer eller grafer (tekst med baggrund), skal du trykke på 
[Tekstforbedring].

5 Vælg det ønskede tæthedsniveau for teksten ved hjælp af 
piletasterne.

6 Berør [Enter].

7 Hvis du vil kopiere et dokument med baggrundsfarve, eller hvis du vil 
justere kopiens tæthed, skal du trykke på [Tæthed].
Skærmbilledet Tæthed vises.

� Du kan indstille baggrundsfarvens tæthed manuelt ved at justere 
indstillingen Baggrund ved hjælp af knapperne Lysere og Mørkere.

� Du kan indstille baggrundsfarvens tæthed automatisk ved at trykke 
på [Auto].

� Du kan indstille kopiens tæthed ved at justere indstillingen Tæthed 
ved hjælp af knapperne Lysere og Mørkere.
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8 Vælg de ønskede indstillinger for tæthed.

9 Berør [Enter].
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Sådan vælges blank overflade (indstillingen “Blankt”)

1 Tryk på [Foto/belysning].
Skærmbilledet Foto/belysning.

2 Tryk på [Blankt].

Sådan vælges en indstilling for skærmmønster

Hvis der forekommer moirémønstre på kopien, skal du ændre 
indstillingerne for skærmmønster og derefter lave en ny kopi til at 
sammenligne med. Lav kopierne med de indstillinger for skærmmønster, 
som medfører færrest moirémønstre.

1 Berør [Foto/belysning].

2 Tryk på [Nuancer] eller [Opløsning], afhængigt af den ønskede 
kopikvalitet.

�
Yderligere oplysninger
Moirémønstre er gentagne mønstre, der nogle gange opstår ved 
kopiering af billeder, som indeholder gentagne mønstre eller linjer.

Uanset hvilken indstilling for skærmmønster du vælger, kan 
moirémønstre på kopierne aldrig helt fjernes.
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5 Kopipapir

5.1 Papirspecifikationer 
Anvend papir, som opfylder følgende specifikationer.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om ilægning af papir i maskinen finder du i de 
relevante afsnit i “Før De kopierer” på side 3-1.

Papirtyper

Papirtype Almindeligt 
papir Tykt papir 1 Tykt papir 2 Tykt papir 3

Vægt (g/m2)Papirkilde 
osv.

60 g/m2 til 
90 g/m2

91 g/m2 

til 150 g/m2
151 g/m2 
til 209 g/m2

210 g/m2 

til 256 g/m2

Multiindføringsbakke 2 2 2 2

1. kassette 2 2 2 2

2. kassette 2 — — —

Enkelt-/dobbeltmagasin* 2 — — —

Højkapacitetsmagasin* 2 — — —

Dobbeltsidede kopier** 2 — — —

Efterbehandlede kopier*** 2 — — —

Papirtype Overhead
trans-
parenter

Postkort Konvelutter Labels

Papirkilde etc.

Multiindføringsbakke 2 2 2 2

1. kassette 2 2 2 2

2. kassette — — — —

Enkelt-/dobbeltmagasin* — — — —

Højkapacitetsmagasin* — — — —

Dobbeltsidede kopier** — — — —

Efterbehandlede kopier*** — — — —
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5 Kopipapir
* Enkelt- og dobbeltmagasinerne og højkapacitetsmagasinet 
er ekstraudstyr.

** Hvis den automatiske duplexenhed, som er ekstraudstyr, anvendes 
til at lave dobbeltsidede kopier, må der kun anvendes bestemte 
papirtyper. Ved fremstilling af dobbeltsidede kopier må der kun 
anvendes papir med en vægt på mellem 64 g/m2 og 90 g/m2.

*** Hvis efterbehandlingsenheden, som er ekstraudstyr, bruges til at 
sortere, hulle eller hæfte, må der kun anvendes visse typer papir.
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Papirformater 

Papir, der ikke har standardformat

Papir i standardformat

Papirkilde Papirbredde Papirlængde

Multiindføringsbakke 90 mm til 311 mm 140 mm til 457 mm

1. kassette

2. kassette — —

Enkelt-/dobbeltmagasin*

Højkapacitetsmagasin*

Papirformat

Papirkilde osv.

A3 
Wide A3 L B4 L A4 L A4 C B5 L B5 C

Multiindføringsbakke 2 2 — 2 2 2 2

1. kassette 2 2 — 2 2 2 2

2. kassette — 2 2 2 2 2 2

Enkelt-/dobbeltmagasin* — 2 2 2 2 2 2

Højkapacitetsmagasin* — — — — 2 — —

Dobbeltsidede kopier** 2 2 2 2 2 2 2

Efterbehandlede kopier*** 2 2 2 2 2 2 2

Papirformat

Papirkilde osv.
A5 L A5 C B6 L B6 L

Multiindføringsbakke 2 2 2 2

1. kassette 2 2 2 2

2. kassette 2 — — —

Enkelt-/dobbeltmagasin* — — — —

Højkapacitetsmagasin* — — — —

Dobbeltsidede kopier** — — — —

Efterbehandlede kopier*** 2 2 2 2
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5 Kopipapir
* Enkelt- og dobbeltmagasinerne og højkapacitetsmagasinet 
er ekstraudstyr.

** Hvis den automatiske duplexenhed, som er ekstraudstyr, anvendes 
til at lave dobbeltsidede kopier, må der kun anvendes bestemte 
papirtyper. Ved fremstilling af dobbeltsidede kopier må der kun 
anvendes papir med en vægt på mellem 64 g/m2 og 90 g/m2.

*** Hvis efterbehandlingsenheden, som er ekstraudstyr, bruges til at 
sortere, hulle eller hæfte, må der kun anvendes visse typer papir.

Papirkapacitet 

* Enkelt- og dobbeltmagasinerne og højkapacitetsmagasinet 
er ekstraudstyr.

Papirtype Almindeligt 
papir Tykt papir 1 Tykt papir 2 Tykt papir 3

Papirkilde etc.

Multiindføringsbakke 150 ark 20 ark 20 ark 20 ark

1. kassette 250 ark 20 ark 20 ark 20 ark

2. kassette 500 ark — — —

Enkelt-/dobbeltmagasin* 500 ark/
1.000 ark

— — —

Højkapacitetsmagasin* 2.500 ark — — —

Papirtype Overheadtr
ansparenter Postkort Konvelutter Labels

Papirkilde etc.

Multiindføringsbakke 20 ark 20 ark 10 ark 20 ark

1. kassette 20 ark 20 ark 20 ark 20 ark

2. kassette — — — —

Enkelt-/dobbeltmagasin* — — — —

Højkapacitetsmagasin* — — — —
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�
Husk!
Følgende papirtyper bør undgås. Resultatet kan i modsat fald være 
forringet udskriftskvalitet, papirstop eller maskinskader.

Overheadtransparenter, som allerede har været ført gennem 
maskinen (også selvom transparenten stadig er ubeskrevet).
Papir, som er udskrevet ved hjælp af varmetryk eller på en inkjetprinter
Papir, som enten er ekstremt tykt eller ekstremt tyndt
Foldet, krøllet eller iturevent papir
Papir, der har været taget ud f pakken i længere tid
Fugtigt papir.
Hullet papir
Ekstremt glat eller ekstremt ru papir eller papir med en ujævn 
overflade
Behandlet papir, som f.eks. karbonpapir, varmefølsomt eller 
trykfølsomt papir
Papir, som er dekoreret med folie eller prægning
Papir i forskellige størrelser
Papir i unormale størrelser (ikke rektangulært)
Papir, der er bundet med lim, klammer eller papirclips
Papir med påsatte mærkater
Papir med påsatte bånd, kroge, knapper etc.
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5 Kopipapir
5.2 Papiropbevaring 
Følg nedenstående regler, når De opbevarer papiret.

� Opbevar papiret et sted, som opfylder følgende krav:

� Ikke udsættes for direkte sollys
� Ikke udsættes for flammer
� Ikke udsættes for stor fugtighed
� Ikke opbevares ekstremt tørt

� Papir, der ikke er pakket ind, skal opbevares i en plastikpose på et 
mørkt og køligt sted.

� Hold papiret uden for børns rækkevidde.
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6 Originaler

6.1 Indføring af dokumenter

Indføringsmetoder

Dokumenter kan indføres på en af to nedenstående måder. Sørg for at 
placere originalen korrekt i henhold til den originaltype, der skal kopieres. 

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om indføring af dokumenter finder du i 
“Indføring af dokumenter” på side 3-37.

Indføringsmetode Funktionsmåde

Brug af den omvendte 
automatiske 
dokumentføder 

Ved hjælp af den omvendte automatiske dokumentføder kan 
et dokument bestående af flere ark indføres automatisk. 
Denne indføringsmetode kan også anvendes til 
dobbeltsidede dokumenter og er den bedste metode til 
dobbeltsidede dokumenter bestående af flere ark. (Se 
side 3-37.)

Brug af originalglaspladen Dokumentet anbringes direkte på originalglaspladen, 
hvorefter det scannes. Hver dokumentside skal positioneres 
manuelt (dvs. det forrige dokument fjernes, og det næste 
dokument placeres på originalglaspladen).
Denne metode egner sig bedst til bøger og andre 
dokumenter, som ikke kan indføres gennem den omvendte 
automatiske dokumentføder. (Se side 3-40.)
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Egnede dokumenttyper (ved brug af den omvendte automatiske 
dokumentføder).

�
Husk!
Sørg for, at de anvendte dokumenter passer til indføringsmetoden, 
ellers kan der opstå papirstop eller beskadigelse af dokumentet.

Almindeligt papir 

* Standardformatet for foolscap-papir er 330 mm × 203 mm. Hvis du vil ændre foolscap-
formatet, skal du kontakte en tekniker

Tykt papir 

* Standardformatet for foolscap-papir er 330 mm × 203 mm. Hvis du vil ændre foolscap-
formatet, skal du kontakte en tekniker.

Dokumenter med forskellige formater

1-sidede dokumenter 2-sidede dokumenter

Dokumentets 
papirtype/vægt

Almindeligt papir: 35 g/m2 til 
128 g/m2

Almindeligt papir: 50 g/m2 til 
110 g/m2

Papirformat A3 L, B4 L, A4 L/C, B5 L/C, A5 L/C, B6 L, 11 × 15, Foolscap*

Papirkapacitet 100 ark (80g/m2)

1-sidede dokumenter

Dokumentets 
papirtype/vægt

Almindeligt papir: 129 g/m2 til 210 g/m2

Papirformat A3 L, B4 L, A4 L/C, B5 L/C, A5 L/C, B6 L, 11 × 15, Foolscap*

Papirkapacitet 38 ark (210 g/m2)

1-sidede dokumenter 2-sidede dokumenter

Dokumentets 
papirtype/vægt

Almindeligt papir: 50 g/m2 til 110 g/m2

Papirformat Se tabellen “Originaler med forskellige formater” nedenfor.

Papirkapacitet 100 ark (80g/m2)
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Originaler med forskellige formater

Mulige kombinationer af forskellige originalformater

2: Mulig —: Ikke mulig

�
Yderligere oplysninger
* Angiver det bredeste format for blandede originaler.

** Angiver de dokumentformater, som kan indstilles, samt deres 
maksimale dokumentbredde.

Maksimal 
dokumentbredde* 

¨ Dokumentformat**

A3 L A4 C B4 L B5 C A4 L A5 C B5 L A5 L

A3 L 2 2 — — — — — —

A4 C 2 2 — — — — — —

B4 L 2 2 2 2 — — — —

B5 C 2 2 2 2 — — — —

A4 L 2 2 2 2 2 2 — —

A5 C — — 2 2 2 2 — —

B5 L — — 2 2 2 2 2 —

A5 L — — — — — — 2 2
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Forholdsregler for dokumenter (ved brug af den omvendte 
automatiske dokumentføder).

Følgende dokumenttyper bør ikke lægges i den omvendte automatiske 
dokumentføder, da det kan resultere i papirstop eller ødelagte originaler. 
Sådanne dokumenter bør i stedet placeres på glaspladen.

- Krøllede dokumenter

- Krøllede eller iturevne dokumenter

- Meget transparente dokumenter, såsom overhead-transparenter eller 
diazo-lysfølsomt papir

- Dokumenter med indbindingshuller

- Dokumenter med mange huller

- Overfladebehandlede papirer, såsom karbonpapir

- Dokumenter, som er hæftet med f.eks. hæfteklammer eller papirclips

- Indbundne dokumenter i form af bøger eller brochurer

- Dokumenter, som er bundet sammen med lim

- Dokumenter, som indeholder sider, der har været skåret over eller 
indeholder udklip

- Dokumenter, som er tryk på papir med en tykkelse på mere end 
211 g/m²

- Dokumenter, som er tryk på papir med en tykkelse på mere end 
111 g/m² ved dobbeltsidet kopiering

- Inkjet-printerpapir

- Labelark

- Masterkopier fra offsettryk

- Dokumenter, som lige er udskrevet på denne maskine

�
Husk!
Før dokumenter, som er foldet en eller to gange, indføres i den 
omvendte automatiske dokumentføder, skal du sørge for at glatte 
siderne ud.
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Egnede dokumenttyper (ved brug af originalglaspladen)

Forholdsregler ved dokumenter (ved brug af originalglaspladen)

Tag følgende forholdsregler, når du placerer et dokument på 
originalglaspladen.

Håndter dokumenterne, som det er beskrevet.

Standarddokumenter/dokumenter, som ikke har standardformat

� Maskinen registrerer ikke automatisk papirformatet for dokumenter, 
som er udskrevet i formaterne Letter C, Ledger L, 11 × 17 eller 
foolscap-papir.

� Da dokumentets papirformat ikke kan registreres automatisk, kan 
indstillingerne “Auto. papirvalg” og “Auto. zoom” ikke anvendes.

� Tryk på [Papir frmat] på skærmbilledet Grundindstill., og vælg den 
papirindstilling, som passer til dokumentet.

� Yderligere oplysninger om valg af papirformat findes i “Valg af 
indstillinger for papirformat” på side 4-9.

Transparente eller gennemsigtige dokumenter som f.eks. overhead-
transparenter eller diazo-lysfølsomt papir

� Dokumentformatet registreres ikke automatisk. Placer et blankt ark 
papir på samme format som originalen.

Omfangsrige dokumenter, som f.eks. bøger

� Hvis du skal kopiere en tyk bog, er det ikke muligt at lukke 
originaldækslet eller den omvendte automatiske dokumentføder (hvis 
en sådan er installeret). Scan dokumentet uden at lukke 
originaldækslet eller den omvendte automatiske dokumentføder.

� Placer ikke genstande, der vejer mere end 2 kg, på originalglaspladen. 
Hvis en bog placeres på originalglaspladen, skal du ikke trykke den 
hårdt ned mod pladen, eftersom det kan medføre beskadigelse af 
pladen.

Papirtype Ark, bøger og andre 3D-objekter

Maksimal vægt 2 kg
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6 Originaler
Små dokumenter

Hvis et dokument, som er for lille til at blive registreret automatisk, 
indføres, og indstillingen “Auto. papirvalg” er valgt, kan kopiering ikke 
udføres.

Men hvis du ændrer indstillingen under funktionen “Auto vælg papit til små 
originaler” på skærmbilledet Brugervalg: 2, kan kopiering starte, selvom 
papirformatet ikke kan registreres automatisk

Billedcentrering

Hvis dokumentet er mindre end størrelsen på det valgte papir, kopieres 
billedet midt på papiret.

Du kan angive, om du vil have billedet centreret på papiret ved hjælp af 
funktionen “Billedcentrering” på skærmbilledet Brugervalg: 2

6.2 Udskriftsområde 
Alle steder på billedet indenfor området, der vises nedenfor, bliver 
kopieret. 

� En margen på 5 mm fra papirets forreste kant (A)

� En margen på 3 mm fra papirets forreste kant (B)

� En margen på 3 mm på begge sider af papiret (C)

A B

C

C

A: 5 mm

B: 3 mm

C: 3 mm

Papirudskriftsretning
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7 Vedligeholdelse af maskinen

7.1 Rengøring 

�
Husk!
Sluk for maskinen (stil hovedafbryderen på [O]), før den rengøres.

Kabinet

� Tør overfladen af kabinettet af med 
en blød klud, der er vædet med et 
mildt rengøringsmiddel.

Glasplade

� Rens glaspladen med en blød tør 
klud.
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7 Vedligeholdelse af maskinen
Kontrolpanel

� Rengør kontrolpanelet ved at tørre 
det af med en blød, tør klud.

�
Husk!
Tryk ikke for hårdt på kontrolpanelet 
eller berøringspanelet, da det kan 
medføre beskadigelse. Brug aldrig 
et mildt husholdningsrengørings-
middel eller glasrengøringsmiddel 
til rengøring af kontrolpanelet eller berøringspanelet.

Originaltransportbælte

1 Rengør originaltransportbæltet ved 
at tørre det af med en blød klud 
vredet op i en mild opløsning af 
husholdningsrengøringsmiddel.

�
Tip
Hvis originaldækslet er 
installeret, kan originalpuden også tørres af med en blød klud 
vredet op i en mild opløsning af husholdningsrengøringsmiddel.

2 Skub forsigtigt bæltet til venstre for 
at blotlægge et skjult område af 
bæltet.

3 Rengør det blotlagte område af 
bæltet ved at tørre det af med en 
blød klud vredet op i en mild 
opløsning af husholdnings-
rengøringsmiddel (som i trin 1).
Gentag ovenstående procedure, 
indtil hele originaltransportbæltets overflade er rengjort.
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Papirindføringsrulle

� Rengør papirindføringsrullerne ved 
at tørre dem af med en blød, tør 
klud.

Elektrostatisk ladeenhed

Hvis den elektrostatiske ladeenhed er snavset, kommer der striber på 
kopierne. Hvis det sker, kan ladeenheden renses på følgende måde.

1 Åbn maskinens frontlåge

2 Træk langsomt 
rengøringsværktøjet til 
ladeenheden så langt ud som 
muligt. 
Skub derefter langsomt 
rengøringsværktøjet til 
ladeenheden så langt ind som 
muligt. 
Gentag ovenstående procedure tre 
gange.
Rens de øvrige elektrostatiske ladeenheder på samme måde.

3 Placer det batteriopladende værktøj sikkert, og luk derefter frontlågen. 
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Meddelelser på berøringspanelet 8
8 Meddelelser på berøringspanelet 

8.1 Meddelelsen “Tonerpatronen (X) skal snart 
udskiftes” vises
Når toneren er ved at være brugt op, vises nedenstående 
advarselsmeddelelse.
(Som eksempel vises meddelelsen for gul toner nedenfor).

8.2 Meddelelsen “Udskift tonerpatron” vises
Når toneren er brugt op, vises en advarselsmeddelelse, og der kan ikke 
længere laves kopier.

(Som eksempel vises den meddelelse, som angiver, at den gule toner er 
brugt op (når denne kan udskiftes af brugeren), nedenfor).
C350 8-1EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



8 Meddelelser på berøringspanelet
Udskiftning af tonerpatron

Fremgangsmåden ved udskiftning af tonerpatronerne for farverne gul (Y), 
magenta (M), cyan (C) eller sort (Bk) er den samme. 

Nedenfor vises fremgangsmåden ved udskiftning af en gul tonerpatron. 

�
Husk!
Sørg for, at tonerpatronerne installeres de rigtige steder, da hver farve 
har sin plads.

1 Åbn frontlågen, og drej 
fastgørelsesgrebet til den 
tonerpatron, du vil udskifte, mod 
uret.

2 Træk den tomme tonerpatron ud. 

�
Husk!
For at undgå, at brugte 
tonerpatroner tilsmudser andre 
ting, skal tonerpatronen 
opbevares i kassen. 

Bortskaf den brugte tonerpatron 
i henhold til de lokale forskrifter.

3 Forbered en ny tonerpatron. 

� Kontrollér, at toneren i patronen 
har samme farve som 
fastgørelsesgrebet til 
tonerpatronen.
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Meddelelser på berøringspanelet 8
�
Husk!
Installer ikke tonerpatroner for andre farver end den, der netop er 
blevet fjernet. Ellers medfører det maskinskader. 

�
Bemærk
Der sidder et stykke tørremiddel 
på den sorte tonerpatron. Husk 
at fjerne tørremidlet, før 
tonerpatronen installeres i 
maskinen.

4 Ryst den nye tonerpatron godt og 
grundigt. 

�
Husk!
Tonerne i tonerpatronen kan 
blive komprimeret. Hvis dette er 
tilfældet, skal du huske at ryste 
patronen, indtil toneren er mere 
eller mindre løsnet, inden du installerer patronen. 

5 Pil tapen af, og fjern derefter 
beskyttelseshætten.

�
Husk!
Fjern forsigtigt den tape, som 
sidder på tonerpatronen. Hvis 
tapen rykkes af med stor kraft, 
kan der sprøjte toner ud.

Tørremiddel
C350 8-3EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



8 Meddelelser på berøringspanelet
6 Placer tonerpatronen i dens holder, 
som det vises. 

7 Drej fastgørelsesgrebet til 
tonerpatronen med uret.

�
Husk!
Sørg for, at fastgørelsesgrebet 
til tonerpatronen er drejet helt på 
plads som vist på billedet, da 
frontlågen ellers ikke kan 
lukkes.

8 Træk langsomt 
rengøringsværktøjet til 
ladeenheden så langt ud som 
muligt.
Skub derefter langsomt 
rengøringsværktøjet til 
ladeenheden så langt ind som 
muligt.
Gentag ovenstående procedure tre 
gange.

9 Skub rengøringsværktøjet til ladeenheden helt på plads, og luk 
derefter frontlågen.

�
Husk!
Hvis frontlågen ikke kan lukkes helt i, kan det være, fordi 
fastgørelsesgrebet til tonerpatronen ikke er drejet helt på plads. 
Kontrollér, at fastgørelsesgrebet til tonerpatronen er drejet helt på 
plads.
8-4 C350EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Meddelelser på berøringspanelet 8
�
Bemærk
Når den sorte tonerpatron 
udskiftes, skal filteret samtidig 
udskiftes.

Filteret følger med i pakken med 
den sorte tonerpatron.

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om 
filteret finder du i“Forbrugsstoffer og dele” på side 3-16.

�
Husk!
Når et nyt filter installeres, skal det skubbes helt ind, så det klikker 
på plads.
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8 Meddelelser på berøringspanelet
8.3 Meddelelsen “Udskift hæftepatron” vises
Når efterbehandler FS-501 eller FS-601 er installeret og er ved at løbe tør 
for hæfteklammer, vises nedenstående meddelelse.

Gå frem på nedenstående måde for at udskifte hæftepatronen.

Udskiftning af hæftepatron til FS-501

�
Husk!
Hæftepatronen må udelukkende udskiftes, når denne melding vises. 
Ellers kan det medføre maskinskader.

1 Skub efterbehandlingsenheden 
væk fra maskinen.
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Meddelelser på berøringspanelet 8

2 Træk hæftepatronholderen ud imod 

Dem selv. 

3 Fjern det tomme hæftepatron fra 
hæftepatronholderen. 

4 Placer den nye hæftepatron i 
hæftepatronholderen.

5 Træk forsigtigt indpakningen af.

Hæfter

Hæfte-
patron-
holder

Hæftepatron- 
holder

Hæfte-
patron-
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8 Meddelelser på berøringspanelet
6 Placer den opfyldte 
hæftepatronholder, indtil den falder i 
hak. 

7 Skub efterbehandlingsenheden tilbage mod maskinen.
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Udskiftning af hæftepatron til FS-601

�
Husk!
Hæftepatronen må udelukkende udskiftes, når denne melding vises. 
Ellers kan det medføre maskinskader.

1 Åbn frontlågen på 
efterbehandlingsenheden.

2 Drej justeringsknappen til fjernelse 
af papirstop med uret, indtil 
afhjælpningsindikatoren lyser blåt.

�
Tip
Hvis skiven er drejet for langt, 
skal den drejes mod uret igen, 
indtil den er indstillet korrekt.

3 Træk forsigtigt hæfteenheden så 
langt ud som muligt. 

Afhjælpningsindikator

Hæfteenhed
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8 Meddelelser på berøringspanelet
4 Tag fat om begge sider af 
hæftepatronholderen, og løft den 
opad og udad.

5 Tryk på knappen med teksten 
“PUSH” på siden af 
hæftepatronholderen.

� Klammerkassen løsnes. 

6 Træk klammerkassen ud. 

7 Fjern hæftepatronen fra 
klammekassen.

Hæftepatron- 
holder

PUSH

Hæftepatron- 
holder

Klammekasse

Hæfte- 
patron-
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8 Sæt en ny hæftepatron i 

hæftepatronholderen.

� Skub hæftepatronen så langt 
ind som muligt.

9 Tryk klammerkassen ned. 

10 Fjern tapen fra hæftepatronen.

11 Isæt hæftepatronholderen, og sørg 
for, at tapperne på holderen glider 
lands skinnerne i rummet.
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8 Meddelelser på berøringspanelet
12 Placer den opfyldte 
hæftepatronholder, indtil den falder i 
hak. 

� Kontrollér, at 
hæftepatronholderen sidder 
korrekt på plads.

13 Flyt forsigtigt hæfteenheden tilbage 
i den oprindelige position. 

14 Luk frontlågen igen. 
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8.4 Meddelelsen “Fejlindført papir opdaget” vises

Lokalisering af papirstop

Et blinkende “O” angiver stedet for papirstoppet. Desuden angiver et 
oplyst “O” de steder, hvor der kan være papirstop, og disse steder skal 
kontrolleres.
(Som eksempel viser nedenstående illustration et papirstop i en 
papirkassette).

�
Tip
Fremgangsmåden for afhjælpning af papirstop afhænger af, hvor 
papirstoppet opstår. Lokaliser papirstoppet ved at se på det billede, 
der vises sammen med fejlmeddelelsen, og fjern derefter papiret efter 
den anviste fremgangsmåde.
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Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

Medde-
lelse Beskrivelse Medde-

lelse Beskrivelse

1 Papirstop i den omvendte 
automatiske dokumentføder 
(s. 8-27)

7 Blokering i hæfteenheden i 
efterbehandlingsenhed FS-501 
(s. 8-37)

2 Papirstop i fikseringsområdet 
(s. 8-24)

8 Papirstop i den automatiske 
duplexenhed (s. 8-17)

3 Papirstop i højre lågeenhed/
højre låge (s. 8-21)

9 Papirstop i den 1. eller 2. kassette 
(s. 8-18)

4 Papirstop i indføringsbakken 
(s. 8-15)

10 Et papirstop i den 3. eller 
4. kassette (s. 8-19)

5 Papirstop i 
højkapacitetsmagasinet 
(s. 8-20)

11 Papirstop i 
efterbehandlingsenheden FS-601 
(s. 8-34)

6 Papirstop i 
efterbehandlingsenhed FS-501 
(jobseparatoren) (side 8-30)

12 Blokering i hæfteenheden i 
efterbehandlingsenhed FS-601 
(s. 8-39)
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Afhjælpning af papirstop i indføringsbakken

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Fjern alt papiret fra 
indføringsbakken.

2 Hvis det fastsiddende papir ikke kan 
trækkes fri, skal du trække i 
håndtaget til indføringsbakkens 
indføringsplade og derefter trække 
indføringspladen ud imod dig selv.

3 Træk indføringspladen ud imod dig 
selv, og fjern forsigtigt det 
fastsiddende papir.
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4 Træk i håndtaget, og åbn 1. 
kassettes højre låge.

5 Papirstoppet afhjælpes forsigtigt.

6 Luk højre låge.
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Afhjælpning af papirstop i den automatiske duplexenhed

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Åbn lågen til den automatiske 
duplexenhed.

2 Papirstoppet afhjælpes forsigtigt.

3 Luk lågen til den automatiske duplexenhed.
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Afhjælpning af papirstop i 1. eller 2. kassette

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Træk i håndtaget, og åbn 1. 
kassettes højre låge.

2 Papirstoppet afhjælpes forsigtigt.

3 Luk højre låge.

4 Træk papirkassetten ud, og fjern derefter papiret, der er årsagen til 
papirstoppet.

�
Husk!
Rør ikke ved selve papirindføringsrullen (i 1. kassette) eller filmen 
(i 2. kassette) med hænderne.

5 Luk papirkassetten.
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Afhjælpning af papirstop i en papirkassette (3. eller 4. kassette)

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Træk i håndtaget, og åbn 
kassettens (3. eller 4. kassettes) 
højre låge.

2 Papirstoppet afhjælpes forsigtigt.

3 Luk højre låge.

4 Træk papirkassetten ud, og fjern derefter papiret, der er årsagen til 
papirstoppet.

�
Husk!
Pas på ikke at berøre filmen.

5 Luk papirkassetten.
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Afhjælpning af papirstop i højkapacitetsmagasinet

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Træk i håndtaget, og åbn 
højkapacitetsmagasinets højre 
låge.

2 Papirstoppet afhjælpes forsigtigt.

3 Luk højkapacitetsmagasinets højre låge.

4 Tryk på udløserknappen til kassetten, træk højkapacitetsmagasinets 
papirkassette ud, og fjern det fastsiddende papir.

�
Husk!
Pas på ikke at berøre filmen.

5 Luk højkapacitetsmagasinets papirkassette.
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Afhjælpning af papirstop i højre låge

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Træk den papirkassette ud, der er i 
brug, og fjern derefter alt resterende 
papir i kassetten.

2 Læg papiret tilbage i kassetten, og 
luk derefter kassetten.

�
Husk!
Rør ikke ved selve 
papirindføringsrullen (i 1. kassette) eller filmen (i 2., 3. eller 
4. kassette eller i højkapacitetsmagasinet) med hænderne.

3 Træk udløsergrebet på højre 
sidelåge, og åbn derefter den højre 
sidelåge.

4 Drej knappen M1 på indersiden af 
den højre låge for at fjerne papiret.

Papir 
papirindførings-
rulle

Fikserings-
enhed
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5 Fjern fastsiddende papir fra 
området omkring justeringsrullen.

FORSIGTIG

Området omkring fikseringsenheden er meget varmt.
� Berøring af alt andet end de 

angivne håndtag og greb kan 
medføre forbrændinger. Hvis De 
bliver forbrændt, skal De straks 
afkøle huden under koldt vand 
og derefter søge læge.

Justerings-
rulle
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FORSIGTIG

Hvis overfladen på billedoverførselsenheden eller 
billedoverføringstromlen berøres, kan det medføre en dårligere 
kopikvalitet.
� Berør ikke overfladen på 

billedoverførselsenheden eller 
billedoverføringstromlen.

�
Husk!
Hvis der opstår et af de nedenfor beskrevne papirstop, skal en 
servicetekniker kontaktes.

Papiret sidder fast omkring justeringsrullen.
Papiret er foldet eller revet itu af justeringsrullen.
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Afhjælpning af papirstop i fikseringsenheden

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Træk udløsergrebet på højre 
sidelåge, og åbn derefter den højre 
sidelåge.

2 Løft inderdækslet M4, og fjern 
fastsiddende papir.

3 Træk håndtag M2 ned mod dig selv.

4 Drej på greb M3 for at køre papiret 
ud.

M2

M3
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5 Træk papiret ud af 

fikseringsenheden.

FORSIGTIG

Området omkring fikseringsenheden er meget varmt.
� Berør en anden del end den, der 

kan forårsage brand. Hvis De 
bliver forbrændt, skal De straks 
afkøle huden under koldt vand 
og derefter søge læge.
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FORSIGTIG

Hvis overfladen på billedoverførselsenheden eller 
billedoverføringstromlen berøres, kan det medføre en dårligere 
kopikvalitet.
� Berør ikke overfladen på 

billedoverførselsenheden eller 
billedoverføringstromlen.

6 Luk højre låge.

�
Husk!
Hvis der opstår et af de nedenfor beskrevne papirstop, skal en 
servicetekniker kontaktes.

Papiret sidder fast omkring rullen i fikseringsenheden.
Papiret er foldet eller revet itu af rullen i fikseringsenheden.
Papiret gik itu, da det blev forsøgt fjernet, og sidder fast i 
fikseringsenheden.
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Afhjælpning af papirstop i den omvendte automatiske 
dokumentføder

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Åbn dækslet til afhjælpning af 
papirstop i venstre side af den 
omvendte automatiske 
dokumentføder.

2 Træk forsigtigt dokumenterne ud fra 
indføringsbakken.

3 Åbn dækslet til afhjælpning af 
papirstop i højre side af den 
omvendte automatiske 
dokumentføder.

4 Drej grebet mod uret for at køre 
fastsiddende dokumenter ud.

5 Træk forsigtigt dokumenterne ud, 
der danner papirstoppet. 

6 Åbn styrene.

7 Drej hjulet for at fjerne papirene, der 
danner papirstoppet.

8 Træk forsigtigt dokumenterne ud, 
der danner papirstoppet. 

Styr
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9 Åbn forsigtigt udskriftsbakken så 
meget som muligt.

� Sørg for, at bakken bliver 
stående i åben tilstand, og at 
styret er åbent.

10 Drej hjulet for at fjerne papirene, der 
danner papirstoppet.

11 Træk forsigtigt dokumenterne ud, 
der danner papirstoppet. 

12 Sænk udskriftsbakken.

13 Åbn den omvendte automatiske 
dokumentføder, og træk derefter 
forsigtigt fastsiddende dokumenter 
ud.
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14 Fjern eventuelle dokumenter fra 

originalglaspladen, og luk derefter 
den omvendte automatiske 
dokumentføder.

15 Luk den venstre og højre låge til 
fjernelse af papirstop.

16 Ilæg dokumenterne igen i henhold 
til de instruktioner, der vises på 
berøringspanelet.
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Afhjælpning af papirstop i efterbehandlingsenhed FS-501

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Skub efterbehandlingsenheden 
væk fra maskinen.

2 Åbn dækslet til enheden til vandret 
transport, og fjern derefter 
fastsiddende papir.

3 Luk den vandrette låge til 
transportenheden.
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4 Åbn frontlågen FN4.

5 Drej knapperne FN5 med uret 
samtidig.

�
Tip
Hvis papiret kan ses fra 
udskriftsbakken, skal du dreje 
grebene FN5 mod uret samtidigt 
for at køre fastsiddende papir 
ud.

6 Luk frontlågen FN4.

7 Hold papirstopudløser FN7 åben, 
og fjern fastsiddende papir.

8 Åbn det øverste dæksel FN1.

FN7FN7
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FORSIGTIG

Metaldelene på indersiden af det øverste dæksel er meget varme.
� Berøring af andre dele end papiret kan forårsage forbrændinger

9 Hold papirstopudløser FN2 åben, 
og fjern fastsiddende papir.

10 Hold papirstopudløser FN3 åben, 
og fjern fastsiddende papir.

11 Luk det øverste dæksel FN1.

� Hvis jobseparatoren ikke er 
installeret, kan du gå videre til 
trin 15.

12 Hvis jobseparatoren er installeret, skal du gøre følgende:

Åbn jobseparatoren.
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13 Fjern papiret.

14 Luk jobseparatoren.

15 Hold papirstopudløser FN6 åben, 
og fjern fastsiddende papir.

16 Skub efterbehandlingsenheden tilbage mod maskinen.
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Afhjælpning af papirstop i efterbehandlingsenhed FS-601

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Skub efterbehandlingsenheden 
væk fra maskinen.

2 Åbn dækslet til enheden til vandret 
transport.

3 Fjern fastsiddende papir, og luk 
derefter dækslet til enheden til 
vandret transport.

4 Åbn frontlågen på 
efterbehandlingsenheden.
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5 Drej justeringsknappen ➀ til 

fjernelse af papirstop med uret, 
indtil afhjælpningsindikatoren lyser 
blåt.

�
Tip
Hvis skiven er drejet for langt, 
skal den drejes mod uret igen, 
indtil den er indstillet korrekt.

�
Husk!
 Hvis meldingen “Papirstop opdaget.” vises, skal man gennemføre 
følgende trin.

Hvis papiret trækkes for voldsomt ud, uden at man har gennemført 
disse trin, kan efterbehandlingsenheden blive beskadiget.

6 Åbn den øvre låge på 
efterbehandlingsenheden, og træk 
derefter papiret ud fra 
indføringsområdet.

7 Luk den øvre låge.

8 Fjern alt papiret fra udskriftsbakken.

Afhjælpningsindikator
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9 Åbn efterbehandlingsenhedens 
indføringsstyr, og fjern derefter 
fastsiddende papir.

10 Åbn transportstyret, og fjern 
fastsiddende papir fra 
transportenheden.

�
Husk!
Hvis papiret ikke nemt kan 
trækkes ud, skal du lade det 
sidde og gå videre til trin 11.
Hvis du trækker for hårdt i 
papiret, kan foldningsenheden blive beskadiget.

11 Hvis papiret ikke kunne fjernes i 
trin 10, skal justeringsknappen til 
fjernelse af papirstoppet drejes med 
uret.

Indfør papiret i den nedre 
udfaldsbakke, og træk det derefter 
ud.

12 Luk frontlågen på 
efterbehandlingsenheden.

�
Husk!
Pas på, at dine fingre ikke 
kommer i klemme, når 
frontlågen lukkes.

13 Skub efterbehandlingsenheden tilbage mod maskinen.
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8.5 Meddelelsen “Hæftefunktionen kan ikke bruges” 
vises

Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer i efterbehandlingsenhed 
FS-501

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

1 Skub efterbehandlingsenheden 
væk fra maskinen.

2 Drej vælgeren mod venstre, så 
hæfteren anbringes i midten.

3 Træk hæftepatronholderen ud imod 
Dem selv. 

Hæfter

Hæfte- 
patron- 
holder
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4 Skub hæfteholderstyr op, og træk 
derefter en række hæfteklammer 
ud.

5 Placér atter styringen i dens 
originalposition.

6 Skub hæftepatronholderen ind, 
indtil den klikker på plads.

7 Skub efterbehandlingsenheden tilbage mod maskinen.

�
Husk!
Hvis maskinen stadig ikke kan hæfte efter at du har gennemført 
ovenstående trin, skal du kontakte en tekniker.

Styr

Række 
hæfteklammer
8-38 C350EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Meddelelser på berøringspanelet 8

Fjernelse af fastsiddende hæfteklammer i efterbehandlingsenhed 
FS-601

�
Henvisning
Yderligere oplysninger om de steder, hvor der kan opstå papirstop, 
finder du i “Angivelser af papirstop/blokering i hæfteenheden” på 
side 8-14.

�
Husk!
Hvis meddelelsen “Hæftefunktionen kan ikke bruges” vises, skal 
følgende procedure udføres.

Hvis man ikke overholder denne fremgangsmåde, og papiret trækkes 
for hårdt ud, kan hæfteenheden blive beskadiget. 

1 Skub efterbehandlingsenheden 
væk fra maskinen.

2 Åbn dækslet til enheden til vandret 
transport.

3 Fjern fastsiddende papir, og luk 
derefter dækslet til enheden til 
vandret transport.
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4 Åbn efterbehandlingsenhedens 
indføringsstyr, og fjern derefter 
fastsiddende papir.

5 Åbn frontlågen på 
efterbehandlingsenheden.

6 Drej blokeringsudløsningsgrebet ➀ 
med uret, indtil 
afhjælpningsindikatoren er helt blå.

�
Tip
Hvis skiven er drejet for langt, 
skal den drejes mod uret igen, 
indtil den er indstillet korrekt.

�
Husk!
 Hvis meldingen “Hæftefunktionen kan ikke bruges..” vises, skal 
disse trin foretages

Hvis papiret trækkes for voldsomt ud, uden at man har gennemført 
disse trin, kan efterbehandlingsenheden blive beskadiget.

Afhjælpningsindikator
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7 Fjern alt papiret fra udskriftsbakken.

8 Åbn transportstyret, og fjern 
fastsiddende papir fra 
transportenheden.

�
Husk!
Hvis papiret ikke nemt kan 
trækkes ud, skal du lade det 
sidde og gå videre til trin 9.

Hvis man trækker for voldsomt i papiret, kan det medføre 
beskadigelse af falseenheden.

9 Drej justeringsknappen til fjernelse 
af papirstop i falsesektionen med 
uret. Før papiret ud via den 
nederste udfaldsbakke, hvis det 
ikke kunne fjernes i trin 8.

10 Træk forsigtigt hæfteenheden så 
langt ud som muligt. 
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11 Drej blokeringsudløsningsgrebet ➁ 
med uret, indtil indikatorerne for 
fjernelse af patronen står ud for 
hinanden.

Hæftepatronen føres over i en 
position, hvorfra den kan fjernes.

�
Tip
Hvis justeringsknappen er drejet 
for langt, skal den drejes mod uret, indtil indikatorene for fjerneæse 
af patronen er justerede.

12 Tag fat om begge sider af 
hæftepatronholderen, og løft den 
opad og udad.

13 Åbn dækslet til hæftepatronen.

14 Træk de to fastklemte 
hæfteklammer ud mod dig selv for 
enden af hæftepatronen. 

�
Husk!
Sørg dog for at fjerne de to 
hæfteklammer, ellers kan 
maskinen ikke fortsætte 
hæftningen korrekt.

Udskiftnings- 
position

Hæftepatron- 
holder
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15 Placer hæftepatronens dæksel i dens oprindelige position.

16 Isæt hæftepatronholderen, og sørg 
for, at tapperne på holderen glider 
lands skinnerne i rummet.

17 Skub hæftepatronholderen ind, 
indtil den klikker på plads.

� Kontrollér, at 
hæftepatronholderen sidder 
korrekt på plads.

18 Flyt forsigtigt hæfteenheden tilbage i den oprindelige position. 

19 Luk frontlågen igen. 

20 Skub efterbehandlingsenheden tilbage mod maskinen.
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8.6 Meddelelsen “Fjern papirrester fra hulning” vises
Hvis hul-kit PK-501 er monteret på efterbehandlingsenhed FS-601, vises 
nedenstående meddelelse, når beholderen til hulrester er fuld (hvis den 
kan tømmes af brugeren).

Tømning af beholderen til hulrester

Beholderen til hulrester tømmes som beskrevet nedenfor.

1 Skub efterbehandlingsenheden 
væk fra maskinen.

2 Træk beholderen til hullerne ud. 
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3 Tøm beholderen til huller.

4 Sæt beholderne til hullerne tilbage i dens oprindelige position. 

5 Skub efterbehandlingsenheden tilbage mod maskinen.
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8.7 Kontrolmærket vises
Når kontrolmærket ( ) vises i nederste venstre hjørne af 
skærmbilledet Grundfunktioner, er kopimaskinens billedstabiliserings-, 
udskrivnings- og scanningsfunktioner blevet ustabile.

�
Husk!
Hvis  stadig vises på displayet, skal en servicetekniker kontaktes. 
Når du kontakter serviceteknikeren, skal du oplyse de tal (“S-1” i 
ovenstående eksempel), der vises på skærmbilledet.

Tryk på kontrolmærket ( ) på skærmbilledet Grundfunktioner for at få 
vist nedenstående skærmbillede.
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8.8 Meddelelsen “Fejlfunktion opdaget” vises
Når nedenstående meddelelse vises på berøringspanelet, er der opstået 
en fejl i maskinen.

8.9 Meddelelsen “Følgende enheder skal snart 
udskiftes” vises
Når det næsten er tid til at udskifte forbrugsstoffer til eller dele på 
maskinen, vises den meddelelse, som ses på nedenstående illustration, 
som en påmindelse om den forestående udskiftning.
(Som eksempel vises meddelelsen nedenfor om, at den gule 
fremkalderenhed snart skal udskiftes).
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8.10 Meddelelsen “Udskift XXXX” vises
Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer til eller dele på denne maskine, 
vises en meddelelse om, at pågældende del eller forbrugsstof skal 
udskiftes, og maskinen kan ikke længere bruges.

Som eksempel vises den meddelelse nedenfor, som angiver, at den gule 
fremkalderenhed skal udskiftes (hvis denne kan udskiftes af brugeren).
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8.11 Hovedmeldinger og deres betydninger 

Meddelelse Årsag Løsning

Original ligger på 
glaspladen.

Originalen ligger stadig på 
originalglaspladen.

Fjern originalen fra 
glaspladen.

Passende papirformat findes 
ikke.
Vælg andet papirformat.

Der er ikke lagt papir med 
korrekt format i en 
papirkassette.

Vælg enten et andet 
kopiformat, eller indfør 
manuelt papir i et passende 
format.

Originalformatet kan ikke 
leses.
Vælg andet papirformat.

➀ Dokumentet er ikke 
placeret korrekt.
➁ Der er ilagt et dokument 
med et format, der ikke er et 
standardformat, eller som er 
for lille til at blive registreret.

➀ Anbring dokumentet 
korrekt.
➁ Vælg det korrekte 
papirformat.

Denne funktion kan ikke 
vælges med XXXXXX.

Der er valgt funktioner, som 
ikke kan bruges på samme 
tid.

Lav kopier ved hjælp af den 
ene af funktionerne.

Udføringsbakken er fuld. Da det maksimale antal 
kopier for den angivne 
efterbehandlerudskriftsbakk
e er overskredet, kan 
maskinen ikke længere 
kopiere.

Fjern alle kopier fra den 
angivne bakke.

Angiv enhedsnummer og 
adgangsnummer vha. det 
numeriske tastatur

Adgangsnummeret er 
angivet. Der kan ikke 
fremstilles kopier, før det 
korrekte Volume number og 
adgangsnummer er angivet.

Angiv dit Volume number og 
adgangsnummer.

Din konto har nået sit 
maksimale kopiantal.

Kopigrænsen er nået. Tilkald administratoren.

Luk delen ‹> ordentligt. Da en låge eller et dæksel på 
maskinen står åben, eller en 
ekstraudstyrsenhed ikke er 
installeret korrekt, kan 
maskinen ikke kopiere.

Kontrollér, at alle låger og 
dæksler er lukkede, og at alt 
ekstraudstyr er installeret 
korrekt.

Isæt fikseringsenheden og 
luk alle lågerne.

Fikseringsenheden er ikke 
installeret korrekt.

Geninstallér 
forbrugsstofferne eller 
delene, eller kontakt en 
servicetekniker.Installer CF-tonerpatronen, 

og flyt derefter grebet over i 
den rigtige position.

Den indikerede tonerpatron 
er ikke installeret korrekt.

Isæt beholderen til 
overskydende toner og luk 
alle lågerne. 

Beholderen til overskydende 
toner er ikke installeret 
korrekt.

Placer 
billedoverførselsenheden og 
luk alle lågerne.

Den angivne 
billedoverførselsenhed er 
ikke installeret korrekt.

Påfyld papir igen. Papiret i den viste kassette 
er brugt op.

Læg papir i den angivne 
kassette. (Se de relevante 
afsnit i “Før De kopierer” på 
side 3-1.)
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Hvis der vises andre meddelelser end dem, der er beskrevet på 
ovenstående liste, skal du gøre, som der står i meddelelsen.

CF-tonerpatronen (X) skal 
snart udskiftes.

Toneren i den angivne farve 
er næsten brugt op.

Gør klar til at udskifte 
tonerpatronen i 
overensstemmelse med 
vedligeholdelsesaftalen for 
maskinen.

Udskift tonerpatronen. Da toneren for den angivne 
farve er brugt op, kan 
maskinen ikke kopiere.

Udskift tonerpatronen i 
henhold til din 
vedligeholdelseskontrakt.

Indsæt ny hæfteenhed. Der er ikke flere 
hæfteklammer.

Udskift hæftepatronen. (Se 
“Meddelelsen “Udskift 
hæftepatron” vises” på 
side 8-6)

Papirstop opdaget. Da der opstod et papirstop, 
kan maskinen ikke kopiere.

Afhjælp papirstoppet. (Se 
“Meddelelsen “Fejlindført 
papir opdaget” vises” på 
side 8-13)

Indfør følgende# originaler 
igen:

Efter afhjælpning af et 
papirstop er det nødvendigt 
igen at ilægge nogle af 
siderne i det dokument, der 
allerede har været igennem 
den omvendte automatiske 
dokumentføder.

Læg de angivne 
dokumentsider i den 
omvendte automatiske 
dokumentføder.

Funktionsfejl opdaget.
Ring til en Minolta-tekniker 
og opgiv koden:

Der opstod en funktionsfejl i 
maskinen, og maskinen kan 
ikke kopiere.

Tilkald Deres servicetekniker 
til den viste servicekode på 
berøringspanelet.

Meddelelse Årsag Løsning
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9 Fejlfinding

9.1 Når udskrivningskvaliteten er dårlig

Symptom Mulig årsag Løsning

Udskriften er for lys. Kopitætheden er indstillet for 
lys.

Vælg en mørkere 
tæthedsindstilling. (Se 
side 4-31.)

Papiret er fugtigt. Udskift papiret. (Se 
side 3-23, side 3-28, 
side 3-30, side 3-32.)

Udskriften er for mørk. Kopitætheden er indstillet for 
mørk.

Vælg en lysere 
tæthedsindstilling.
(Se side 4-31.)

Dokumentet trykkes ikke tæt 
nok på glaspladen.

Placér originalen i en sådan 
position, at den bliver holdt 
tæt mod original glaspladen. 
(Se side 3-40.)

Udskriften er for uklar. Papiret er fugtigt. Udskift papiret. (Se 
side 3-23, side 3-28, 
side 3-30, side 3-32.)

Dokumentet trykkes ikke tæt 
nok på glaspladen.

Placér originalen i en sådan 
position, at den bliver holdt 
tæt mod original glaspladen. 
(Se side 3-40.)
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Der er mørke pletter på 
udskriften.

Der er strier på udskriften. 

Glaspladen er snavset. Tør overfladen på 
glaspladen af med en blød, 
tør klud.

Dokumentpuden eller 
originaltransportbæltet er 
tilsmudset.

Rengør dokumentpuden 
eller originaltransportbæltet 
med en blød klud vredet op i 
en mild 
rengøringsopløsning.

Originalen er udskrevet på 
meget gennemsigtigt 
materiale, såsom diaspapir 
eller overheadtransparenter.

Anbring et rent ark papir over 
originalen. (Se side 3-40)

Et dobbeltsidet dokument 
bliver kopieret.

Hvis et tyndt dobbeltsidet 
dokument kopieres, træder 
oplysningerne på bagsiden 
muligvis frem på kopien. 
Tryk på [Tæthed], og vælg 
derefter en lysere 
baggrundsindstilling for 
parameteren “Tæthed”. (Se 
side 4-31)

Den elektrostatiske 
ladeenhed er snavset.

Rengør den elektrostatiske 
ladeenhed med 
rengøringsværktøjet.

Billedet er ikke justeret 
korrekt på papiret.

Dokumentet er ikke placeret 
korrekt.

Placer dokumentet korrekt i 
forhold til dokumentets 
breddeskala. (Se side 3-40)
Hvis der er monteret en 
omvendt automatisk 
dokumentføder, skal for- og 
bagstyrene justeres i forhold 
til originalens format. (Se 
side 3-37)

Dokumentet er ikke placeret 
korrekt i den omvendte 
automatiske dokumentføder.

Hvis dokumentet ikke kan 
indføres korrekt via den 
omvendte automatiske 
dokumentføder, skal 
kopieringen foretages ved at 
lægge dokumentet på 
originalglaspladen. (Se 
side 3-40)

Originalglaspladen er 
tilsmudset (under brug af 
den omvendte automatiske 
dokumentføder).

Tør overfladen på 
glaspladen af med en blød, 
tør klud.

Dokumentstyrene er ikke 
placeret op af 
dokumenthjørnerne.

Skub dokumentstyrene op 
imod papirets kanter.

Der er lagt krøllet papir i 
papirkassetten.

Glat papiret, inden det 
lægges i.

Symptom Mulig årsag Løsning
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Fejlfinding 9
Det udskrevne papir er 
krøllet.

Det anvendte papir (såsom 
genbrugspapir) krøler 
hurtigt.

Fjern papiret fra 
papirkassetten, vend det, og 
placer det igen.

Udskift papiret med papir, 
der ikke har været fugtigt.

Hjørnet på udskriften er 
snavset.

Dokumentpuden eller 
originaltransportbæltet er 
tilsmudset.

Rengør dokumentpuden 
eller originaltransportbæltet 
med en blød klud vredet op i 
en mild 
rengøringsopløsning.

Det valgte papirformat er 
større end originalen (med 
en zoom-faktor på 
“× 1,000)”.

Vælg et kopipapirformat, 
som svarer til 
dokumentformatet. (Se 
side 4-9)
Eller vælg indstillingen “Auto. 
zoom” for at forstørre kopien 
til det valgte papirformat. (Se 
side 4-8)

Originalens papirretning er 
forskellig fra papirets retning 
(med en zoom-faktor på 
“× 1,000”).

Vælg et kopipapirformat, 
som svarer til 
dokumentformatet. Eller 
vælg en papirretning, der 
stemmer overens med 
dokumentet. 

Kopien blevet reduceret til et 
format, der er mindre end 
papiret (der er valgt en 
reduceret zoom-faktor).

Vælg en zoom-faktor, som 
justerer dokumentformatet til 
det valgte papirformat. (Se 
side 4-8)
Eller vælg indstillingen “Auto. 
zoom” for at formindske 
kopien til det valgte 
papirformat. (Se side 4-8)

Symptom Mulig årsag Løsning
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9 Fejlfinding
9.2 Maskinen fungerer ikke korrekt

Symptom Mulig årsag Løsning

Der vises ingenting på 
berøringspanelet.

Lamperne i tasterne [Start] 
og [Strømbesparelse] lyser 
grønt.

Maskinen er i 
energisparefunktion.
Energisparefunktionen kan 
afbrydes ved at trykke på en 
vilkårlig tast på 
kontrolpanelet. (Se 
side 3-18)

Kontrastindstillingsknappen 
til berøringspanelet er 
indstillet for lyst eller for 
mørkt.

Juster 
kontrastindstillingsknappen, 
mens du kigger på 
berøringspanelet. (Se 
side 3-12)

Lampen i [Start]-knappen 
lyser ikke grønt.

Der er ikke indtastet noget 
adgangsnummer.

Indtast adgangsnummeret.

Der føres ikke kopier ud ved 
tryk på [Start]-tasten.

Kopie/udskriftsjobbet venter 
på at blive udskrevet. 

Berør [Job-log] for at 
kontrollere, om der er 
lagrede job, der venter på at 
skulle udskrives. Vent indtil 
udskrivningen påbegyndes.

Maskinen er netop blevet 
tændt og varmer op.

Det tager 99 sekunder for 
maskinen at varme op, efter 
at den er blevet tændt. 
Vent, indtil maskinen er 
færdig med at varme op.

Maskinen fungerer ikke. Følg eventuelle instruktioner 
på berøringspanelet.

Maskinen kan ikke indstilles i 
kopifunktionen. 

Hvis lampen i tasten [Afbryd] 
lyser, er maskinen afbrudt.

Angiv kopiindstillingerne for 
det job, som er afbrudt. Tryk 
på tasten [Afbryd] for at 
annullere 
afbrydelsesfunktionen.

Maskinen kan ikke tændes. Elkablet er trukket ud fra 
stikdåsen. 

Sæt elkabel ind i en 
stikkontakt.

Afbryderen er slået til. Sluk for det elektriske 
kredsløb.
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10 Specifikationer

10.1 Specifikationer

Kopimaskine C350

Specifikationer

Type Desktop-scanner/printer

Pladetype Stationær

PC-tromle OPC

Kopieringssystem Elektrofotografisk tørmetode

Tonersystem HMT-fremkaldelsesmetode

Fikseringssystem Remfiksering

Opløsning Indscanning: 600 dpi, Udskrivning: 600 dpi × 1800 dpi 
ækvivalent

Dokument Typer: Ark, bøger og andre 3D-objekter
Format: Maks. A3 L, vægt: 2 kg

Papirtyper Almindeligt papir (60 to 90 g/m2), tykt papir 1* (91 til 
150 g/m2), tykt papir 2* (151 til 209 g/m2), tykt papir 3* 
(210 til 256 g/m2), overheadtransparenter*, postkort*, 
konvolutter*, labelark*
*Kan kun indføres via 1. kassette eller indføringsbakken.

Papirformater 1. kassette:
A3 Bred til B6 L, A6 L
(Bredde: 90 til 311 mm; Længde: 140 til 457 mm)
2. kassette:
A3 L til A5 L
Multiindføringsbakke
 A3 Bred til B6 L, A6 L 
(Bredde: 90 til 311 mm; Længde: 140 til 457 mm)

Papirkapacitet 1. kassette: 250 ark (almindeligt papir), 20 Ark (tykt papir 
1, tykt papir 2, tykt papir 3, overheadtransparenter, 
postkort, konvolutter eller labelark)
2. kassette: 500 ark (almindeligt papir)
Indføringsbakke: 150 ark (almindeligt papir), 20 ark (tykt 
papir 1, tykt papir 2, tykt papir 3, overheadtransparenter, 
postkort eller labelark), 10 ark (konvolutter)

Opvarmningstid Mindre end 99 minutter ved rumtemperatur (23 °C)

Billedtab Forreste kant: 5 mm; Bageste kant: 3 mm; Bagkant: 
3 mm; Forkant: 3 mm

Udskrivningstid for første side Fuldfarve: Mindre end 12,8 sekunder
Sort: Mindre end 6,8 sekunder
(Når A4C-papir er ilagt i den 1. kassette)

Kopieringshastighed Fuldfarve/sort: (ved brug af 1. kassette)
22/35 ark (A4 C), 11/18 ark (A3 L), 13/21 ark (B4 L)
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10 Specifikationer
Automatisk duplexenhed AD-501

Forstørrelsesfaktorer Fuld størrelse: ×1,000
Forstørrelsesfaktorer: ×1,154 ×1,224, ×1,414 og ×2,000
Reduktionsfaktorer: ×0,866, ×0,816, ×0,707, ×0,500 og 
minimal (×0,930)
Zoom-faktorer: × 0,250 til ×4,000 (i intervaller på 0,001) og 
3 memory-zoomindstillinger

Multikopi 1 til 999 ark

Skarphedskontrol Kopitæthed: Manuel
Baggrundstæthed: Auto og manuel

Strømkrav 220-240 V, 240 V: 6,7 A eller mindre, 50 Hz

Strømforbrug Mindre end 1,550 W

Mål 903 mm (bredde) 730 mm (dybde) 770 mm (højde)

Pladsbehov 1.014 mm (bredde) × 1.151 mm (dybde) 

Hukommelse 256 MB (kan øges til et maksimum på 512 MB)

Vægt 100 kg (uden fremkalderenhederne og originaldækslet 
monteret)

Specifikationer

Specifikationer

Papirtyper Almindeligt papir (64 til 90 g/m2)

Papirformater A3 Bred til A5 L

Strømkrav Forsynes fra hovedenheden

Strømforbrug Mindre end 17 W

Mål 110 mm (bredde) 440 mm (dybde) 345 mm (højde)

Vægt 2,9 kg
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Specifikationer 10

Omvendt automatisk dokumentføder DF-601

Tabel 1: mulige kombinationer for blandede papirformater

2: Mulig

—: Ikke mulig

Specifikationer

Indføringsmetoder Almindeligt papir: Enkeltsidede og dobbeltsidede 
dokumenter
Tykt papir: enkeltsidede dokumenter (129 til 210 g/m2)
“Blandede originaler” Enkeltsidede og dobbeltsidede 
dokumenter

Papirtype Enkeltsidet: almindeligt papir (35 til 128 g/m2)
Dobbeltsidet eller blandet: almindeligt papir (50 til 
110 g/m2)

Papirformat Enkeltsidede/dobbeltsidede dokumenter: A3 L til B6 L, 
11 × 15, Foolscap
Forskellige originalformater: Se tabel 1.

Dokumentfeederens kapacitet Enkeltsidede/dobbeltsidede dokumenter: færre end 
100 ark (80 g/m2)
Tyk original: færre end 38 ark (210 g/m2)
Blandede dokumentformater: Færre end 100 ark 
(80 g/m2)

Strømkrav Forsynes fra hovedenheden

Strømforbrug Mindre end 60 W

Mål 586 mm (bredde) 519 mm (dybde) 135 mm (højde)

Vægt 14,2 kg

Maksimal 
dokumentbredde 

¨ Dokumentformat

A3 L A4 C B4 L B5 C A4 L A5 C B5 L A5 L

A3 L 2 2 — — — — — —

A4 C 2 2 — — — — — —

B4 L 2 2 2 2 — — — —

B5 C 2 2 2 2 — — — —

A4 L 2 2 2 2 2 2 — —

A5 C — — 2 2 2 2 — —

B5 L — — 2 2 2 2 2 —

A5 L — — — — — — 2 2
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10 Specifikationer
Papirmagasin PC-101

Papirmagasin PC-201

Papirmagasin PC-401

Specifikationer

Papirtyper Almindeligt papir (60 til 90 g/m2)

Papirformater A3 L til A5 L

Papirkapacitet 500 ark (80 g/m2)

Strømkrav Forsynes fra hovedenheden

Strømforbrug Mindre end 15 W

Mål 570 mm (bredde) 548 mm (dybde) 263 mm (højde)

Vægt 22,0 kg

Specifikationer

Papirtyper Almindeligt papir (60 til 90 g/m2)

Papirformater A3 L til A5 L

Papirkapacitet 500 ark (80 g/m2) × 2

Strømkrav Forsynes fra hovedenheden

Strømforbrug Mindre end 15 W

Mål 570 mm (bredde) 548 mm (dybde) 263 mm (højde)

Vægt 25,9 kg

Specifikationer

Papirtyper Almindeligt papir (60 til 90 g/m2)

Papirformater A4 C

Papirkapacitet 2.500 ark (80g/m2)

Strømkrav Forsynes fra hovedenheden

Strømforbrug Mindre end 45 W

Mål 570 mm (bredde) 548 mm (dybde) 263 mm (højde)

Vægt 25,9 kg
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Specifikationer 10

Efterbehandler FS-601

Specifikationer

Udfaldsbakker Papirudfaldsbakke samt nederste papirudfaldsbakke

Indstillinger Normale funktioner: “Ej sorter”, “Sortering”, 
“Sortering/Hæftning” og “Saddelhæftning” indstillinger
Hulning indstillingerne: “Ej sorter./Hulning”, 
“Sortering/Hulning” og “Sortering/Hæftning/Hulning” 

Papirtyper Papirudfaldsbakke
“Ej sorter.” indstilling: Almindeligt papir (64 to 90 g/m2),
 tykt papir 1 (91 til 150 g/m2), tykt papir 2 (151 til 
209 g/m2), tykt papir 3 (210 til 256 g/m2), postkort, 
konvolutter, overheadtransparenter, labelark
Indstillingerne “Sortering” og “Sortering/Hæftning” 
Almindeligt papir (64 til 90 g/m2)
Nederste papirudskriftsbakke:
Almindeligt papir (64 til 90 g/m2)

Papirformater Papirudfaldsbakke
“Ej sorter.” indstilling: A4 L/C, A3 L, A3 Bred
Indstillingen “Sortering”: A4 L/C, A3 L
Indstillingen “Sortering/Hæftning”: A4 L/C, A3 L
Indstillingen “Hulning”: A4 C, A3 L
Nederste papirudskriftsbakke:
A4 C, A3 L

Papirkapacitet Papirudfaldsbakke
Almindeligt papir (64 til 90 g/m2): 1.000 ark papir i formatet 
A4 L eller mindre, eller 500 ark papir i formatet B4 L eller 
større
Tykt papir 1/2/3 (91 til 256 g/m2), postkort, konvolutter, 
overheadtransparenter, labelark: 20 ark
Nederste papirudskriftsbakke:
10 kopier (6 til 10 hæftede sider)
20 kopier (2 til 5 hæftede sider)

Hæftning indstilling Papirudfaldsbakke
Papirformater (antal hæftede sider): A4 L/C (2 til 50 ark), 
A3 L (2 til 25 ark)
Nederste papirudskriftsbakke:
Papirformat (antal hæftede sider): A4 L, A3 L(2 til 10 ark)

Hulning indstilling Papirformater: A4 C, A3 L
Antal huller: 4

Strømkrav Forsynes fra hovedenheden (hul-kit: forsynes fra 
efterbehandlingsenheden)

Strømforbrug Mindre end 65 W

Mål 601 mm (bredde) 603 mm (dybde) 933 mm (højde)

Vægt 41,6 kg (inklusive enheden til vandret transport)

Forbrugsmaterialer 1 hæftepatron (5.000 klammer til hæftning af 50 ark)
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Efterbehandler FS-501

Jobseparator JS-601

Specifikationer

Udfaldsbakker Primær papirudskriftsbakke (ikke-sorterede kopier), 
sekundær papirudskriftsbakke (sorterede kopier)

Indstillinger Indstillingerne “Ej sorter.”, “Sortering”, “Gruppering” og 
“Hæftning”

Papirtyper Primær papirudskriftsbakke:
“Indstillingen Ej sorter.”: Almindeligt papir (60 til 90 g/m2),
 tykt papir 1 (91 til 150 g/m2), tykt papir 2 (151 til 
209 g/m2), tykt papir 3 (210 til 256 g/m2), 
overheadtransparenter, postkort, konvolutter, labelark
Sekundær papirudskriftsbakke:
Indstillingen “Sortering”/“Gruppering”: Almindeligt papir 
(60 til 90 g/m2)
Indstillingen “Hæftning”: Almindeligt papir (60 til 90 g/m2)

Papirformater Primær papirudskriftsbakke: A4 L/C, A3 L, A3 Bred
Sekundær papirudskriftsbakke: A4 L/C, A3 L, A3 Bred

Papirkapacitet Primær papirudskriftsbakke:
Almindeligt papir (60 til 90 g/m2): 250 ark
Tykt papir 1/2/3 (91 til 256 g/m2)
Overheadtransparenter, konvolutter, labelark og postkort: 
20 ark
Sekundær papirudskriftsbakke:
Almindeligt papir (80 g/m2): 1.000 ark papir i formatet A4 
L eller mindre, eller 500 ark papir i formatet A3 L eller 
større

Hæftning indstilling Papirformater (antal hæftede sider): A4 L/C, A3 L (2 til 
30 ark)

Strømkrav Forsynes fra hovedenheden

Strømforbrug Mindre end 63 W

Mål 538 mm (bredde) 637 mm (dybde) 978 mm (højde)

Vægt 38,1 kg (incl. horisontal transportenhed)

Forbrugsmaterialer 1 hæftepatron (3.000 klammer til hæftning af 30 ark)

Specifikationer

Udskriftsbakke Jobseparator

Papirtyper Almindeligt papir (60 til 90 g/m2)

Papirformater A4 L/C, A3 L

Papirkapacitet A4 C: 100 ark; andre formater end A4 C: 50 ark

Mål 341 mm (bredde) 527 mm (dybde) 149 mm (højde)

Vægt 1,75 kg
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11 Tillæg

11.1 Papirformater og zoom-faktor-tabeller

Copy Paper Sizes

Papirformat Metrisk format Engelsk format

A3 Wide 305 mm til 457 mm 12 × 18 

A3 297 mm til 420 mm 11-3/4 × 16-1/2

A4 210 mm til 297 mm 8-1/4 × 11-3/4

A5 148 mm til 210 mm 5-3/4 × 8-1/4

A6 105 mm til 148 mm 4-1/4 × 5-3/4

B4 257 mm til 364 mm 10 × 14-1/4

B5 182 mm til 257 mm 7-1/4 × 10

B6 128 mm til 182 mm 5 × 7-1/4

Postkort 100 mm til 148 mm 4 × 5-3/4

Papirformat Engelsk format Metrisk format

Ledger 11 × 17 279 mm til 432 mm

11 × 14 11 × 14 279 mm til 356 mm

Computer 10-1/8 × 14 257 mm til 356 mm

10 × 14 10 × 14 254 mm til 356 mm

9-1/4 × 14 9-1/4 × 14 236 mm til 356 mm

Legal 8-1/2 × 14 216 mm til 356 mm

Foolscap Government 
Legal

8-1/2 × 13 216 mm til 330 mm

Foolscap 8 × 13 203 mm til 330 mm

Foolscap 8-2/3 × 13 220 mm til 330 mm

Foolscap Folie 8-1/4 × 13 210 mm til 330 mm

8-1/4 × 11-3/4 8-1/4 × 11-3/4 210 mm til 301 mm

Letter 8-1/2 × 11 216 mm til 279 mm

Government Letter 8 × 10-1/2 203 mm til 267 mm

Quarto 8 × 10 203 mm til 254 mm

Statement Invoice 5-1/2 × 8-1/2 140 mm til 216 mm
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Zoom-faktorer

Metriske formater

Papirformat Ønsket papirformat Zoom-faktor

A3
297 mm til 420 mm
11-3/4 × 16-1/2

A4 × 0,707

A5 × 0,500

B4 × 0,866

B5 × 0,610

A4
210 mm til 297 mm
8-1/4 × 11-3/4

A5 × 0,707

A6 × 0,500

B5 × 0,866

B6 × 0,610

A3 × 1,414

B4 × 1,224

A5
148 mm til 210 mm
5-3/4 × 8-1/4

A6 × 0,707

B6 × 0,866

A4 × 1,414

A3 × 2,000

B4 × 1,733

B5 × 1,224

A6
105 mm til 148 mm
4-1/4 × 5-3/4

A4 × 2,000

A5 × 1,414

B5 × 1,733

B6 × 1,224

B4
257 mm til 364 mm
10 × 14-1/4

A4 × 0,816

A5 × 0,577

B5 × 0,707

B6 × 0,500

A3 × 1,154

B5
182 mm til 257 mm
7 × -1/410

A5 × 0,816

A6 × 0,577

B6 × 0,707

A3 × 1,640

A4 × 1,154

B4 × 1,414
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B6
128 mm til 182 mm
5 × 7-1/4

A6 × 0,816

A4 × 1,640

A5 × 1,154

B4 × 2,000

B5 × 1,414

Metriske formater

Engelske formater

Papirformat Ønsket papirformat Zoom-faktor

Ledger
11 × 17
279,4 mm til 431,8 mm

11 × 14 × 0,823

Legal × 0,722

Foolscap × 0,764

Letter × 0,647

Invoice × 0,500

11 × 15
279,4 mm til 381 mm

11 × 14 × 0,933

Legal × 0,772

Foolscap × 0,772

Letter × 0,733

Invoice × 0,500

11 × 14
279,4 mm til 355,6 mm

Legal × 0,772

Foolscap × 0,772

Letter × 0,772

Invoice × 0,500

Legal
8-1/2 × 14
215,9 mm til 355,6 mm

Foolscap × 0,928

Letter × 0,785

Invoice × 0,607

11 × 17 × 1,214

Foolscap
8-1/2 × 13
215,9 mm til 330,2 mm

Letter × 0,846

Invoice × 0,647

11 × 17 × 1,294

11 × 14 × 1,076

Letter
8 -1/2 × 11
215,9 mm til 279,4 mm

Invoice × 0,647

11 × 17 × 1,294

11 × 14 × 1,272
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Zoom ratio = Paper size/Document size

1 inch = 25,4 mm

1 mm = 0,0394 inch

Invoice
5-1/2 × 8-1/2
139,7 mm til 215,9 mm

11 × 17 × 2,000

11 × 14 × 1,647

Legal × 1,545

Foolscap × 1,529

Letter × 1,294

Engelske formater
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11.2 Indeks
1. kassette ............................................................................... 3-23, 4-14

2. kassette .........................................................................................3-28

3. kassette .........................................................................................3-28

4. kassette .........................................................................................3-28

A
Angive tilstande .................................................................................4-28
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Automatisk duplexenhed AD-501 ............................................ 8-17, 10-2

B
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Brochure ............................................................................................4-24

Brugerdefineret papirformat ...............................................................4-14

Bøger .................................................................................................3-40

Børingspanelet ..................................................................................3-21

C
Copy paper sizes ...............................................................................11-1

D
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Dokumenttyper ....................................................................................6-2

E
Efterbehandler FS-501 ...........................................8-6, 8-30, 8-37, 10-6

Efterbehandler FS-601 ...........................................8-9, 8-34, 8-39, 10-5

Elektrostatisk ladeenhed .....................................................................7-3

Energisparefunktion ...........................................................................3-18

Enheder .............................................................................................8-47
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Enhedernes navne ..............................................................................3-4
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F
Farveindstilling .................................................................................... 4-4

Fastsiddende hæfteklammer ...................................................8-37, 8-39

Fejlfinding ............................................................................................ 9-1

Fikseringsenhed ................................................................................ 8-24

Forbrugsstoffer .................................................................................. 8-48

Funktionsfejl ...............................................................................8-47, 9-4

G
Gennemsnitlig lysstyrke ...................................................................... 4-4

Genstarte kopiering ............................................................................. 4-3

Glasplade ............................................................................................ 7-1

H
Hovedenhed ...................................................................................... 10-1

Hul-kit PK-501 ................................................................................... 8-44
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